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Донька своє перше день народження 
зустріла на могилі батька

Щодня у війні за Україну 
гинуть сотні українських 
військових. Влада зараз 
каже про загибель 100-
200 військових щодня. 
Це найбільші цифри, які 
оприлюднені за час війни.

Сумарну кількість втрат 
зі своєї сторони Україна не 
називає.

Але за безіменними циф-
рами та повідомленнями про 
смерть стоять конкретні люди 
з планами на майбутнє, зруй-
нованими мріями, осиротіли-
ми дітьми та вбитими горем 
батьками.

Розповідаємо кілька іс-
торій захисників України, які 
загинули, адже вчинок кож-
ного з них вартий того, аби 
про нього пам'ятали.

"МІЙ СИН ЛИШИВСЯ 
В МАРІУПОЛІ 
НАЗАВЖДИ"

"Я втратила не просто 
сина. Він для мене був усім", 
– розповідає Наталія Шам-
ріцька, яка втратила в боях за 
Маріуполь єдиного сина.

21-річний Ілля Шамріць-
кий підписав з ЗСУ контракт 
на три роки. Він служив у 
36-й окремій бригаді мор-
ської піхоти.

Коли почалася війна, син 
дзвонив мамі щодня, щоби 
вона зайвий раз не хвилю-
валася.

Вперше тиждень без дзвін-
ка був на початку березня. 
Ілля ніколи не розповідав, де 
він, завжди розпитував про 
батьків і сестру, яка залиши-
лася вдома.

"Останній раз він вийшов 
на зв'язок 6 квітня. Написав, 
що у нього все добре. Це 
означало, що він живий. Я до 
13 квітня терпіла, хоча спо-
кою ніякого не було, а потім 
почала писати у всі відповідні 
служби, які є у нас в країні", – 
розповідає мати військового.

Наталії відповідали, що її 
сина немає ні в списках поло-
нених, ні у списках мертвих.

Тоді вона опублікувала 
повідомлення про сина у всіх 
групах з пошуку зниклих вій-
ськових у соцмережах.

Понад місяць Наталія про-
кидалася і засинала з думкою 
про сина. З думкою про те, 
що вона не знає, де її син. 
Ніхто не знає, де її Ілля.

"22 травня ввечері мені по-
дзвонив товариш Іллі. Я зра-
діла йому, як своєму синові. 
Він розповів, що його обмі-
няли після полону. Я спитала, 
чи він може розповісти мені 
про Іллюшу. Так, сказав він, 
і замовк. Я все зрозуміла без 
слів", – згадує Наталія.

Поки крик і сльози не ви-
рвалися, Наталія ще встигла 
розпитати товариша Іллі. Як 
загинув її син. А згодом для 

себе реконструювала події 
того дня.

10 квітня вранці був чер-
говий авіаудар по Маріуполь-
ському металургійному ком-
бінату. Вранці стало відомо, 
що двох військових завалило. 
Одного загиблого вдалося 
врятувати з-під завалів.

"В Іллі було видно тіль-
ки руку і обличчя. На тіло 
впало чотири бетонні плити 
перекриття, а п'ята сперлася 
ребром. Його ніяк не могли 
дістати без крана, – стримує 
сльози Наталія і додає. – Так 
мій Ілля лишився там наза-
вжди".

Вона і досі не може при-
йняти смерть сина. Додат-
кових страждань завдають 
розпитування сусідів, коли 
привезуть тіло і коли по-
хорон.

Наталія знайшла точну 
геолокацію місця загибелі 
свого сина у Маріуполі, це на 
території "Азовсталі".

"Аби тільки наступила 
наша перемога. Я вже і марш-
рут собі склала. Якщо не зна-
йду останки, то хоча б знайду 
те місце, де лежить мій син, 
і там припаду до нього", – 
стримує сльози мама.

"БОГДАН З ТОГО СВІТУ 
БУДЕ НАМ ПОМАГАТИ 
ЇХ ВБИВАТИ"

Маленька церква, вщент 
заповнена людьми, які не 
припиняють йти чергою з кві-
тами. Пронизливо дзеленчали 
дзвони. Коли над труною 
підняли прапор, усі присутні 
підхопили гімн України. А 
потім усі впали на коліна, 
найперші – найстарші.

Так у перший день літа у 
Боярці хоронили загиблого 
військового 95-ї окремої де-
сантно-штурмової бригади 
Богдана Кривицького.

Останнім на кладовищі 
залишився батько. Сказав 
– зараз викурю сигарету і 
розкажу.

"Це мій син. Старший син. 
26 років. Він був справжнім 
вояком, командиром взво-

ду. Збирався продовжувати 
службу, вчитися на сержанта", 
– розповідає батько Богдана 
Микола.

Він служить у флоті. Ще 
один син, Іван, служить у су-
хопутних військах. Третій син 
залишається з матір'ю.

"Хай ідуть до нас. На на-
шій землі нам їх буде легше 
вбивати. Дайте нам зброю. 
З іншим ми розберемося", – 
каже Микола і додає:

"Богдан не мертвий. Він 
буде нам помагати з того 
світу".

Богдан Кривицький був 
пластуном. Його нагородили 
Залізним пластовим хрес-
том – відзнакою для членів 
ПЛАСТУ – української скаут-
ської організації, які загинули 
за Україну.

Це вже 12-й хрест вруче-
ний загиблим пластунам з 
2014 року та 6-й після 24 лю-
того. Такий хрест у Тернополі 
отримала родина загиблого 
українського військового Ві-
талія Дереха.

"МЕНІ ПРОСТЯГНУЛИ 
ЙОГО ОБРУЧКУ 
В ПАКЕТІ"

Владислав Солдат з 93-ї 
бригади "Холодний Яр" прой-
шов Донецький аеропорт і 
тричі підписував контракт 
з ЗСУ.

"Ми мали багато планів: 
щоби закінчився його контр-
акт, з'їздити до нього в Хер-
сон, жити разом вчотирьох", 
– розповідає Олена, вдова 
військового.

На початку червня Вла-
дислав востаннє приїхав до-
дому, їхати від сім'ї не хотіло-
ся, тим більше попереду було 
день народження старшої 
доньки Ані. Їй 7 років.

"Запросили аніматора, був 
торт. Влад подзвонив ввечері, 
привітав. Я йому скинула 
фото, але він їх не побачив. А 
вранці мені подзвонили..." – 
згадує той момент Олена.

Стримати почуття було 
дуже важко, навіть при дітях. 
Олена згадує, що почала пла-

кати і кричати.
"Потім підійшла донька 

і питає: мамо, нашого тата 
більше немає? Вона в мене 
розумниця. Каже, не плач, 
мамочко, не плач, я буду тобі 
допомагати. Мамо, серце не 
болить, може тобі таблетку?" 
– каже Олена про доньку.

За відчуттями мами, її ди-
тина за ці дні наче подорос-
лішала на десять років.

Олена досі не може по-
вірити у смерть чоловіка: "Я 
рятуюся думкою, що це не 
він. Ми його хоронили в за-
критому гробу. Тому що він 
довго лежав на полі бою. Ми 
його не бачили".

Недовіра Олени похитну-
лася на похороні чоловіка, 
коли їй віддали в пакеті його 
обручку.

Матір Владислава живе в 
окупованому Херсоні. Після 
звістки про смерть сина, вона 
вирішила їхати до невістки з 
дітьми. У цей час вона в не-
безпечній дорозі без зв'язку.

Владислав загинув на по-
чатку червня – між днями на-
родження своїх доньок – Ані 
та Вікторії.

"Ось і сніданок ми тобі 
принесли. У доньки день на-
родження сьогодні, і ви сіда-
єте снідати разом... Мій біль 
не передати словами... Серце 
розривається", – каже Олена 
на могилі чоловіка.

"Він не міг просто взяти і 
піти. Бути таким необереж-
ним. З 2014 року він пройшов 
таке пекло", – повторює вона.

"МИ БУЛИ РАЗОМ 
24 НА 7"

"Ми познайомилися у 
Нью-Йорку. Думали, потім 
розповідатимем про це ді-
тям", – згадує Віра, дружина і 
посестра Олександра Моїсе-
єнка з позивним "Богомол". 
Тоді селище ще називалося 
Новгородським.

Олександр Моїсеєнко ро-
дом з Одещини. У 2013 році 
поїхав на Майдан, а після 
нього пішов в "Госпітальєри".

Свою майбутню дружину 

Віру Олександр зустрів у 2016 
році у 24-й окремій механі-
зованій бригаді імені короля 
Данила. Він був бойовим 
медиком у роті розвідки, а 
після травми перейшов в ае-
ророзвідку.

"Спершу він був моїм на-
парником. Потім ми стали 
друзями і почали зустріча-
тися. Ми були разом 24 на 7. 
Це виїзди, навчання нових 
пілотів. Нашою роботою було 
спостерігати за всім з висоти 
пташиного польоту", – роз-
повідає дружина покійного 
українського воїна Олексан-
дра Віра.

За два роки, поки закохані 
були разом, у них було лише 
одне побачення у Бахмуті До-
нецької області.

Розписалися Віра і Олек-
сандр під час під час пандемії 

коронавірусу у Львові. На 
церемонії були лише побра-
тими і батько нареченої. Інші 
приїхати не змогли через 
карантинні обмеження. Від-
святкували вдома удвох.

Віра була з Олександром у 
момент обстрілу.

Їхній екіпаж обстріляли. 
Олександр з виїзду не по-
вернувся.

"Чесно кажучи, я досі не 
вірю в це. Те, що це сталося 
в мене на очах, не допомагає 
мені прийняти факт його 
смерті. Кажуть, що час лікує. 
Не знаю, коли це буде".

Олександр похований на 
Личаківському цвинтарі у 
Львів. З початком війни в 
Україні там з'явилася Алея ге-
роїв, які загинули за Україну.

Продовження на стор. 8.

ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ НА ВІЙНІ
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Кому підвищать пенсії

Дешевого пального більше не буде

Що подорожчало у травні і чого чекати далі

Тепер ФОПи можуть подати декларації в ДІЇ

РАДА РОЗГЛЯНЕ ЗАКОНОПРОЄКТ 
ПРО СПИСАННЯ КРЕДИТІВ  
ЗА ЗНИЩЕНЕ ВІЙНОЮ МАЙНО 
Анонсований законопроєкт передбачає 
запровадження механізму, що полегшить становище 
позичальників

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт 7441-1, 
який передбачає списання кредитів на майно, яке було зни-
щене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти 
України. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Голова комітету ВР з питань податкової політики Данило 
Гетманцев повідомив, що законопроєкт пропонує конкрет-
ний механізм полегшення становища позичальників, які 
втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль. 
"Як і обіцяли, разом з колегами зареєстрували, законопро-
єкт про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо підтримки 
позичальників, майно яких було знищено або зазнало по-
шкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
проти України", – написав він.

Нардеп зауважив, що через вторгнення РФ на територію 
України значна частина українців втратила своє житло та 
інше майно.

"Певна кількість таких громадян придбала таке майно в 
кредит та має ще заборгованість перед кредиторами. Вод-
ночас виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйно-
вані, а борг залишився", – зазначив Гетманцев.

Відтак анонсований законопроєкт передбачає запро-
вадження механізму, що полегшить становище позичаль-
ників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або 
автомобіль.

"Залежно від місцеперебування майна та можливості 
офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як пози-
чальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або 
"заморожено" до отримання передбачених законодавством 
компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване 
єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)", 
– пояснив нардеп. 

РОЗМИТНИТИ АВТО МОЖНА НЕ 
ВИХОДЯЧИ З ДОМУ
Кабінет міністрів підтримав законопроєкти про 
розмитнення легкових авто через "Дію". Послуга 
запрацює, якщо документи ухвалить Верховна Рада. 
Про це повідомив міністр цифрової трансформації 
Михайло ФЕДОРОВ в Telegram.

"Після ухвалення законопроєктів подати декларацію на 
розмитнення та здійснити всі платежі можна буде просто 
в застосунку. Це одна з найважливіших антикорупційних 
реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів 
ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при 
розмитненні. Для цього вводимо нову формулу розрахунку 
митних платежів", – написав міністр.

Послуга працюватиме в кілька кліків: необхідно буде 
ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. 
Розмір платежу буде формуватися згідно з характеристика-
ми авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік авто та його 
ексклюзивність.

"На все це потрібно не більше як 5 хвилин. До того ж 
після розмитнення в "Дії" можна буде зареєструвати авто. 
Ми вже почали розробку послуги в "Дії" та чекаємо подаль-
шого ухвалення законопроєктів у Верховній Раді", – додав 
Федоров.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує 
Верховній Раді скасувати один із податків на електричні 
автомобілі. Якщо законопроект буде ухвалено, то українці, 
які купують електрокари, зможуть заощаджувати по 3-5 
від ціни авто. Це стосується як нових, так і вживаних авто.

Пальне в Україні й 
надалі буде в дефіциті. 
Принаймні, до кінця війни: 
так прогнозують урядовці 
та експерти. Ворог 
продовжує нищити наші 
запаси нафтопродуктів і 
руйнувати шляхи їхнього 
постачання. Який вихід 
шукає уряд, йдеться в 
сюжеті ТСН.

З початком повномасш-
табної війни РФ Україна 
втратила власне виробництво 
бензину та дизелю, тепер все 
пальне імпортують з Євро-
пи. Кількість бензовозів, що 
перетинають кордон, зросла 
у 20 разів. Автотранспорт 
та залізниця – нині основні 
способи доставки пального 
до України.

Щомісяця імпорт паль-
ного до України зростає: у 
травні бензину завезли майже 
у 1,5 разу більше бензину, ніж 
у квітні, дизелю – на 82%. 

Червень уже б'є рекорди. Єв-
ропа з такими українськими 
апетитами ледь справляється.

"Дешевого пального біль-
ше не буде. Тобто ми маємо 
зрозуміти, що в Україні тепер 
європейська ціна на пальне. 
Європейська ціна – це 1,5 
євро за літр", – заявив Олек-
сандр ХАРЧЕНКО, директор 
центру досліджень енергетики.

Та на сьогодні дефіцит 
пального все одно існує. В 
уряді намагаються знайти 
додаткові шляхи імпорту та 
збільшити власне виробни-
цтво за рахунок вцілілих мі-
ні-переробних заводів. Проте 
дефіцит все одно не зникне 
поки що остаточно.

Нагадаємо, в Україні на-
прикінці квітня на АЗС ви-

ник дефіцит пального. Для 
врегулювання ситуації 29 
квітня уряд підвищив гранич-
ні ціни на бензин та дизельне 
пальне на 40-43%. 17 трав-
ня уряд призупинив цінове 
регулювання на паливному 
ринку. За оцінками Кабміну, 
після цього рішення очікувані 
граничні ціни на дизельне 
пальне будуть не вище 58 грн 
за літр, а ціни на бензин – не 
вище 52 грн за літр.

У травні Головне управлін-
ня Держпродспоживслужби 
провело перевірку більш ніж 
100 автозаправних станцій у 
Києві. У результаті перевірок 
зафіксовано низку порушень 
на 36 АЗС.

Також раніше повідомля-
лося, що закарпатські паливні 
компанії відмовилися поста-
чати пальне в інші регіони, 
допоки не буде забезпечено 
потребу Закарпатської об-
ласті.

У травні 2022 року споживча 
інфляція в річному вимірі 
пришвидшилася до 18%. Про це 
повідомляє Національний банк 
України, посилаючись на дані 
Держстату.

ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ ЦІН
НБУ зазначає, що підвищення темпів 

зростання цін, з одного боку, обумов-
лене загальносвітовими тенденціями, 
зокрема високою вартістю енергоре-
сурсів, з іншого боку – чинниками, 
пов’язаними із повномасштабним вій-
ськовим нападом Росії на Україну.

"Бойові дії призводять до порушення 
ланцюгів постачання, знищення активів 
підприємств, зростання виробничих 
витрат бізнесу. Підвищений попит на-
селення на окремі товари та послуги на 
тлі недостатньої пропозиції також тисне 
на ціни", – пояснює Нацбанк.

Дефіцит пального також позначився 
на темпах зростання цін.

ЩО ПОДОРОЖЧАЛО У ТРАВНІ
Так, тривало подорожчання деяких 

овочів унаслідок окупації південних 
регіонів України.

Спостерігалося й зростання цін на 
житло та проживання в готелях на тлі 
збереження високого попиту у відносно 
безпечних західних регіонах.

Також підвищилася вартість послуг 
ремонту житла на тлі, з одного боку, 
часткового відновлення житлового бу-
дівництва та потреби відбудовувати по-
мешкання на деокупованих територіях, а 
з іншого – збереження дефіциту деяких 
витратних матеріалів.

ЯК РЕАГУЄ НАЦБАНК НА 
ЗРОСТАННЯ ЦІН

"Загалом, динаміка споживчої ін-
фляції у травні свідчить про подальше 
посилення цінового тиску. Інфляційні 
ризики залишаються значними в умо-
вах продовження війни з Росією та 
цілеспрямованого знищення нею про-
довольчих складів, закладів торгівлі, 

блокування портів та пошкодження 
транспортної інфраструктури", – йдеть-
ся в повідомленні НБУ.

З огляду на це, Національний банк з 
3 червня підвищив облікову ставку з 10% 
до 25% річних.

"Метою такого рішення є захист 
гривневих доходів та заощаджень гро-
мадян, збільшення привабливості грив-
невих активів та зниження тиску на 
валютному ринку. Це також дасть змогу 
Національному банку й надалі утриму-
вати курсову стабільність та стримувати 
у такий спосіб зростання цін на імпорто-
вані товари", – пояснив Нацбанк.

Наступний перерахунок очікується з 1 липня. 
Українським пенсіонерам упродовж 2022 року ще 
двічі піднімуть виплати. Про це заявила директорка 
Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного 
фонду Олена ОХРІМЕНКО під час телемарафону.

Охріменко розповіла, що близько 600 тисяч працюючих 
пенсіонерів у червні почали одержувати пенсії із доплатою за 
попередні два місяці.

Наступний перерахунок очікується з 1 липня через зрос-

тання прожиткового мінімуму.
"Цей перерахунок збільшить мінімальну та максимальну 

пенсійні виплати, а також ті складові пенсійних виплат, які 
залежать від прожиткового мінімуму", – зазначила фахівець.

Також, згідно з держбюджетом, прожитковий мінімум 
підвищать ще 1 грудня. Тож, у липні мінімальна пенсія підви-
щиться до 2027 гривень, а в грудні – до 2093 гривень. Макси-
мальна пенсія у липні – до 20,27 тисячі гривень, у грудні – до 
20,93 тисячі гривень.

До кінця року проведуть перерахунки на тлі зростання 
мінімальної зарплатні та встановлення доплати пенсіонерам, 
яким 70-75 років.

Декларацію платника єдиного 
податку можна швидко та зручно 
подати за декілька кліків. Відтепер 
у застосунку "Дія" можна подати 
декларацію платника єдиного 
податку 2% та сплатити єдиний 
податок 2%. Це можуть зробити 
ФОПи-спрощенці третьої групи, які 
подали заяву в Державну податкову 
службу на застосування спеціальної 
ставки 2%, повідомляє Міністерство 
цифрової трансформації України.

Декларація подається до 20 числа 
кожного місяця за доходи, отримані 
в попередньому місяці, починаючи з 
травня і до скасування воєнного стану 
на території України. Сплата єдиного 
податку 2% доступна в застосунку до 
кінця кожного місяця за попередній, 
тобто ще 10 днів після граничного тер-
міну подання декларації.

"Під час воєнного стану час набув 
особливої цінності. Зараз, як ніколи, 
важливо, щоб у людей була можливість 
не витрачати час у чергах та заповнюва-
ти папірці. Тому ми додали можливість 

подати декларацію платника єдиного 
податку 2% у застосунок "Дія". Процес, 
як завжди, максимально автоматизова-
ний. Вам потрібно буде лише зробити 
декілька кліків", – зазначив віцепрем'єр 
– міністр цифрової трансформації Укра-
їни Михайло Федоров.

ЯК ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ
Декларацію можна швидко та зручно 

подати за декілька кліків:
авторизуйтеся в застосунку "Дія", 

у меню "Послуги" виберіть "Податки 
ФОП" – Декларація платника єдиного 
податку 2% за відповідний місяць;

введіть суму отриманого доходу за 
обраний місяць;

перевірте контактні дані та деклара-

цію (за потреби відкоригуйте);
підпишіть її Дія.Підписом та наді-

шліть.
Декларація буде подана до податкової 

служби.

ЯК ЗРОБИТИ ОПЛАТУ
Оплата проводиться так само швидко 

та за кілька кліків:
авторизуйтеся в застосунку "Дія", 

у меню "Послуги" виберіть "Податки 
ФОП" – Сплата єдиного податку 2% за 
відповідний місяць,

введіть суму отриманого доходу за 
обраний місяць і перевірте розраховану 
суму податку до сплати,

виберіть спосіб оплати та сплатіть,
зарахування коштів відбувається про-

тягом 3 робочих днів, перевірити можна 
в Розрахунках з бюджетом.

Проєкт реалізовано Мінцифри спіль-
но з Державною податковою службою за 
підтримки програми EGAP, що фінансу-
ється Швейцарською агенцією з розви-
тку та співробітництва та реалізується 
Фондом Східна Європа.
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Підсумки року

РівненщинаХочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55

Гаряча цілодобова лінія Рівненської обласної військової 
адміністрації 0800 500 078. Резервна гаряча лінія – 

(0362)400-802.
Чат-бот Рівненської обласної військової адміністрації у 

телеграмі @RivneMilitaryAdministrationbot.
Гаряча лінія ГУ Національної соціальної сервісної служ-

би 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 

Рівненщині: гаряча лінія 0 800 500 078, бот у телеграмі @
rivnerelocation_bot.

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

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

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Психологічна під-
тримка” 0 800 400 378.

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

Гаряча лінія з освітніх питань Рівненської обласної вій-
ськової адміністрації 068 30 36 017.

Цілодобовий колцентр департаменту цивільного захисту 
та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА: 

067 49 451 25.
Безоплатна правова допомога - 097-313-20-44.
Національне інформаційне бюро для пошуку лю-

дей 1648. Інформація про військовополонених, хворих та 
зниклих безвісти осіб, загиблих. Також форма для запитів 
відкрита на сайті nib.gov.ua.

Волонтерство: збір речей першої необхідності для теробо-
рони, вимушено переселених осіб:

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Гуманітарна до-
помога” 0800 400 377;

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

Координаційний центр Міжнародної гуманітарної допо-
моги на Рівненщині +38 096 895 25 41;

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Хочу бути волон-
тером” 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 постражда-
лим (на базі Рівненської 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 
Рівненському 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 ворожі ДРГ, повідомте про це на спеціальний 
ОФІЦІЙНИЙ чат-бот – @stop_russian_war_bot.

У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати ін-
формацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @
stop_russian_war. Або телефонувати: 102 – Головне управ-
ління Національної поліції 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 звернутися по допомогу.

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

Гарячі лінії, які діють 
на Рівненщині, та інші 
важливі контакти

Фермери з Рівненщини отримали 
фінансову допомогу

БУДУЮТЬ ЖИТЛО  
ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

У Рівному новий лікувальний центр

“Цифра в кишені” повертається у громади 

ВІДКРИЛИ ФОТОВИСТАВКУ 
"АЗОВСТАЛЬ. СВІТЛО ПЕРЕМОЖЕ"

Сімейне фермерське господарство з Рівненщини 
отримає 350 тисяч гривень на свій розвиток. СФГ 
“Селянський двір” стало переможцем конкурсу на 
пільгове фінансування від Українського державного 
фонду підтримки фермерський господарств. 

Як повідомили в департаменті агропромислового розви-
тку Рівненської ОВА, це фінансова підтримка на поворотній 
основі. 

Кошти господарники можуть спрямувати на придбання 
необхідної техніки, обладнання чи корів. Фермери мають по-
вернути кошти протягом 5 років.

В області відновлюються воркшопи 
в рамках проєкту “Цифра в кишені”. 
Як і раніше, вони відбуваються у 
районних та сільських бібліотеках. 
Під час занять навчають всіх охочих 
користуватися найпоширенішими 
і найактаульнішими онлайн-
послугами. 

Таке навчання є безкоштовним.
Загалом проєкт стартував восени 

минулого року. Спочатку його учасни-
ками стали 5 пілотних громад, потім 
приєдналися й інші. Тим часом у кінці 
лютого – на початку березня “Цифра в 
кишені” взяла вимушену паузу. А зараз 
бібліотеки, які раніше стали майданчи-
ками проєкту, починають працювати у 
звичному режимі.

Разом із тим цифрові тренери роз-
повідають, що до них на навчання 
приходять люди різного віку – від 21 до 
80 років. Хоча основна аудиторія – це 

все-таки старші відвідувачі. Їх цікавить 
оплата за комунпослуги. 

Віднедавна за допомогою звертають-
ся і переселенці.

“Проєкт “Цифра в кишені” насправ-
ді дуже гнучкий, – прокоментувала 
заступниця голови Рівненської ОДА з 
питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації (CDTO) 
Іванна СМАЧИЛО. – Адже торік перед 

стартом навчань ми проводили опиту-
вання серед жителів громад, які теми 
для них є найцікавішими. І відповідно 
формували програму воркшопів. Але за 
деякий час з’являлися нові онлайн-по-
слуги (як, наприклад, генерація COVID-
сертифікатів). Тож “цифрові” тренери 
і почали консультувати людей і на цю 
тему. Натомість зараз є запит від пересе-
ленців. Їх, зокрема, цікавить оформлен-
ня різних видів допомог, пошук роботи, 
електронні платежі. Тому тепер “Цифра 
в кишені” проводить і такі воркшопи”.

На сьогодні навчання у рамках про-
єкту відновили у бібліотеках Володи-
мирецької, Дубенської, Демидівської, 
Радивилівської, Березнівської, Гощан-
ської, Здолбунівської, Малинської, 
Сарненської та Острозької громад. 

Нагадаємо, “Цифра в кишені” – уні-
кальний освітній проєкт, який реалізо-
вує Рівненська ОДА та мережа бібліотек.

На базі Рівненської 
обласної дитячої лікарні 
після реконструкції 
запрацював ортопедо-
травматологічний центр. 
Упродовж року тут 
є можливість надати 
кваліфіковану медичну 
допомогу для понад 10 
тисяч дітей.

У відділенні проводять по-
вний комплекс оперативних 
втручань при травмах опо-
рно-рухової системи у дітей 
та реконструктивні операції 
при вроджених вадах розви-
тку опорно-рухової системи. 
Тож, це єдиний в області спе-
ціалізований підрозділ, який 
надає невідкладну та планову 
травматологічну допомогу 
дітям від народження до ві-
сімнадцяти років.

Центр створили, опти-

мізувавши три відділення 
лікарні. Він включає в себе 
травмпункт і стаціонар, роз-
рахований на 35 ліжок. Тут 
працює 12 лікарів і 23 медичні 
сестри. Наразі в центрі також 
лікуються і діти-переселенці. 

Облаштували окрему зону 
відпочинку. Тут є книжки й 
іграшки. 

Під час проведеного ка-
премонту приміщення по-

вністю модернізували, замі-
нили сантехніку та електро-
проводку, зробили оздоблен-
ня стін.

Також встановили нові 
меблі та медичне обладнан-
ня, облаштували операційні 
кімнати, кабінети для про-
ведення медичних маніпу-
ляцій, комфортні палати та 
сучасний ігровий простір для 
маленьких пацієнтів.

Розпочинався ремонт за 
співфінансування БО “Серце 
дітям України” / Heart for 
Children of Ukraine, завер-
шувався за рахунок власних 
коштів лікарні.

Ознайомився з роботою 
медзакладу в умовах воєнно-
го стану і начальник Рівнен-
ської обласної військової ад-
міністрації Віталій КОВАЛЬ: 
“Приємно, що не зважаючи 
на війну всі відділення медза-
кладу справно функціонують, 
заборгованості по зарплатах 
немає. Залучають до роботи і 
переселенців. Сьогодні в ме-
дзакладі працює п’ятеро вну-
трішньо переміщених осіб”.

Також Віталій Коваль по-
бував в ортопедо-травмато-
логічному центрі. На його 
думку, це той приклад, коли 
люди шукають можливості, а 
не причину.

Начальник Рівненської ОВА Віталій КОВАЛЬ відвідав 
будівельний об’єкт, де зводять 4-х будинковий 
житловий комплекс . 

Передбачається, що із понад 700 запланованих квартир, 70 
передадуть військовим. 

“Житловий комплекс розпочали будувати у 2021 році, а 
планують закінчити в другому кварталі 2023 року. Приємно, 
що після 20-денної затримки будівництво відновилося. Ком-
панія продовжує роботи, забезпечує робочі місця, створює 
додану вартість. Будівельники будують житло, яке потрібно 
і під час війни, і після перемоги”, – зазначив Віталій Коваль.

Нагадаємо, частину ділянок, що належали військовос-
лужбовцям, віддали під потреби інвест-будівництва на Рів-
ненщині.

Тут зібрані світлини 
Дмитра КОЗАЦЬКОГО, 
позивний “Орест”. Ці 
фотографії з самого 
епіцентру жорстокої 
війни, з Маріуполя, з 
Азовсталі облетіли 
увесь світ. Нині ж їх 
можна побачити у 
Рівному.

“Ми захищаємось від рашистського ворога. На всіх фрон-
тах. Культурний фронт, прес-фронт сьогодні також не менш 
важливий. Ми маємо розповідати всьому світу, показувати 
світлинами варварства рашистів. Світ має реально зрозуміти, 
що небезпека не лише для нас українців і що українці зараз на 
передовій світової безпеки! Словами про все важко розказати, 
а фотографія як документ, як свідок жахливих злочинів реаль-
но свідчить про всі наслідки російського вторгнення” – каже 
організатор виставки, фотохудожник Олександр Харват.

Зараз Дмитро з Героями-побратимами знаходиться у по-
лоні. Ми не повинні мовчати, ми маємо кричати всьому світу, 
світ має знати правду і допомогти швидкому визволенню на-
ших Героїв з полону!

“Чекаємо Дмитра у Рівному для вручення Спеціальної на-
городи і золотої медалі LifePressPhoto 2022,” – зазначив Харват.
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Зміни в пенсійному законодавстві: 
що треба обов’язково знати

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ НА ВЕБПОРТАЛІ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ-ЗРУЧНИЙ ОНЛАЙН-
СЕРВІС, ДОСТУПНИЙ КОЖНОМУ

В особистому кабінеті є можливість:
• одержати доступ до наявних даних персональної 

електронної облікової картки застрахованої особи та інших 
відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного соціального страхуван-
ня (анкетні дані, надана роботодавцем (страхувальником) 
інформація про заробітну плату (дохід, грошове забезпе-
чення), сплачені на користь особи страхові внески, набутий 
страховий стаж);

• контролювати сплату страхувальниками страхових 
внесків;

• одержати доступ до наявних відомостей Електронної 
трудової книжки;

• надати відомості про трудову діяльність;
• одержати доступ до своїх листків непрацездатності та 

інших даних Електронного реєстру листків непрацездат-
ності;

• одержати доступ до даних своєї електронної пенсійної 
справи;

• подати заяву на призначення або перерахунок пенсії 
(без особистого візиту до Пенсійного фонду України);

• подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;
• подати дані для внесення змін до пенсійної справи;
• подати запит на підготовку документів і завантажити 

потрібний документ;
• подати звернення (запит, пропозицію);
• переглянути стан опрацювання своїх звернень до 

Пенсійного фонду України, в т. ч. прикріплених до звернень 
документів;

• одержувати та переглядати повідомлення від Пенсій-
ного фонду України.

Крім того, в особистому кабінеті є можливість розраху-
вати орієнтовний розмір майбутньої пенсії за допомогою 
сервісу "Пенсійний калькулятор".

Ви зможете увійти до особистого кабінету на вебпорталі 
електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.
pfu.gov.ua.) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої 
системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з ви-
користанням технології Bank ID.

Також, отримати доступ до особистого кабінету та 
електронних сервісів Пенсійного фонду України можна у 
зручному форматі – з мобільних пристроїв (смартфонів та 
планшетів), завантаживши мобільний застосунок "Пен-
сійний фонд". Версії мобільного додатку для пристроїв з 
операційними системами Android та IOS розміщені в Goоgle 
Play та AppStore відповідно.

"УКРПОШТА" ТА "НОВА ПОШТА" УЖЕ 
НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВІДНОВЛЯТЬ 
ДОСТАВКУ ТОВАРІВ ІЗ КИТАЮ

Державне акціонерне товариство "Укрпошта" 
з 15 червня відновлює доставку відправлень із 
китайського маркетплейсу AliExpress/Cainiao. 
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор 
СМІЛЯНСЬКИЙ.

За словами очільника "Укрпошти", доставка товарів із 
Китаю здійснюватиметься через одну з європейських країн 
і потім доставлятиметься в Україну. Водночас доставка від-
буватиметься не усі області України.

"На старті – 14 областей. Але якщо ви живете в одній зі 
східних областей, яку поки що не відкрив "Алі", ви можете 
замовити посилку на знайомих, а вони вже надсилатимуть 
вам її в будь-який куточок України, де працює "Укрпошта" 
(а ми працюємо у всій країні)", – наголосив він.

З 15 червня доставка з AliExpress буде доступна для Ві-
нницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чер-
нігівської та Чернівецької областей.

Точних термінів доставки в "Укрпошті" не називають, 
проте обіцяють робити все, щоби повернути довоєнні по-
казники.

Компанія "Нова пошта Глобал", яка входить до групи 
компаній "Нова пошта", також з 15 червня відновлює 
доставку з онлайн-магазину AliExpress безпосередньо в 
Україну. Про це повідомила пресслужба "Нової пошти" у 
вівторок.

"Це найочікуваніше відновлення доставки, на яке чекали 
українці. Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоб 
запевнити його, що ми працюємо у звичному графіку і вже 
відновили довоєнну швидкість. Тепер користувачі знову 
можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу з 
сайту до зручного відділення або поштомату "Нової пошти". 
Для цього потрібно зазначити опцію AliExpress Standard 
Shipping і на карті обрати найближче працююче відділення/
поштомат", – зазначив СЕО "Нової пошти Глобал" Юрій 
Беневітський.

Поштовий оператор зазначає, що до війни AliExpress 
очолював топ найулюбленіших зарубіжних інтернет-магази-
нів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" 
замовляли майже 2,6 тонн товарів з AliExpress.

Додамо, що наразі оновлена програма платформи 
AliExpress недоступна користувачам в Україні. Стара про-
грама платформи також працює далеко не у всіх користу-
вачів, вимагаючи переходу на нову версію.

Де переселенці можуть обміняти гривні на євро

Проаналізуємо, як тепер відбуватиметься індексація 
пенсій, достроковий вихід на пенсію та як зміняться 
пенсії військовослужбовців

З початку травня набув чинності закон України від 15 лю-
того 2022 року № 2040-IX "Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" 
(далі закон 2040). Проаналізуємо, що зміниться.

ІНДЕКСАЦІЇ ПЕНСІЙ
Законом фактично відновлюється індексація пенсій на-

уковців, держслужбовців, військовослужбовців, народних 
депутатів й інших категорій пенсіонерів, чиї пенсії не індек-
сувалися з 2014 року. Військовослужбовцям востаннє пере-
рахували пенсії у 2018-му у зв'язку зі зміною грошового забез-
печення. Науковцям та держслужбовцям не перераховували 
ще з часів президентства Януковича.

Формально норма щодо індексації пенсій існувала і рані-
ше. Але не було чітко визначено, з якої дати мають перерахо-
вуватися пенсії, тільки визначено, що індексація проводиться 
за рішенням уряду. Відсутність дати індексації унеможлив-
лювала сталість пенсійного забезпечення різних категорій 
громадян і видатки на його фінансування.

Тепер законом 2040 визначено, що індексація пенсій від-
буватиметься щорічно 1 березня. Проте передбачені лише 
заходи, які приведуть до підвищення окремих пенсійних ви-
плат, а не в цілому покращать рівень пенсійного забезпечення 
всіх пенсіонерів.

Разом з тим, не передбачено належного розмежування 
та чіткого визначення порядку індексування та перерахунку 
пенсій. Законом 2040 продовжено практику змішування самих 
понять індексації пенсій та перерахунку пенсій, яка виникла 
при внесенні змін ст. 42 закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
пенсій" від 03.10.2017 року № 2148-VIII – було скасовано ч.1 
ст. 42 закону та яка передбачала індексацію пенсій згідно із 
законодавством про індексацію грошових доходів населення.

Ці два різні навіть суттю поняття мають різні змісти й ме-
ханізми підвищення пенсій. Слід звернути особливу увагу, що 
при запровадженні закону у ч. 1 ст. 42 було передбачено здій-
снення індексації пенсії, зокрема, механізму підвищення пен-
сій, що дає можливість частково чи повністю відшкодовувати 
подорожчання споживчих товарів і послуг. А вже ч. 2 цієї ж 
статті передбачався абсолютно інший механізм – перерахунок 
пенсій з 1 березня кожного року, пов'язаний зі збільшенням 
розміру середньої заробітної плати в Україні.

Закон 2040 у цій частині не відповідає принципу правової 
визначеності законодавчих норм, що тягнутиме за собою аб-
солютно різне їх трактування. Це, своєю чергою, призведе до 
різного розуміння положень закону не тільки громадянами, а 
й працівниками органів державної влади, що ускладнить його 
реалізацію на практиці.

ПЕНСІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА
Передбачено право на призначення пенсії у зв'язку з втра-

тою годувальника чоловіку (дружині), батьку, матері, які дося-
гли віку 65 років, незалежно від тривалості їх страхового стажу 
(стаття 36 закону № 1058 "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" (далі – закон 1058).

ПРАВО НА ДОСТРОКОВУ ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ
Відновлено норму (існувала до 1 січня 2015 року) про 

призначення достроково пенсії за віком за півтора року до 
досягнення пенсійного віку. Ця новація передбачена для осіб, 
трудовий договір з якими розірвано:

у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці 
(у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, 
перепрофілюванням підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату працівників. За умови 
реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності 
підходящої для них роботи);

у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займа-
ній посаді за станом здоров'я, але без необхідності реєстрації 
у державній службі зайнятості. Якщо пенсіонер працюватиме 
у період до досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не 
виплачуватиметься.

Обов'язковою умовою призначення такої пенсії є наявність 
страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком 
у мінімальному розмірі.

Встановлення при визначенні права на таку пенсію вимоги 
щодо наявності "не менш ніж 30 років страхового стажу для 
жінок і 35 років для чоловіків" явно допускає різне тлумачення 
цього положення та, як наслідок, різне його правозастосуван-
ня, зважаючи на те, що незрозумілим є вік, за півтора року до 
досягнення якого особа може вийти на дострокову пенсію.

Така колізія з'явилася через те, що ст. 26 закону України 
№1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху-
вання", в залежності від наявного страхового стажу, передба-
чено різний вік виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років.

Починаючи з 2018 року, пенсійним законодавством пе-
редбачено підвищення страхового стажу щороку на рік для 
виходу на пенсію у 60 років. Так, для призначення пенсії за 
віком після досягнення 60 років з 1 січня по 31 грудня 2022 
року треба мати не менше 29 років, а починаючи з 1 січня 2028 
року – не менше 35 років років!

У разі відсутності необхідного страхового стажу право на 
призначення пенсії за віком наступає після досягнення віку 
63 і 65 років.

Тобто маючи не менш, ніж 30 років страхового стажу, жінки 
зможуть достроково вийти на пенсію за півтора року до досяг-
нення 60 років лише в період з 1 січня по 31 грудня 2023 року, 
оскільки з 2024 року вони мають право на пенсію у 60 років за 
наявності не менш ніж 31 року страхового стажу…

Таким чином, положення нового закону 2040 стосовно ви-
значення права на достроковий вихід на пенсію потребують як 
мінімум тлумачення чи роз'яснення законодавцем.

Право на дострокову пенсію отримали також матір або 
батько осіб з інвалідністю з дитинства (діти з інвалідністю до 
18 років) та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалід-
ність, які виховали їх до досягнення 6-річного віку. Додатко-
вою умовою є досягнення жінкою 50 років та її страховий стаж 
15 років, а чоловіком – 50 років і страховий стаж 20 років. Яка 
дитина, котрій не встановлено інвалідність, вважається тяжко 
хворою, визначено в пункті 101 ч. 1 ст. 1 закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування".

ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Збільшився мінімальний розмір пенсії для військовослуж-

бовців, що отримали інвалідність внаслідок війни. Раніше 
мінімальний розмір такої пенсії визначався, виходячи з про-
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у 
відсотковому вираженні:

для I групи у розмірі 120%,
II групи – 110%,
III групи – 105% прожиткового мінімуму.
Тепер законодавець визначив розмір у фіксованому чис-

ловому виразі:
для I групи у розмірі 5025 грн,
II групи – 4610 грн,
III групи – 4396 грн.
При цьому, як і раніше, передбачено механізм їх індексації.
Слід відзначити, що для того, щоб усі положення закону 

2040 запрацювали як єдиний механізм, як мінімум необхідно 
отримати багато роз'яснень компетентних органів державної 
влади. А також чекати на прийняття інших нормативно-пра-
вових актів, що врегульовуватимуть зазначені норми. Повний 
текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/apavlovskiy/
zmini-v-pensiynomu-zakonodavstvi-shcho-treba-znati-853117.
html

Нацбанк веде перемовини з 
партнерами з інших країн для 
полегшення життя українських 
переселенців

13 червня Національний банк Укра-
їни підписав угоду з центральним бан-
ком Нідерландів про обмін готівкової 
гривні на євро. Про це повідомив голова 
Нацбанку Кирило ШЕВЧЕНКО на своїй 
сторінці у Facebook.

"Запускаємо механізм обміну готів-
кової гривні на євро в Нідерландах!" 
– заявив він.

Уже до кінця червня повнолітні укра-
їнці, які отримали дозвіл на тимчасове 
перебування в Нідерландах, зможуть об-
мінювати свої гривні готівкою на євро. 

Ліміт у межах угоди – до 10 тис. грн на 

одну особу.

Підтримку з обміну забезпечить 
місцева комерційна компанія, що має 
представництва по всій країні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 
Бельгія з 1 червня запускає обмін готів-
кової гривні на євро для українських 
біженців. Також домовленості щодо об-
міну готівкової гривні на місцеву валюту 
були досягнуті з центральними банками 
Польщі, Німеччини, Італії, Швеції.

Перемовини з партнерами з інших 
країн продовжуються.

Також повідомлялося, що біженці 
з України можуть отримати кредит в 
Європі. Головне, що треба для цього 
зробити – це довести свою позитивну 
кредитну історію.
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духовність

Історія незламної жінки, яка вагітною 
втікала з окупованої Бучі
У МВС розповіли історію вагітної Ганни ПОЛОНСЬКОЇ. 
Вона втратила дитину та чоловіка, коли намагалася 
виїхати з окупованої Бучі.

Ганна розповідає, що “девіз Бучі – найспокійніше місто 
України”. Так було до 24 лютого 2022 року, поки Росія не 
пішла на повномасштабне вторгнення.

Жінка розповіла, після того, як вони виїхали, їм вдалось 
проїхати 5 хвилин. Далі Гана побачила квадрокоптер та по-
чула постріли.

“Я бачу, що мій чоловік загинув. Машина ще на ходу, він за 
кермом”, – пригадує дівчина.

ГАННА ВТРАТИЛА ДИТИНУ
Коли українські солдати рятували Ганну, вона зрозуміла, 

що не може поворушити ногами. Спочатку жінку відвезли в 
поліклініку в Ірпені, а згодом евакуювали в лікарню в Києві. 
Дівчина розповідає, як її евакуювали. Кілька людей несли її 
через зруйнований міст в Ірпені.

У столиці її прооперували і повідомили що вона втратила 
дитину. Це був 20 тиждень вагітності.

“Час від часу виникає запитання “чому?” – каже дівчина.
Потім 21 день Ганна провела в реанімації, а зараз проходить 

реабілітацію і будує плани на майбутнє. Найперше хоче оду-
жати та забрати свою собаку. Далі планує жити з нею в центрі 
Києва. Каже, лиш би не в лікарні.

НА ХЕРСОНЩИНІ – НОВА БУЧА
У тимчасово окупованій Херсонській області російські 

загарбники знущаються з місцевого населення. Радник глави 

Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що, ймовірно, 

там сталась нова Буча, бо нібито виявили нову цинічну роз-

праву з людьми. Однак політик додав, що ця інформація ще 

потребує підтвердження.

Історія виживання і порятунку з Маріуполя
Кожна історія виживання й порятунку 
з Маріуполя відкриває нові подробиці 
жахіть, скоєних Росією в Україні XXI 
століття.

У перші дні війни російські війська оточи-
ли Маріуполь і почали невибіркові обстріли 
міста з важкої артилерії та літаків.

У домах зникли вода, електрика, газ і 
зв’язок. У 10-градусний мороз люди ціло-
добово ховались у підвалах і готували їжу 
на вогнищі. Тіла загиблих мирних жителів 
довго залишались на вулицях, поховати їх у 
промерзлій землі під постійними атаками з 
повітря було складно.

Домовитися про евакуацію з Маріуполя 
не вдавалося. Ті, у кого вціліли машини і був 
бензин, під обстрілами вирушали з міста на 
свій страх і ризик через численні блокпости 
російських військових.

Місто-порт з півмільйонним населенням 
практично стерте з лиця землі, число загиблих 
жителів сягає десятків тисяч.

Чимало українців зі Сходу України по-
трапляють в епіцентр воєнних дій вже вдруге.

Ірина СТРАМОУСОВА втекла від війни на 
Донбасі у 2014-му. За кілька днів до нападу 
Росії вона приїхала у Маріуполь допомогти 
мамі чоловіка, яка важко захворіла на ковід. 
Виїхати з оточеного міста Іра, її чоловік і 
10-річний син не змогли.

Жінка розповіла BBC News Україна, як 
родина виживала у місті без води, тепла й 
зв’язку під безперервним бомбардуванням. 
Ірина також ділиться пережитим на сво-
їй фейсбук-сторінці, вона каже, що ця історія 
насамперед про мужність і неймовірне тепло 
людей.

Я ніколи не жила у Маріуполі, але добре 
знала місто, мій чоловік був звідти, там жили 
його батьки. 2014-го ми поїхали з Донецька 
й так сталося, що з того часу ні разу не були 
у Маріуполі.

Ми опинилися у ньому за кілька днів до 
війни, тому що мама чоловіка сильно захво-
ріла. У неї була важка ковідна пневмонія, її 
поклали у лікарню.

Ми приїхали з чоловіком і нашим молод-
шим сином на машині з Одеси.

Про війну я дізналась з новин вранці 24-
го. Ми заправили машину, але поїхати з міста 
не могли, тому що мама чоловіка була дуже 
слабкою.

Наступного дня стало чутно обстріли, од-
нак, маріупольці загалом реагували спокійно, 
багато хто казав, “нас таким не злякаєш, ми 
це чуємо з 2014 року”.

Чоловік мав залишитися з мамою, а я сама 
з 10-річною дитиною виїхати наважилася.

А вже 28 лютого зробити це стало немож-
ливо. Коли ми повезли маму у лікарню після 
вихідних, на блокпосту біля “Метро” нас не 
пропустили українські військові. Я зрозуміла, 
що місто у блокаді.

З’явились черги у супермаркетах, паніка, 
а потім магазини почали грабувати. Це мене 
дуже вразило. Ще й бомбардування як такого 
не було, а магазини розносили. Люди хапали 
не лише їжу, а й алкоголь, побутові речі. Це 
було дуже неприємно.

ВОДА
Першою зникла вода. Спочатку вона про-

пала в квартирі й перебралася у дитячий садок 
поряд, у підвалі якого завжди була черга. 
Якоїсь миті мені здалося, що це нескінченне 
джерело – щоразу черга у десятки відер у тем-
ряві, а вода не закінчується.

Але скінчилась і вона. У хід пішла вода із 
системи опалення сусіднього під’їзду, а по-
тім нашого. Питну воду зберігали окремо. 
Коли закінчилась і вона, навчилися робити 
“алхімію” на багатті, перетворюючи технічну 
воду на питну.

“Алхімію” я робила як мінімум протягом 
п’яти хвилин, тому що джерело епідемії киш-
кової інфекції у підвалі ми так і не знайшли. 
Пронос, блювання й температура обійшли 
всіх мешканців підвалу з найменшої дівчинки 
й по колу. Знову була потрібна вода, багато 
води.

ХОЛОД
Березень видався дуже холодним. Справ-

жня зима – морози й льодяний вітер. На ву-
лиці вночі – мінус десять, у квартирі – мінус 
два.

Стіни у квартирах за перший тиждень ві-
йни стали картонними. Коли молодь пішла до 
підвалу, бабусі залишилися у міжквартирних 
тамбурах. У нашому тамбурі нескінченними 
днями та ночами сиділи чотири бабусі й наш 
дідусь. Вони балакали, співали пісні, згадува-
ли молодість, пили чай.

Бабуся Рая та бабуся Валя вночі спали 
сидячи біля входу, закутані, як привиди, 
у ковдри, поклавши голови одна одній на 
плече. Наші постові. У непроглядній темряві 
– серйозна перешкода. Мені складно було 
прийняти рішення, кого з них краще будити, 
щоб не налякати.

Так вони й залишилися вдвох у квартирі 
Раї. Кажуть, “не пропадем, усе буде добре”. Я 
нещодавно дізнавалася, усе добре. Я не при-
пиняю думати про них весь час.

ЇЖА
Коли зник газ, мій син став відповідальним 

за багаття. Після кількох гучних днів в укритті 
чоловіки радісно й натхненно зрубали суху 
тополю. Це був перший день, коли збентежені 
та налякані люди вийшли один до одного з 
квартир і почали знайомитися.

Дерево звалили, розпиляли бензопилою, й 
ми змогли заготовити дрова.

Мій десятирічний син ніколи не приходив 
зі своєї роботи голодним. Він дбайливо під-
кладав дрова у вогнище, на якому у чорній 
закопченій каструльці щось смажилося, вари-
лося й смачно пахло. Його завжди пригощали 
й хвалили від душі.

Готували гречку, рис, макарони. Вдома у 
батьків чоловіка були соління, варення. У су-
сідів консерви. Варили велику каструлю супу 
на кілька квартир.

Ми не голодували, звісно, але я досі не 
можу наїстися хлібом і картоплею, у нас їх 
не було.

ЛІТАКИ
Я живу на війні майже три тижні й не можу 

в неї повірити. Я готую на багатті, перебіжка-
ми пересуваюсь у під’їзді, від стінки до стінки, 
курю з Наташкою з третього поверху. Ми 
плачемо по черзі одна одній у плече, як у ди-

тинстві, ділимося таємницями, намагаючись 
розповісти про всіх хлопців, які подобалися за 
останні 30 років.

Вночі під час сильного обстрілу, на який з 
підвалу було вже плювати – тікати все одно 
нікуди, ми все ж таки відчули, як будинок 
підстрибнув. Усі будинки поряд підстрибнули.

У сусідню 14-типоверхівку влучила авіа-
бомба. Вранці хтось сміливий побачив і роз-
повів, що сталося. Половина будинку зникла, 
кіоск, що стояв поруч, полетів у небо й зали-
шився висіти на дереві.

Після цього, почувши гул літака, ми одразу 
ховалися. Як у кіно про війну. У чорно-біло-
му кіно. У чорно-білому березні. Крижаному 
і жорсткому.

Серед задимленого сигаретами та багаттям 
під’їзду одного разу прозвучало те, що змуси-
ло мене вмить усвідомити, що відбувається.

Летів літак. Він скинув бомбу на драм-
театр, у якому ховалися люди, маріупольці, 
біженці з Сартани й Волновахи, поруч з яким 
на асфальті великими білими літерами було 
написано “діти”.

Пряме влучення авіабомбою. Тисяча 
людей. Вижили лише ті, хто був під сценою. 
Мало. Я ніколи не пробачу росіянам драмте-
атр. Частина мене залишилася у цьому обвуг-
леному будинку.

Якби не авіація, Маріуполь би вистояв, 
вони б не зайшли у місто. Я бачила осколки 
від авіабомб, вони товщиною в руку. Коли у 
будинок поруч із нами поцілила авіабомба, 
половини від нього не залишилось.

Я сподіваюся, що мені не доведеться по-
трапити до бомбосховища ще раз. А вже якщо 
доведеться, то ніколи у спільне. Краще – свій 
підвал.

ПІДВАЛ
Перший час у підвалі було не так холодно. 

Ми обрали одну кімнатку, в якій згодом пе-
реховувалися 12 людей. Ми знесли туди всі 
теплі речі. Чоловік знайшов двері, на яких ми 
спали з сином.

У підвалі було спокійніше, ніж вдома. Ми 
балакали з сусідами, грали в карти. Освітлю-
вали спочатку свічками, а потім лампадками, 
які робили з тканини й олії.

Я майже не виходила з нашого двору. Лише 
один раз ми дізнались, що десь у сусідньому 
кварталі приймає “Київстар”. Ми побігли 
туди подзвонити моїй мамі й старшому сину, 
які не знали, чи живі ми взагалі.

Були дні, коли ми взагалі не виходили з 
підвалу через потужні обстріли. Одного дня 
ми всі у підвалі захворіли на ротавірус. Спо-
чатку діти, потім дорослі. Сину було зле, його 
нудило, і ми постійно бігали в квартиру у 
туалет, а це було дуже небезпечно.

СМЕРТЬ
Більшість людей гинули від осколкових 

поранень, коли стояли у черзі за водою або 
готували їжу біля дому.

Чоловік із сусіднього під’їзду загинув, коли 
вийшов за водою з чайником. Він довго так і 
лежав із чайником.

Сусіди вирішили поховати його й просили 
допомогти викопати яму, тому що земля була 
дуже промерзла. Жінка-юристка з нашого 
під’їзду сказала, що цього не можна робити, 
адже документів, свідоцтва про смерть немає.

Але згодом його все одно поховали, як і 
багатьох інших людей, прямо на вулиці.

Коли в наш район зайшли росіяни і 
“днрівці”, стало тихіше, обстріли були далеко, 
й я почала виходити з двору, “ловила” теле-

фонний зв’язок.
Всюди були тіла людей, які ніхто не при-

бирав. Лише деякі з них були загорнуті, й я 
думала, що це, мабуть, про них потурбувались 
родичі. Росіяни не рахували загиблих, не зби-
рали документи, не ховали людей.

Для підрахунку загиблих у Маріуполі мож-
на брати приблизні цифри та множити їх на 
будь-яку цифру більше одиниці. Ніхто нікого 
не рахував. Не прикривав і не ховав одразу, 
не збирав документи. Люди просто лежали на 
вулицях, а ми їх оминали.

ВТЕЧА
Коли у нашій частині міста обстріли змен-

шилися, ми почали обговорювати з сусідами 
виїзд. Наша машина вціліла, й у нас був 
бензин, який ми встигли заправити у перший 
день війни.

Нас зібралося спочатку сім машин, потім 
до нас ще приєдналися люди. Зрештою, ми 
поїхали колоною у 18 автомобілів.

Вулиці, якими ми виїжджали з міста, були 
повністю розбитими, кожен другий-третій 
будинок розбомблений і вигорілий, спалені 
автобуси й техніка. Дуже страшно.

Коли ми виїжджали з Маріуполя, біля ро-
сійського блокпоста було також багато мерт-
вих людей. Вони були у машині, яка стояла за 
кілька метрів від блокпоста, й на землі.

Російські військові ходили повз, не звер-
таючи на них уваги. Ці люди у формі здава-
лися мертвішими за мертвих, бо це була їхня 
реальність.

Коли були обстріли, далеко не всі люди 
у багатоповерхівках ховалися у підвали. Ми 
знали, що місто сильно постраждало, але те, 
що ми побачили, неможливо було уявити.

Ми їхали до Бердянська 12 годин. У нас зо-
всім не було їжі, трималися весь час на креке-
рах. Переночувавши у Бердянську, наступного 
дня ми виїхали на Запоріжжя.

Ця частина шляху була дуже важкою й не-
безпечною. Було багато російських військо-
вих, чеченців, танки з позначками V, розбита 
техніка й міни на дорогах.

Вже під Запоріжжям нам довелося зверну-
ти з дороги, щоби об’їхати розбитий міст. Ми 
поїхали через село Каменське, яке буквально 
зрівняли з землею. Людей там не було, лише 
тварини бродили серед зруйнованих будинків 
і спалених машин.

Раптом наша колона зупинилась, на дорозі 
була розтяжка, й довелося викликати ДСНС із 
Запоріжжя. Люди з дітьми почали виходити з 
машин, усі втомлені, половина авто без вікон, 
діти загорнуті у ковдри, відходити за узбіччя 
не можна через міни.

Зрештою ми дісталися до Запоріжжя, поба-
чили українські прапори й почули українську 
мову. Ми встигли заправитися й поїхали далі 
на Дніпро.

ЖИТТЯ
Я думала раніше, що померти нестрашно, 

і що можливо, це не остання наша реінкар-
нація. Але в Маріуполі я зрозуміла, що хочу 
жити. Мені дуже хотілося, щоби ніхто не 
вмирав.

Я багато спілкувалась з людьми, багато за 
ними спостерігала. Я хотіла плакати – пла-
кала, хотіла кричати – кричала. Напевно, це 
допомогло мені не збожеволіти.

Найбільше ця історія – про людей. Я 
пам’ятатиму їх усе життя, хоча знала всього 
кілька тижнів. Я побачила дуже багато люд-
ських стосунків, багато людяності.
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На долю молодого 
українського морпіха 
Гліба СТРИЖКА випало 
багато випробувань: тяжкі 
бої за Маріуполь, тяжкі 
поранення, полон, обмін і 
тепер – тривале лікування.

25-річний морський піхо-
тинець Гліб Стрижко з Пол-
тави, захищаючи Маріуполь, 
зазнав тяжких травм і опи-
нився у полоні. Сьогодні він 
відновлюється в Полтавській 
обласній лікарні. Говорить, 
Україну не перемогти, адже 
ми воюємо за власну свободу, 
а орки цього не можуть зрозу-
міти, бо в них її не існує.

"ДВІЧІ ЗА ГОДИНУ 
ВИЖИВ ТАМ, ДЕ ТОЧНО 
МАВ ПОМЕРТИ"

Було 10 квітня. Тривав 
46-й день війни. Командир 
відділення старший матрос 
Гліб Стрижко разом зі своїм 
підрозділом морської піхоти 
тримав оборону на Маріу-
польському металургійному 
комбінаті імені Ілліча.

– Парадокс ситуації поля-
гав у тому, що путін прийшов 
денацифікувати Україну, а 
наші військові давали відсіч 
його армії з підприємства, 
яке досі називалося іменем 
"вождя пролетаріату", – по-
сміхається мій симпатичний 
співрозмовник, лежачи на лі-
карняному ліжку. – Мені тре-
ба було спуститися з третього 
на перший поверх. І як тільки я 
вийшов на сходовий майданчик, 
одразу потрапив у приціл дула 
ворожого танка. Все сталося 
у долі секунди. Я реально по-
бачив свою смерть і навіть 
устиг подумати: "Так ось як 
вона виглядає". Далі мене за-
сліпив вогонь і я полетів униз. 
Здавалося, до першого поверху 
летів години дві. А разом зі 
мною летіла розбита на куски 
несуча стіна.

Уламки цегли і бетону за-
валили молодого командира 
з головою. Добре, що при 
ньому була рація.

– Від спалаху в мене за-
кипіли очі, тому я не міг їх 
розкрити і подумав, що втра-
тив зір, – продовжує Гліб. 
– Знав, що від таких спалахів 
на близькій відстані у хлопців 
відшаровується сітківка або 
лопаються очі. Але, почувши, 
що мене викликають по рації, 
зрозумів, що залишився жи-
вим. Давай тоді кричати, щоб 
побратими орієнтувалися, де 
я. У мене сильно боліли нижня 
щелепа й таз, але свідомості 
я не втрачав. Мене дістали 
з-під завалу і поклали поряд. 
А потім один хлопець підійшов 
і каже: "Давай я тебе пере-

тягну в інше місце". І зробив це 
досить вчасно, тому що в те 
місце потрапила бомба. Двоє 
наших, які були там, загинули. 
Побачивши це, мій рятівник 
сказав: "Тепер ти житимеш! 
Бо двічі за годину вижив там, 
де точно мав померти".

Гліба транспортували у 
госпіталь металургійного 
комбінату (підприємство до 
знищення було таким собі 
містом у місті). Незважаючи 
на отримані тяжкі травми, він 
не втратив свідомості. Каже, 
це завдяки спеціальному вій-
ськовому вишколу, з якого 
запам’ятав, що у критичному 
стані потерпілий має весь час 
розмовляти.

На жаль, там йому нічим 
не могли допомогти. І, щоб 
врятувати життя морпіху, 
відправили через Червоний 
Хрест у тимчасово окуповану 
Сартану, бо на той момент 
Маріуполь знаходився в ото-
ченні й на українську терито-
рію дорога була закрита.

"У ДОНЕЦЬКІЙ 
ЛІКАРНІ САНІТАРКИ 
ВІДМОВЛЯЛИСЯ 
ГОДУВАТИ ЛЕЖАЧИХ, 
А ЛІКАРІ ПРОСТО 
ПЛЕСКАЛИ ПО ПЛЕЧУ Й 
РАДИЛИ ТРИМАТИСЯ"

У  м а л е н ь к і й  С а р т а н і 
військовому з серйозними 
травмами теж не могли ні-
чим зарадити. Гліба разом з 
дванадцятьма пораненими 
побратимами (найважчими 
був він та ще один) відвезли 
спочатку до Новоазовська, а 
звідти – в Донецьк.

– У Новоазовську мене спо-
чатку відмовлялися навіть 
обстежувати, бо я розмов-
ляю українською. Потім таки 
повезли на рентген, однак 
його результатів не повідо-
мили, – продовжує розповідь 
Гліб Стрижко. – У Донецьку 
ставлення до українських вій-
ськових було не кращим. Мене 
лише плескали по плечу й го-
ворили: "Тримайся, хлопче. У 
тебе зламаний таз. А окуліста 
й стоматолога у нас немає". 
Знеболювальні препарати, які 
мені кололи, не допомагали.

Перші три дні Гліб лежав 
на вузькій кушетці в кори-
дорі. Оскільки в нього був 
розтрощений таз, його ноги 
роз’їжджалися і падали на 
підлогу. Це було дуже боляче. 
І йому часто доводилося про-
сити ходячих повернути кін-
цівки на кушетку. Якось мимо 
проходив лікар, до якого Гліб 
звернуся з традиційним про-
ханням. На диво, той проявив 
до нього інтерес і навіть по-
кликав щелепно-лицьового 

хірурга. Той стабілізував пере-
ломлену щелепу.

– Певно, персонал не вірив у 
те, що ми виживемо, тому нас 
годували абияк, – згадує пере-
жите мій співрозмовник. – 
Із-за переламаної щелепи я 
не міг сам їсти, а санітарки 
могли годувати мене з ложки, 
а могли не годувати. Окрім 
мене був ще один поранений, з 
простреленими руками, який 
не міг самостійно їсти. То нам 
увечері могли дати, напри-
клад, 7-8 ложок манки з двома 
кусочками хліба. Щастям було 
отримати три кусочки. Було, 
розвезуть їжу, поставлять 
на тумбочку, а через дві годи-
ни заберуть цілою. Бо у тієї 
санітарки, що знаходила була 
на зміні й мала б нас годувати, 
загинув син в російсько-укра-
їнській війні. Багато хто з 
медперсоналу в окупованому 
Донецьку в силу відсутності 
критичного мислення й елемен-
тарної культури або й просто 
малоосвіченості переносить 
свої особисті образи на пора-
нених українських військових.

– А як тобі самому вдалося 
вибратися з того пекла?

– У полоні всі багато го-
ворять, – ледь посміхається 
молодий чоловік. – І допитів 
багато, і журналістів. На 
одному з відео, відзнятому 
російськими телевізійниками, 
яке з’явилося на сєпарському 
телеграм-каналі, друзі по-
бачили моє "інтерв’ю", яке 
стало для них сигналом, що я 
живий. Адже практично пів-
місяця ніхто з рідних і близьких 
не знав, де я і що зі мною (мій 
телефон залишився десь під 
завалами в Маріуполі). По-
братими відправляли батькам 
поодинокі смс-ки, що живий. 
Отож, за те, щоб витягнути 
мене з полону і щоб я не від-
правився до в’язниці років на 
5-10, підключилось багато 
людей. Згодом я дізнався, що 

моя мама була на постійному 
зв’язку з віцепрем'єр-міністром 
– міністром з питань реінте-
грації тимчасово окупованих 
територій України Іриною 
Верещук. Так я потрапив до 
обмінного списку. Хоча про те, 
що нас везуть на обмін, дізна-
вся від інших, хто був у кузові 
"Урала". Разом зі мною туди 
завантажили ще трьох ле-
жачих і вивезли на територію 
Запорізької області.

"Коли мене перенесли на 
носилках до "Газельки", водій 
підійшов і каже: "Все, хлопці, 
видихайте! Ви в Україні". Тут 
я вперше сімнадцять днів поне-
вірянь розплакався. Сльози самі 
собою потекли. Чути україн-
ську мову без страху, говорити 
українською без страху. Це те, 
що в мене, було, відібрали", – 
каже Гліб.

У Запоріжжі Глібу Стриж-
ку одну за одною зробили три 
операції. У нього діагносту-
вали, окрім переломів кісток 
тазу і щелепи, струс мозку 
й забій грудної клітини. Він 
практично втратив зір, у ньо-
го сколені зуби.

"Але незламність духу ще 
більша, бо у мені тепер ще 
більше заліза й титану", – по-
сміхається чоловік, обережно 
торкаючись громіздкої мета-
левої конструкції, що закрі-
плена на тазових кістках. Він 
з нею має бути нерозлучним 
два місяці. Час від часу лікар 
підтягує в ній гайки ключем. 
А це означає, що кістки зрос-
таються.

Незламність духу і неви-
черпний оптимізм – яскраві 
риси характеру Гліба

"ПАТРІОТ – ЦЕ ТОЙ, ХТО 
ЛЮБИТЬ УКРАЇНУ, А 
НАЦІОНАЛІСТ – ТОЙ, 
ХТО ЛЮБИТЬ УКРАЇНУ 
І ЩЕ ЩОСЬ ДЛЯ НЕЇ 
РОБИТЬ"

– Що допомогло тобі пе-
ренести страшенні болі, не 
впасти у відчай? – звертаюсь 
до Гліба.

– Насамперед, віра в Бога. 
Я щиро молився і просив у нього 
дати мені сили. Бог нічого не 
посилає людині такого, чого 
вона не може витерпіти. Я 
розумів, що коли вижив, то 
не маю права здатися. Дуже 
підтримувало дух почуття 
гумору. Ну, і, звісно, гасло 
морпіхів "semper fidelis" – ві-
рний завжди. Моя робота, мій 
обов’язок – захищати Україну. 
Це моя найвища життєва 
цінність. Відсутність сну, 
їжі, постійне психологічне на-
вантаження – усе другорядне. 
Коли у людини є внутрішній 
стрижень, коли вона загарто-
вана й чітко розуміє, для чого 
живе, це їй допомагає.

Чим більше я дізнавала-
ся про молодого морпіха, 
тим більше переконувалася, 

що все його попереднє жит-
тя було ніби підготовкою 
до цього найсерйознішого 
випробування. Ще в стар-
ших класах Гліб Стрижко 
(він закінчив Полтавську 
середню школу №18 і був її 
президентом) долучився до 
громадської організації "Мо-
лодіжний націоналістичний 
конгрес". Саме під впливом 
її ідей, каже, зрозумів, що 
патріот – це той, хто любить 
Україну, а націоналіст – той, 
хто любить Україну і ще щось 
для неї робить. А гасло Рево-
люції гідності "Україна понад 
усе" сприйняв як найвищу 
цінність.

Навчаючись на історично-
му факультеті Дніпровського 
національного університету 
імені Олеся Гончара, орга-
нізував молодіжний центр 
"Кузня української інтеліген-
ції", який залучав студентів 
до саморозвитку, проведення 
змістовного дозвілля. Після 
закінчення вишу Гліб Стриж-
ко понад два роки працював 
ментором Української ака-
демії лідерства в Миколаєві, 
тобто, виховував майбутніх 
лідерів, які готові брати на 
себе відповідальність за дер-
жаву. Зрештою, знайшов себе 
у військовій справі. І підій-
шов до цього надзвичайно 
відповідально.

Гліб понад два роки пра-
цював ментором Української 
академії лідерства

– Мій старший брат Ігор, 
кадровий офіцер, став на за-
хист Батьківщини в 2014 
році, – розповідає Гліб. – Тоді 
ж пішов служити у зону бо-
йових дій і мій вітчим. Так 
що в родині я був третім, хто 
взявся за зброю, щоб боронити 
Україну. Найважче, звісно, 
було мамі. Але це така чоловіча 
робота. Знаєте, кожен по-
своєму відстоює свої цінності 
в житті, ухвалюючи для себе 
ті чи інші рішення. Для когось 
це родина, для когось – мате-
ріальні блага, освіта тощо. 
Найвищою цінністю для мене 
є Україна. Над нею нависла 
небезпека, і, щоб захистити 
її, у мене був лише один шлях – 
вступити до лав Збройних сил 
України.

Гліб знав, де саме він може 
найефективнішим. Він сам 
вибирав, з ким йому поруч 
служити. Хлопець не прохо-
див строкової служби, тому, 
щоб потрапити до першого 
окремого батальйону мор-
ської піхоти, який у 2014 році 
вийшов з Феодосії, півроку 
посилено займався фізич-
ною підготовкою, готувався 
морально до навантажень. 
Іспити склав на відмінно, і в 
лютому минулого року підпи-
сав контракт із ЗСУ. Велика 
війна застала його підрозділ 
неподалік Маріуполя.

"ЦЕ НЕ ЛЮДИ, А 
ВОРОГИ. ЇХ ТРЕБА 
ЗНИЩУВАТИ"

– Ми знали, що росія ось-
ось може напасти на Україну. 
Але ніхто не очікував, що війна 
вийде за межі Донбасу, – про-
довжує Гліб свою розповідь. – 
Я особисто ще днів три після 
24 лютого не міг у це повірити. 
Напередодні ми отримали на-
каз від керівництва вимкнути 
телефони, бо була інформація 
про те, що росіяни можуть 
пеленгувати територію й ски-
дати авіабомби. А о 3:30 по-
чалося. Земля здригалася від 
пострілів ворожої реактивної 
артилерії й "Градів". На вулиці 
стало світло, як удень.

– Ви мали, чим відбива-
тися?

– Проблем ні з озброєнням, 
ні з амуніцією, ні з їхньою до-
ставкою не було. Ми отри-
мали завдання не допустити 
прориву ворога й самовіддано 
виконували його. Відбивали й 
лобові атаки. Так що я бачив 
орків живими й мертвими.

ГЛІБ ПІД ЧАС СЛУЖБИ 
У МОРСЬКІЙ ПІХОТІ

Гліб Стрижко не комен-
тує бойових баталій навколо 
Маріуполя, посилаючись на 
те, що не володіє достат-
ньою інформацією і що це 
не його компетенція. Каже, 
починаючи з початку широ-
комасштабної війни і аж до 
повернення у Полтаву на по-
чатку травня випав з інфор-
маційного простору. Не знав, 
що у всьому світі набула по-
пулярності фраза про росій-
ський воєнний корабель. Що 
затримали кума путіна мед-
ведчука… Зате переконливо 
говорить, що у наших хлопців 
на війні є велика мотивація: 
вони б’ються за свою землю. 
І б’ють ворогів як справжні 
джентльмени: акуратно, щоб 
не завдати шкоди мирному 
населенню й цивільній інф-
раструктурі. "Між нашими й 
орківськими вояками, – каже 
– величезна прірва, бо ми з 
різних цивілізацій. Для серед-
ньостатистичного росіянина 
свободи не існує. Вони не мо-
жуть цього зрозуміти. І в 
цьому наша відмінність".

Знаючи про те, що Гліб 
змалечку був послушником 
у Свято-Успенському кафе-
дральному соборі в Полтаві, 
запитую, чи не суперечить 
його глибока християнська 
віра тому, що він узяв зброю 
й пішов воювати.

– Один з біблійних посту-
латів звучить так: "Більшої 
любові ніхто не має за ту, коли 
хто душу свою кладе за друзів 
своїх". І я справді готовий від-
дати життя за своїх друзів і 
за Україну. А ті, хто прийшов 
на нашу землю, щоб відібрати у 
нас свободу, це не люди, а воро-
ги. Ворогів треба знищувати. 
Тут усе дуже чітко і прозо-
ро, – відповідає Гліб Стрижко.

МОРПЕХ СТРИЖКО 
ВИПРОМІНЮВАВ 
ПОЗИТИВ ТА ОПТИМІЗМ 
І ПІД ЧАС СЛУЖБИ ДО 
ВІЙНИ

А щодо планів на майбут-
нє, говорить лаконічно:

– Треба швидше очухува-
тися і – вперед! Щоб вибороти 
перемогу, ще треба багато 
працювати. А з іншими пробле-
мами якось розберемося.



Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній 
поверх. Тел. (098)909-13-26.
Продам 1-кімн., середній по-
верх, без комісії 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. Лип-
ки, Гощанського р-ну. Ціна 5500. Деталі 
за телефоном. 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, ком-
байни зернозбираль-
ні, бурякозбиральні, 
картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, 
часткове кредитуван-
ня. 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.

Продаж

Дошки, балки, крокви, 
рейки усіх розмірів, сухі 
та свіжоспилені. Дошка 
для підлоги шпунтова-
на, вагонка. Доставка. 
Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

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

Продаж
Продам протипролежневий мат-
рац ACTIVMED AB-05, б/в в гарному 
стані з компресором. Розмір 292х85 
см, вага пацієна до 120 кг. Тел. 
(097)601-01-81.

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

Всі види внутрішніх та 
зовнішніх робіт, вико-
нує будівельна бригада. 
Тел. (096)031-62-62.

Пропоную
Потрібні на роботу двірники, 
ТОВ УК «Житло Сервіс Рівне». Тел. 
(067)421-46-98.

Шукаю
Шукаю роботу продавця промто-
варів, пакувальниці, реєстратора або 
будь-яку. Тел. (096)963-49-29.

Втрачено атестат про повну загаль-
ну освіту РВ №46195726, виданий 
Рівненською гуманітарною гімназією 
Рівненської міської ради 31.05.2014 р, 
на ім’я Вовк Олеся Юріївна, вважати 
недійсним.

Втрачено договір купівлі-продажу 
квартири, посвідчений приватним 
нотаріусом Рівненського міського но-
таріального округу, Мельничук М. С. від 
07.03.2019 р. за р. № 1754374856101 
виданий, на ім’я Кайзер Я. В., вважати 
недійсним.
Втрачено посвідчення адвоката Украї-
ни № 1990, видане Національною асо-
ціацією адвокатів України, 28.05.2021 
р., на ім’я Мікосянчика Ігоря Юрійови-
ча, вважати недійсним.

Втрачено свідоцтво про право на 
заняття адвокатською діяльністю № 
1990, видане Радою адвокатів Рів-
ненської обл. 28.05.2021 р., на підставі 
рішення Ради адвокатів Рівненської 
обл. № 99, від 22.04.2021 р., на ім’я 
Мікосянчика Ігоря Юрійовича, вважати 
недійсним.

Віддам ліжко б/у, безкоштовно.

ЯК ОТРИМАТИ 20 ТИС. ГРН НА ПІДТРИМКУ 
ВЕТЕРАНСЬКОГО БІЗНЕСУ ВПО 
Члени родини воїнів ЗСУ, які мають 
власний бізнес, зареєстровані 
як фізична особа-підприємець 
або самозайнята особа, можуть 
взяти участь у програмі з 
мікрофінансування ветеранського 
бізнесу, яка започаткована 
Українським ветеранським 
фондом, та отримати до 20 тисяч 
грн грошового відшкодування. Про 
це в ефірі марафону національних 
телеканалів повідомила Міністр 
у справах ветеранів України Юлія 
ЛАПУТІНА.

«Ми започаткували програму з 
мікрофінансування ветеранського 
бізнесу, завдяки якій ветерани та члени 
їхніх родин можуть отримати до 20 ти-
сяч гривень на придбання будь-якого 
обладнання для ведення власної спра-
ви», – підкреслила Лапутіна

Зазначимо, що отримати мікрогрант 
можуть найближчі члени родини ве-
терана – батьки, дружина, діти – які 
зареєстровані як фізична особа-під-
приємець або самозайнята особа, та 
мають статус внутрішньо переміщеної 
особи у межах України. Також цією 
можливістю можуть скористатися 
самі ветерани, які наразі не служать. 
Для цього необхідно подати заявку з 
відповідним пакетом документів через 
аплікаційну форму на сайті.

В розділі «Мікрофінансування 
бізнесу». Документи розглядаються 
комісією у строк до 10 днів, після чого 
приймається рішення щодо надання 

коштів.
Щоб отримати фінансову підтрим-

ку, потрібно зібрати пакет документів:
скан паспорта заявника з про-

пискою,
скан довідки ВПО (скріншот із Дії 

не підходить),
скан виписки чи витягу з ЄДР про 

ФОП чи самозайняту особу,
скан підтвердження статусу вете-

рана, а саме: посвідчення учасника 
бойових дій, посвідчення особи з інва-
лідністю внаслідок війни, посвідчення 
учасника війни або члена сім’ї ветерана 
війни,

документи, що підтверджують по-
купку після 24 лютого 2022 року для 

роботи бізнесу відповідно до КВЕДів 
(чек або видаткова накладна).

Надіслати свою заявку з докумен-
тами через аплікаційну форму на сайті 
https://veteranfund.com.ua/

в розділі «Мікрофінансування біз-
несу».Отримати відповідь від УВФ 
– після перевірки пакета документів.

Після схвалення отримати кошти. У 
разі правильного заповнення заявки, 
завантаження повного пакета докумен-
тів разом із чеками на покупки заявни-
ки зможуть отримати відшкодування 
на суму до 20 000 гривень протягом 10 
днів. Заявки приймаються до завер-
шення воєнного стану. 

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Донька своє перше день народження 
зустріла на могилі батька

Історія українця, який за 3 роки відкрив бізнес у Польщі

ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ НА ВІЙНІ
Закынчення. Початок на стор.1.

"Коли місяць тому його ховали, це була крайня могила. 
Зараз там вже два ряди нових. Ти розумієш, що ці втрати 
не зупиняються. Де їх край? – каже жінка і додає. – Єдине 
бажання, щоб це все було недаремно. Щоби те, у що вони 
вірили, ніким не зрадилося".

Валерія зараз проходить лікування у Львові і готова продо-
вжувати службу там, де приноситиме більше користі – в тилу 
чи на передовій.

Водночас їй важко уявити службу без побратима.
"Він був моїм напарником. Важко уявити, що я буду на 

виїзді і поруч сидітиме інша людина. Але я розумію, що має 
пройти час, щоби це сприйняти.

"НІХТО НЕ ЧЕКАВ, ЩО ЗАГИНЕ ТОЙ, КОГО ТИ 
ЛЮБИШ"

"Я думав, що розповісти про Романа. У голові було стільки 
думок. А коли починаєш говорити…. Навіть до кінця і ще це 
не сприймаю", – розказує Григорій Солонинка, брат загибло-
го українського військового.

Роман пішов до військкомату 24 лютого, у перший день 
російського вторгнення, коли на Київ полетіли ракети. Того 
ж дня його розподілили у 72-у окрему механізовану бригаду 
ім. Чорних Запорожців. 

З фронту списувалися з братом лише в месенджерах. А 
батькові він телефонував вже з "передка".

"У Романа вийшла кумедна історія. Він забив собі палець 
гарматою. Казав, що буде військова байка, яку він розповіда-
тиме потім, а йому не віритимуть. Проговорився, що поїде в 
Харків робити рентген. Так ми дізналися, де він", – розповідає 
Григорій.

"Це було останнє повідомлення від нього, яке я отримав. 
Я спитав, що там рентген. Він сказав, що нічого страшного, 
забій суглоба. Це було 4 травня", – згадує він.

Після цього Григорій писав брату ще кілька повідомлень, 
але вони так залишилися "висіти" в месенджері, як недостав-
лені. З цього часу Роман на зв'язок не виходив.

А 6 травня батькові прийшла "похоронка" з військкомату. 
Роман загинув.

Григорія вразило, як багато знайомих і друзів зателефону-
вали і написали йому зі словами співчуття.

А ще, згадує Григорій, брат готував йому сюрприз – плану-
вав у березні заїхати в гості і познайомити зі своєю дівчиною.

Романа Солонинку похоронили 9 травня на військовому 
кладовищі в Житомирі.

"Наш батько, людина військова, на похороні так і сказав: 
це війна. Але ніхто ніколи не чекав, що це може статися саме 
з тою людиною, яку ти любиш", – каже Григорій Солонинка.

…

Наталія Шамріцька сама повідомила про смерть свого сина 
у його військову частину.

У слухавку розплакалася його начальниця. Вона розповіла, 
як в перший день війни Ілля на БТРі вивіз з оточення людей, 
зокрема і її.

"Що мій син герой, я і так знала. Він був героєм для мене 
вдома. Він завжди буде воїном Маріуполя", – каже Наталія.

Вона присвятила синові вірш до Дня вишиванки. Тоді На-
талія ще не знала, що її син загинув.
Сину, вдома, яблуні цвітуть,
І співає соловейко зранку.
І дощі травневі теплі йдуть.
Україна одягнула вишиванку.

"Я не знаю, як мені звикнути без нього жити. Я буду його 
любити, поки буду дихати", – каже Наталія, яка втратила на 
війні єдиного сина.

Борис ЗЕЛЬМАНОВ 
народився та виріс 
у Херсоні. Процес 
становлення особистості 
проходив досить 
бурхливо. За 11 років 
він змінив 4 школи. 
Провчившись рік у 
Херсонському аграрному 
університеті на факультеті 
менеджменту та 
економіки, хлопець 
вирішив розпочати 
трудову діяльність.

Працював у супермарке-
ті приймачем товарів. Рух 
кар'єрними сходами пере-
рвала служба у Збройних 
Силах України. Щоб кра-
ще дізнатися історію Бори-
са, TransferGo поспілкувався 
з ним особисто.

ПЕРШИЙ БІЗНЕС, АБО 
ЯК БОРИС ЗАРОБЛЯВ 
НА ГОРІХАХ

2014 року молодший сер-
жант Зельманов вступив до 
Одеської військової академії. 
За словами Бориса, там "все 
так само вчили застилати 
ліжка та поважати старших 
замість того, щоб виховувати 

гідне покоління військових 
для країни, що воює". Після 
виходу з академії були спро-
би влаштуватися до право-
охоронних органів. Амбітний 
юнак пробував себе і в інших 
сферах.

Зрештою Борис зупинився 
на дистриб'юції. Він працю-
вав у різних компаніях, зокре-
ма, в одній із найбільших в 
Україні у цій сфері. У цей пе-
ріод Борис остаточно вирішує 
зайнятися підприємництвом.

"Підприємцем я був із ди-
тинства. Коли мені було 9 
– 10 років, я вже намагався 
якось сам заробити. Ми після 
школи збирали горіхи, які 
потім віддавали бабулькам на 
базарі за ціною скупа", – каже 
чоловік.

Він додав, що трохи зго-
дом зрозумів, що перероблені 
горіхи беруть дорожче, ніж 
цілі, тоді й прийшли "ікси". 
Ціна вхідна для нього була 
дешевшою навіть ніж для 
бабусь. За 1 день Борис міг 
переробити 5 – 6 кілограмів 
горіхів, куплених по 3 гривні, 
у трьох літрову пляшку за 90 
гривень. А це був 2004 рік, 
реальний "кеш" на той час.

ЩЕ ОДИН БІЗНЕС – 
МАФИ З ЇЖЕЮ

Як розповів Борис, у до-
рослому житті організувати 
бізнес було не так просто. 
Якийсь час він працював 
таксистом. Згодом Борис із 
дружиною встановили МАФи 
з їжею в одному з районів 
Херсона. Проте вести бізнес 
виявилося непросто.

Молоді люди зіткнулися з 
різними проблемами: почи-
наючи від хуліганів, які били 
шибки, до протистояння з 
місцевим обленерго. У цей 
період виникла ідея переїхати 
в іншу країну.

Борисе, чому вирішили виї-
хати з України? І чому саме до 
Польщі, а не до іншої країни?

Змін потребують наші сер-
ця. Я думаю, що ви, як і біль-
шість людей мого покоління, 
прочитали цю фразу наспів. 
Саме тому й поїхав. Був про-
їздом у Польщі і давно по-
думував про те, щоб спро-
бувати. Хоча сам дуже довго 
казав, що можна заробляти 
нормально і в Україні.

Чому Польща? Все-таки 
мова і схожа, і не схожа вод-
ночас. Менталітет поляків. 
У поляків зараз такий сим-
біоз, між правими та лівими 
поглядами, ніхто нікого не 
затискає, але цінності більш-
менш класичні.

Які перші кроки були після 
приїзду до Польщі? Які були 
проблеми, і як ви їх вирішу-
вали?

Коли приїхав до Польщі, 
мав потрапити до логістичної 
компанії. Але все пішло не 
так, як мало бути, тому почав 
таксувати на Uber.

Труднощі були у всьому. Я 
був фактично один, не знав 
мови, але горів бажанням. 
Першого вечора сказав дру-
жині, що відіб'ю витрачене, 
і повернуся додому. Але далі 
було легше.

Спочатку поселили в яко-

мусь хостелі з скигликами, які 
постійно скаржилися. Кім-
ната була на 8 людей, і там 
стояли шкарпетки. Прямо 
реально стояли. І в лютому всі 
спали з відчиненими вікнами. 
У результаті виявилося, що 
вирішити проблему можна 
було за кілька днів. І вже тре-
тього дня в Польщі я з хлоп-
цями переїхав в інше місце, 
де, в принципі, можна було 
гідно жити.

Враження від перших мі-
сяців проживання та роботи 
у Польщі? Що подобалося, 
що ні?

Враження подвійні. Пер-
ший час я називав поляків 
тепличними щодо відсутності 
амбіцій і бажання підкорю-
вати гори. Згодом я зрозумів, 
що такі пропалені вже виїха-
ли з Польщі. Неторгові неділі, 
коли нічого не працювало, 
окрім заправок – це те, що 
породжувало у мене окремий 
стрес.

Що подобається? Стабіль-
ність. Я 94 року народження, 
бачив долар і по 5 гривень, 
і по 40 гривень. У Польщі 
з 2004-го із цим якось спо-
кійніше. Свобода. Щодо 
того, що ринок ще вільний. І 
можна заробляти нормально. 
Плюс чим більше заробляєш, 
тим вищі планки. І ці планки 
досяжні.

Як відреагували на війну в 
Україні? Ваші близькі у без-
пеці?

Відреагував дуже важко, 
адже я служив і дуже довго 
планував поїхати в Україну. 
Вже домовився, що служи-
тиму у 127-й бригаді ТрО, 
яка нещодавно поставила 
український прапор на ро-
сійському кордоні. Зрештою, 
зрозумів, що тут зроблю біль-
ше – грошима, підтримкою, 
допомогою.

Фактично всі мої близь-
кі тут, у Польщі. В Украї-
ні залишилися лише родичі 

по маминій лінії та бабуся 
дружини. У родичів постій-
но стріляють, вони на межі 
Дніпропетровської та Хер-
сонської областей. Бабуся 
– в окупації. З нею водночас 
і легше, і важче. Продукти, 
ліки – за все можна заплатити 
і все привезуть. Але вивезти її 
звідти неможливо і видно, що 
їй складно.

Чим займаєтеся зараз? Які 
плани на майбутнє?

Наразі у нас транспортний 
бізнес – свій автосервіс. По-
чинаємо розвивати напря-
мок бухгалтерських послуг та 
консалтингу, розробляємо IT 
для проекту з онлайн освіти з 
партнером. Загалом де шиш-
ки набили, туди й ліземо, щоб 
надати хороший сервіс. Най-
ближчим часом плануємо по-
чати працювати із залученим 
капіталом.

Борисе, ви переїхали до 
Польщі у 2019 році і у вас вже є 
певний досвід. Що ви порадите 

тим, хто приїхав до Польщі 
вперше? На що слід звернути 
особливу увагу?

Мова – це "must have". 
Хоча б базове знання. Я 
пам'ятаю у 2020 замовив 
омлет із "овоцами", забув-
ши, що "овоце" по-польськи 
"фрукти".

Коло спілкування – по-
старайтеся оточити себе на-
дійними людьми.

У Польщі влада вірить тобі 
на слово, що дуже незрозу-
міло для українців. Не треба 
намагатися хитрувати чи об-
дурити систему. Тут все це 
працює повільно, але врешті-
решт тебе дістане.

Легалізація – я всім ре-
комендую не балуватись, а 
максимально займатися своїм 
статусом у Польщі. Бо через 
кілька років, коли заплануєш 
осісти і думатимеш про запо-
вітні документи, – буде вже 
пізно.




