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Ті, що рятують життя
ІСТОРІЇ ЖІНОК-МЕДИКІВ ТА ДОБРОВОЛЬЦІВ

Понад 25 тисяч 
жінок на сьогодні 
є військовослужбовцями 
Збройних Сил України. 
Але ця цифра значно 
більша, адже є медики, 
бійці добровольчих 
підрозділів. З 2014 року 
в кожної жінки, яка пішла 
на фронт, є своя причина.

Розповісти про всіх бойових 
дівчат дуже складно. Чиїсь істо-
рії вже відомі, про когось зна-
ють менше, хтось відмовився 
від розмови, бо сім’я проживає 
на окупованій території, в ко-
гось не вистачило часу через 
зайнятість.

Факти ICTV відібрали 12 ді-
вчат, щоб розповісти їхні іс-
торії. Цей матеріал не про те, 
що всі вони – героїні, а про те, 
що кожна з цих дівчат вико-
нує своє завдання в зоні ООС 
чи в тилу. І кожна особиста іс-
торія – це історія України.

Я була кадровим військо-
вослужбовцем ЗСУ з 2009 року. 
Коли почалися перші втра-
ти серед друзів, я рвалась 
на фронт, але командир моєї 
частини сказав: Угомонись, 
ты же девочка!

"ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО", 
42 ОМПБ, 58 ОМБР
НАТАЛІЯ 
БОРИСОВСЬКА

Тоді я подзвонила на гарячу 
лінію Міноборони... Через дві 
години мене запросили на спів-
бесіду до заступника міністра 
оборони. Мене кликали в СБУ, 
Нацгвардію чи в Айдар. Але 
я хотіла на війну. Мене відпра-
вили в Адміністрацію прези-
дента, щоб дізнатися, чи можна 
оформити в інший підрозділ. 
Якраз створювався 42 баталь-
йон. Мене взяли на діловода. 
Через три дні вже висунулися 
в зону АТО. Це був серпень 
2014 року. Якось зі штабу АТО 
до нас приїхав полковник Аль-
берт Анатолійович Мітрошкин 
і спитав, чи піду я в розвідку, 
бо їм для спецоперації потрібна 
була дівчина.

Біля селища за Краматор-
ськом було озеро, наші колони 
постійно туди їздили і постійно 
були якісь проблеми. Незрозу-
мілі люди, ті самі, з’являлися. 
Треба було прослідкувати, 
чи ніхто не здає. А я на той час 
вже навчилася пеленгатором 
користуватися... І от, ми си-
димо на березі озера, в ци-
вільному, хлопчик і дівчинка, 
романтика. І прослуховуємо. 
Пустили по селу один БТР для 
приманки. Так ми тоді знайшли 
жінку-корегувальницю, яка пе-

редавала інформацію сєпарам.
Ще в 2014 році я для себе 

відкрила програму Zello – вона, 
як скайп працює, тільки зву-
кові повідомлення. Я таким 
чином виявила корегувальника, 
чоловіка, який їздив на мопеді, 
коли наші колони висувалися 
у бік Бахмута.

Потім було Дебальцево, 
Вуглегірськ. Тоді я була нео-
фіційно у складі розвідки.

Був такий момент, що я про-
студилася по жіночому, і мене 
відправили в лікарню в Світ-
ловодську. Я там мала бути 
до 17 січня. Але розпочався 
наступ і мій тодішній чоловік 
приїхав мене забрати. Лікар 
забороняв, але хлопці мене 
вивезли.

З 17 до 18 січня просиділи 
в погребі, бо нас обстрілюва-
ли. І в новинах я прочитала, 
що моя лікарня була обстріляна 
і снаряд танка влучив в те кри-
ло, де я мала лежати...

Потім ми п’ять місяців про-
були в Костянтинівці і в вересні 
2015 вийшли в Дзержинськ (То-
рецьк), Зайцеве, Майорськ...

Зараз я знову повернулася 
в армію, в 58 бригаду.

У мене все почалося з Май-
дану. Батьки мене дуже стри-
мували, коли на Майдані по-
чалися найстрашніші дні, вся 
моя родина дзвонила і благала 
не сходити з поїзда Харків-Київ 
(я в Харкові навчалася), доїхати 
додому. Всередині я відчувала 
провину. Я ж могла робити 
будь-що, бути корисною.

"ПЕРЛИНКА", 54 ОМБР, 
46 БАТАЛЬЙОН 
"ДОНБАС-УКРАЇНА"
ГАЛИНА КЛЕМПОУЗ

До поїздки на війну мене 
стримував хлопець, з яким 
я тоді зустрічалася. Але влітку 
2014 року моєму троюрідному 
брату відірвало ногу. В серпні 
був "парад" полонених в До-
нецьку і мама впізнала нашого 
земляка. Я це все переживала, 
розуміла масштаби всього.

Потім я познайомилася 
вдома з волонтерами, почала 
працювати з ними, в Харкові 
організувала збір коштів в уні-

верситеті. В якийсь момент 
вирішила, що поїду й сама. 
Зв’язалась з рівненським ба-
тальйоном Горинь, вони тоді 
були на охороні штабу в Кра-
маторську.

Так я їздила в 2014-2015 
роках. Допомагала багатьом 
підрозділам. В 2016 році вивели 
30 бригаду, до яких я найчас-
тіше їздила. І в мене почав-
ся тиждень якогось ступору. 
Я тоді зрозуміла, що на 2016 рік 
як така волонтерська допомога 
не потрібна, значить, потрібно 
думати, що робити далі.

В червні я приїхала до Пра-
вого сектору, на Світлодар-
ську дугу. В них був хлопець, 
Мирослав, він сильно хворів, 
і я привезла йому ліки та ви-
рішила залишитися, проконтр-
олювати, щоб він пролікувався. 
Роззнайомилася з ними. Там 
і Лєра Бурлакова була, і Василь 
Сліпак. Я була свідком того 
бою, коли Василь загинув...

Я до останнього тягну-
ла з підписанням контракту, 
бо була студенткою денного 
курсу в Харкові. Але займалася 
разом із Ксеною і документаці-
єю, і логістикою, трохи саніта-
ром була.

3 серпня 2016 року я під-
писала контракт разом з ПС 
в 1 батальйон 54 бригади. Все 
було нормально до грудня, 
поки не загинуло 5 наших лю-
дей. Я опізнавала всі тіла, була 
в моргах. Була на опізнанні тіл 
Шайтана і Ефи, коли сєпари 
їх передали. Коли Сім’янина 
дістали з поля бою і ніхто не міг 
його опізнати, я опізнала...

Патрон, Мамай... гинуть 
кращі...

Потім був перехід в 46 ба-
тальйон Донбас-Україна. Туди 
я прийшла на посаду гранато-
метника, аеророзвідкою займа-
лася. Зараз я поки що звільнена 
в запас. Всім кажу "поки що".

Мені  психолог  сказав, 
що хоч мінімальне бажання по-
вернутися назад – це і є пост-
травматичний синдром. Але 
я думаю, що моє бажання 
бути там супроводжується 
не ПТСРом, а тим, що там 
люди відкритіші. Це просто 
несприйняття того, що тебе 
не сприймають тут.

Там ти ходив, як оголений 
нерв, ти викладався на повну. 
Мене мотивують люди, які 
з Донецька. Вони воюють, 
бо хочуть повернутися додому. 
А ще – носять на брелку ключі 
від донецької квартири. Саме 
вони, а не війна мотивують.

Коли хтось гине – це така 
пустка всередині. Я розумію, 
наскільки скучаю за людьми, 
яких вже немає поряд. Найбіль-

ший мій страх в житті – що їхні 
смерті будуть даремними.

Коли після Майдану ви-
никла потреба захищати Схід, 
моєму чоловікові запропону-
вали створити і очолити баталь-
йон територіальної оборони. 
Створював він його з тих на-
ших друзів, з якими разом був 
на Майдані, з добровольців.

25 БАТАЛЬЙОН 
"КИЇВСЬКА РУСЬ"
ЕВГЕНІЯ ЯНЧЕНКО

В мене навіть думки не ви-
никало, що я можу не поїхати, 
хоча жінок принципово в ба-
тальйон не брали, та і чоловік 
робив усе можливе, аби я не по-
їхала. До того ж, я не могла 
служити з ним в одному ба-
тальйоні, бо він комбат, закон 
про корупцію забороняє бути 
у прямому підпорядкуванні.

Я і дві мої подруги, Аня 
і Христина, були на фронті від 
початку як волонтери, громад-
ська організація. Ми не служи-
ли офіційно, хоча були в ба-
тальйоні протягом всього часу.

Але Андрій бачив, як я на-
полягала. Я пройшла безліч 
курсів парамедиків. Можна 
сказати, він змирився з дум-
кою, що я їду. Я хотіла бути 
поруч, але бути корисною. Хоча 
довелося і повагу особового 
складу на війні завойовувати. 
Тяжко сприймали, мовляв, 
чого приїхала, жінкам не місце 
на війні, ще й дружина ком-
бата. Але все змінилося після 
першого серйозного бою, коли 
наші бійці потрапили у по-
лон, було понад 30 поранених, 
а я рвонула на передову і опи-
нились на території, яку сєпари 
контролювали. Мені вдалося 
врятувати хлопців. Після цього 
і думка про мене змінилася, 
хлопці оцінили, зрозуміли, для 
чого ми дійсно там є.

В березні 2015 року ми ви-
йшли на ротацію. Саме тоді 
я зрозуміла, що вагітна.

Д л я  с е б е  в и р і ш и л а , 
що не маю права їхати назад 
на фронт, бо відповідаю тепер 
не лише за своє життя.

Спочатку було тяжко, від-
чуття справедливості було 
значно загострене. До того ж, 
я розуміла, що повернеться 
Андрій і мені доведеться і його 
витягати з такого стану.

Але, можна сказати, нас 
витягнув малий. Ми з берців 
перекинулися одразу в пелюш-
ки. Я включилася в роботу. 
З батьками колись займалася 
бізнесом.

Започаткувала інтернет-ма-
газин орхідей, у нас під замов-
лення можна придбати будь-які 
квіти. Та зайнялася нігтевою 

естетикою, яка мені подобалася 
ще до війни. У салоні Eva Fleur 
Studio є практично все для того, 
щоб жінка відчула себе краси-
вою і доглянутою.

Війна – не привід, щоб жін-
ка виглядала негарною.

Коли розпочинався Май-
д а н ,  я  б у л а  п е р е к о н а н а , 
що це не завершиться нічим. 
І щоразу, коли щось відбува-
лося – думала, що крутіше вже 
не буде: спочатку, коли була 
спроба штурму Кабміна, по-
тім – 1 грудня...

На війну почала їздити ко-
респондентом. Військового до-
свіду у мене не було, я не вміла 
навіть тримати у руках зброю.

"ЛЄРА", ОКРЕМА 
ДОБРОВОЛЬЧА ЧОТА 
"КАРПАТСЬКА СІЧ", 
93 ОМБР, 54 ОМБР, 
46 БАТАЛЬЙОН 
"ДОНБАС-УКРАЇНА"
ВАЛЕРІЯ БУРЛАКОВА

Тому сподівалася, що мене 
візьмуть хоча б у прес-службу 
якогось батальйону. Відправи-
ла заявку у Донбас, але мені 
не відповіли взагалі. Потім 
просилася до друзів в Азов, але 
там сказали, що категорично 
не беруть дівчат. Ще кудись 
намагалася потрапити... Але 
все було марно, тому я про-
сто їздила і писала репорта-
жі. Потім друзі з Карпатської 
Січі покликали мене з собою 
у Піски. Я поїхала писати, але 
на місці з’ясувалося, що у під-
розділі бракує людей, і я почала 
заступати. На цей час я вже 
встигла побувати у тренуваль-
ному таборі, де отримала хоча б 
загальне уявлення про зброю, 
про те, як пересуватися... Для 
початку це вже було щось. 
Але я ще не знала сотень дріб-
ниць, необхідних щоб вижити 

на війні. Питала, наприклад, 
свого командира: як зрозуміти, 
що летить міна? Який буде 
звук?..

У перші дні на передовій 
мені було страшно. Весь час 
думала, що там я, мабуть, і по-
мру і чи є в цьому сенс. Але 
повернутися у Київ теж не мо-
гла – залишатися вдома у час, 
коли інші були на війні, мені 
було нестерпно соромно.

У Пісках у складі Карпат-
ської Січі я була до травня 
2015-го року. Потім ми з друзя-
ми підписали контракти із ЗСУ, 
пішли у 93 бригаду. Хотіли саме 
на Бутівку, і командир роти, яка 
тримала шахту, забрав нас усіх 
до себе. Там я була стрільцем, 
хоча оформили мене санін-
структором: тоді перелік "жіно-
чих" посад в армії ще був дуже 
обмеженим.

Потім 93 ОМБр вивели 
на полігон. Ми з кількома по-
братимами вирішили їхати 
до Правого сектору на Світ-
лодарську дугу, хоч це і було 
на той момент самовільне зали-
шення частини. На Світлодарці 
після спроби штурму сєпар-
ських позицій, коли загинув 
Василь Сліпак, неоформлених 
добровольців, до яких ми при-
їхали, змусили швидко підписа-
ти контракти. А нас з хлопцями 
із 93 – оскільки ми вже були 
на контракті – перевели до 54-ї.

Крім мене "дезертирами" 
з полігону тоді були Влад Каза-
рін (Розписний), який загинув 
на Світлодарці у серпні того 
року. І Михайло Лупейко (Ан-
гел) – він тоді ж дістав надзви-
чайно важке порання, дивом 
вижив. А мене згодом перевели 
з піхоти у мінометну батарею, 
яку повністю намагалися запо-
внити правосєками. Там я стала 
командиром мінометного роз-
рахунку.

Згодом з 54, яку вивели 
на полігон, ми перевелися 
у 46-й батальйон. Повернулися 
на фронт. Але потрапили у ко-
лишній сектор М. Це був дуже 
важкий період – ми майже 
не працювали, і я постійно на-
кручувала себе, що від мене не-
має жодної користі. Що я про-
сто марную час. 

Продовження на стор 8.
Закінчення.
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Кому підвищать пенсії у липні

У яких випадках дозволені позапланові 
перевірки бізнесу під час війни

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ВІД 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНЦЯМ 
Українці, які надали прихисток переселенцям 
(внутрішньо переміщеним особам – ВПО), можуть 
отримати кошти від Товариства Червоного 
Хреста України (ТЧХУ) в рамках співпраці між 
Мінрегіоном, Міжнародною федерацією Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця та ТЧХУ. Про 
це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

"Організація розпочинає виплату компенсації за тим-
часове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які пере-
містилися у період воєнного стану, за програмою „Прихис-
ток“ через платіжну систему PrivatMoney", – повідомляють 
у ПриватБанку.

Компенсацію можуть отримати власники житлових 
приміщень, які безоплатно розміщують у них внутрішньо 
переміщених осіб (гість повинен мати статус ВПО). Розмір 
компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 
грн за одну особу на місяць.

Кошти будуть перераховані переказом на банківський 
рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

Для отримання компенсації треба:
• зареєструвати своє житло на сайті, не пізніше наступ-

ного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування 
(виконавчого комітету), вказавши ім’я та по-батькові кож-
ної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що по-
свідчують їх особи;

• в день припинення розміщення внутрішньо пере-
міщеної особи або зміни їх кількості треба подати заяву 
з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб;

• звернутись до виконавчого комітету сільської, селищ-
ної, міської ради за місцем розташування жилого примі-
щення для отримання грошової допомоги.

Протягом 5 днів органи місцевої влади можуть переві-
ряти кількість переселенців та їхні дані, а також чи безко-
штовно вони проживають.

МЗС УКРАЇНИ ПРОСИТЬ 
MCDONALD’S ВІДНОВИТИ РОБОТУ 
РЕСТОРАНІВ
Міністерство закордонних справ України веде 
перемовини з компанією McDonald’s про відновлення 
роботи мережі ресторанів в Україні. Про це повідомив 
очільник МЗС Дмитро КУЛЕБА.

Із початком повномасштабного вторгнення компанія, 
як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні 
з безпекових міркувань. "Але в МЗС переконані, що нині є 
умови для відновлення їх роботи, тому активно переконує-
мо їх повертатися", – сказав Кулеба.

Він повідомив, що кілька тижнів тому дипломати 
встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-
квартирою McDonald’s у США.

"Ми також порушили це питання в офіційних контактах 
з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих 
американських брендів. Процес рухається", – зазначив 
Кулеба.

Водночас у соцмережі поширюється інформація, що 
нібито менеджери McDonald’s телефонують співробітникам 
із питанням, чи готові вони в серпні вийти на роботу.

Вже наступного місяця 
мінімальна пенсія 
підвищиться на 93 гривні, 
а максимальна – на 930 
гривень

В Україні вже у липні у 
зв'язку з підвищенням про-
житкового мінімуму зростуть 
пенсії. Мінімальна пенсія 
підвищиться лише на 93 грив-
ні, тоді як максимальна – на 
930 гривень.

Так, мінімальна пенсія 
збільшиться з 1934 до 2027 
гривень, а максимальна пен-
сія – з 19340 до 20270 гри-
вень. Надбавка за понаднор-
мовий стаж зросте з 19,34 до 
20,27 гривні за рік.

Відповідно до законодав-
ства, пенсії в Україні не мо-
жуть становити менше одного 
та понад десять прожиткових 
мінімумів. До цього показни-

ка прив'язані й надбавки за 
наднормативний стаж.

КОЛИ ЩЕ ЦЬОГО РОКУ 
ПІДВИЩАТЬ ПЕНСІЇ

Підвищення пенсійних 
виплат цього року відбудеться 

ще двічі. Так, 1 жовтня варто 
очікувати на підвищення у 
зв'язку зі зміною мінімаль-
ної зарплати з 6500 до 6700 
гривень. Також зросте міні-
мальний розмір пенсії за ві-
ком у непрацюючих осіб, які 
досягли віку 65 років і старші 

та мають повний страховий 
стаж – у чоловіків це має бути 
не менше 35 років, а у жінок 
не менше 30 років. Водночас 
пенсіонерам у віці від 70 до 
75 років виплачуватимуть 
щомісячну надбавку у 300 
гривень (не більш ніж до 10 
340 гривень загальної суми 
пенсії). Ці люди за наявності 
повного страхового стажу 
матимуть пенсію не менш як 
3000 гривень.

1 грудня також буде підви-
щення у зв'язку зі зростанням 
прожиткового мінімуму до 
2093 гривень. Зміняться й 
мінімальна, максимальна 
пенсія та надбавки. У людей 
віком до 70 років та за умови 
наявності повного трудового 
стажу пенсія не буде меншою 
за 2500 гривень.

Кабінет міністрів України 
вніс зміни до постанови 
"Про припинення заходів 
державного нагляду 
(контролю) і державного 
ринкового нагляду 
в умовах воєнного стану".

Що  змінилося?  Перелік 
обставин для позапланових 
перевірок розширено з "ме-
тою виконання міжнародних 
зобов’язань".

Про це йдеться в постанові 
№ 697 від 17 червня 2022 р.

Згідно з документом, по-
запланові перевірки можливі 
в таких випадках:

• для запобігання не-
контрольованому зростанню 
цін на товари, які мають іс-
тотну соціальну значущість, 
виключно на підставі рішен-
ня центрального органу ви-
конавчої влади, що забез-
печує формування державної 

політики у відповідній сфері:
• за наявності загрози, 

що має значний негативний 
вплив на права, законні ін-
тереси, життя та здоров’я лю-
дини, захист навколишнього 
природного середовища та за-
безпечення безпеки держави;

• з метою виконання між-
народних зобов’язань Укра-
їни.

Податківці нагадують, 
що з 27.05.2022 набрав чин-
ності Закон, яким, зокре-
ма, скасовано мораторій 
на окремі види податкових 

перевірок.
Так, з урахуванням змін, 

внесених Законом № 2260, 
податкові перевірки не роз-
починаються, а розпочаті 
перевірки зупиняються, крім:

• камеральних перевірок;
• документальних поза-

планових перевірок, що про-
водяться на звернення плат-
ника податків та/або з під-
став, визначених п.п. 78.1.7 та 
78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, та/
або документальних позапла-
нових перевірок платників 
податків, за якими отрима-
но податкову інформацію, 
що свідчить про порушення 
платником валютного за-
конодавства в частині до-
тримання граничних строків 
надходження товарів за ім-
портними операціями та/або 
валютної виручки за експорт-
ними операціями;

• фактичних перевірок.

РАДА НАБЛИЗИЛА "МИТНИЙ 
БЕЗВІЗ" З ЄВРОСОЮЗОМ

Верховна Рада у першому читанні під-
тримала законопроєкт змін до Податково-
го кодексу, що є необхідним для укладання 
"митного безвізу" з Євросоюзом.

Про це повідомив перший заступник 
голови Податкового комітету Верховної 
Ради Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК.

Законопроєкт № 7420 підтримали 269 
народних депутатів. Документ перед-
бачає зміни, необхідні для забезпечення 
міжнародного застосування NCTS та по-
дальшої гармонізації Митного кодексу 
України з Митним Кодексом ЄС.

За словами премʼєр-міністра Дениса 
Шмигаля, Україна розраховує на підпи-
сання "митного безвізу" з ЄС протягом 
літа. До кінця року Україна має успішно 
пройти Оціночну місію та приєднатися 
до необхідних для "митного безвізу" 
конвенцій.

Зміни до Митного кодексу передба-
чають можливість можливість викорис-
тання транзитних декларацій в NCTS 
без необхідності оформляти додаткові 
транзитні документи в межах 36 країн 
світу. Документ розширює спектр під-
приємств, яким стануть доступні митні 
спрощення за аналогією з ЄС.

Зокрема, йдеться про вимоги до фі-
нансової стійкості для підприємств, 
що мають статус АЕО (найвищий сту-
пень довіри), та можливість викорис-
тання комбінації спрощень без вимог 
до фінансової стійкості для підприємств 
без статусу АЕО та підприємств, що ко-
ристуються NCTS.

Нещодавно Україна завершила між-
народне тестування національного 
застосунку NCTS, що підтвердило 
технічну готовність приєднатися до єв-
ропейської Конвенції про процедуру 

спільного транзиту.
Крім того, як раніше пояснювали 

у Міністерстві фінансів, передбачається 
запровадити європейську систему при-
йняття рішень для надання авторизацій 
на спрощення за заявою підприємства, 
європейську модель попередніх рішень 
щодо класифікації та країни походження 
товарів, гарантування сплати митних 
платежів з можливістю звільнення від 
гарантування для підприємств, що пере-
міщують будь-які товари.

“НОВА ПОШТА” ВІДПРАВЛЯЄ 
ПОСИЛКИ З ПОШТОМАТІВ ЗА 1 
ГРИВНЮ

 "Нова пошта" тестує нову послугу від-
правки посилок з поштоматів. Тестування 
проходить у Києві та триватиме до кінця 
червня, вартість відправки на цей час 
становить 1 грн.

Як зробити відправку посилки із по-
штомату:

1. Оновити мобільний застосунок 
Нової пошти, щоб у розділі Створити 
Посилку з’явився додатковий підпункт 
місця відправки – поштомат.

2. Створити самостійно електронну 
накладну для посилки у додатку.

3. Самостійно вдома спакувати від-
правлення.

4. Підійти до поштомата з посилкою, 
відкрити створену накладну та натисну-
ти "Відкрити комірку".

5. Покласти у комірку запаковане від-
правлення без маркування.

6. Підтвердити завантаження у мо-
більному додатку.

7. Закрити комірку.
Після того, як клієнт підтвердив 

завантаження посилки в поштомат, 
диспетчер автоматично отримує повідо-
млення про надходження нової посилки 

і направляє виклик кур’єру для забору 
відправлення.

Кур’єр отримує повідомлення від 
диспетчера через спеціальний мобіль-
ний додаток для кур’єрів Нової пошти. 
Повідомлення надходить із зазначен-
ням електронної накладної та номера 
конкретного поштомата. Кур’єр приїж-
джає до поштомату кілька разів на день 
до 18:00.

ЧИ ВАРТО УКРАЇНЦЯМ 
СКУПОВУВАТИ ВАЛЮТУ: 
ПРОГНОЗ КУРСУ

Долару спрогнозували стабільність 
і найбільшу привабливість для вкладень.

Хоча початок чергового тижня приніс 
подорожчання курсу євро та невелике 
зниження курсу долара, експерти реко-
мендують українцям вкладатися в долар, 
оскільки стан заокеанської валюти на-
багато стійкіший, ніж будь-якої іншої.

Так, за словами економічного експер-
та Олексія КУЩА, на користь більшої 
стабільності долара грає вища облікова 
ставка Федеральної резервної системи 
США, що дозволить знизити інфляцію. 
Водночас низька облікова ставка 0,25% 
у єврозоні призведе до вищої інфляції 
та девальвації євро.

 "Також на користь долара говорить 
і той факт, що економіка США має про-
фіцит енергоресурсів і не залежить від 
зростання цін на них, тоді як ЄС та Азія 
змушені енергоресурси імпортувати, 
що знов негативно впливає на стабіль-
ність їхньої валюти", – говорить Олексій 
Кущ у коментарі "Телеграфу".

Також експерт радить диверсифіку-
вати свої заощадження та вкладатись 
у гривню, використовуючи фінансові ін-
струменти, які можуть принести 10-15% 
річних, наприклад військові облігації.
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РівненщинаХочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55

Як відновити медичні 
документи під час війни
Міністерство охорони здоров’я України нагадує, 
що при неможливості обстеження і оформлення 
направлення на МСЕК строк проходження повторного 
огляду для осіб з інвалідністю, у т.ч. й дітям, який 
припав на період дії воєнного стану на території 
України, переноситься на строк не пізніше шести 
місяців після його припинення/скасування.

Всі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою 
до закінчення строку проходження повторного огляду. 

Важливо, що протягом дії воєнного стану та шести 
місяців після його припинення/скасування – відповідно 
до постанови уряду № 225 – українці мають право зверта-
тися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для 
встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця 
проживання чи перебування. Тобто, якщо людина не має 
можливості прибути до МСЕК, комісія може приймати 
рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі 
направлення закладу охорони здоров’я. 

Згідно з чинним законодавством медико-соціальна екс-
пертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за 
направленням закладу охорони здоров’я після проведення 
діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, за 
наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення 
функцій організму, обумовлених захворюваннями, на-
слідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють 
обмеження життєдіяльності.

Лікуючий лікар, у тому числі сімейний лікар, до якого 
звернувся за медичною допомогою пацієнт, в разі потреби 
оформляє направлення на МСЕК (форма 088/о). При цьому 
укладати декларацію між пацієнтом-внутрішньо перемі-
щеною особою та лікарем, який оформляє направлення 
на МСЕК, не потрібно, а законодавчі підстави вимагати її 
відсутні.

Відновлення втрачених під час війни документів 
Внаслідок військової агресії рф чимало українців під час 

переїзду та евакуації втратили або загубили документи, у 
тому числі й медичні.

Є декілька шляхів відновлення втрачених медичних до-
кументів, зокрема:

1. У разі відновлення медичної документації, а саме: ре-
зультати обстеження, лікування, проведених стаціонарних й 
оперативних втручань, а також реабілітаційних рекоменда-
цій, – зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря 
первинної ланки за місцем перебування. Лікар прийме 
рішення про відновлення медичних документів через Елек-
тронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові 
обстеження для відновлення подальшого лікування.

2. У разі відновлення документів, які належать особі з 
інвалідністю, необхідно звернутися до органу соціального 
захисту, який володіє доступом до Централізованого банку 
даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.

3. Якщо мова йде про відновлення інших документів або 
про поновлення довідки МСЕК чи необхідність проходжен-
ня медико-соціальної експертизи, особа може звернутися 
до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебу-
вання, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони 
здоров’я підкажуть шляхи розв’язання проблемних питань. 

Важливо, що всі вимушено переселені особи огляда-
ються комісіями екстериторіально, тобто за місцем пере-
бування особи. Усі медико-соціальні експертні комісії на 
підконтрольній Україні території працюють у штатному 
режимі й спільно з органами соціального захисту допома-
гають усім внутрішньо переміщеним особам у відновленні 
та отриманні втрачених документів.

Триває підготовка 
до початку нового 
навчального року
У Рівненській ОВА сьогодні обговорили початок 
навчального року в очному форматі. Про це йшлося 
на нараді під головуванням першого заступника 
голови РОВА Сергій ПОДОЛІН з представниками 
освіти, соцзахисту та фінансів.

“У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні у при-
міщеннях закладів освіти розміщено 3452 внутрішньо пере-
міщені особи. До початку навчального року нам необхідно 
вивільнити приміщення та гуртожитки, зробити ремонт. 
Найбільша кількість таких осіб наразі перебуває у гурто-
житках закладів вищої та фахової передвищої освіти – 2254. 
Вже почалася вступна кампанія, студенти та абітурієнти 
повинні бути забезпечені житлом”, – зазначив Сергій По-
долін.

Також профільний заступник додав, що питання пересе-
лення внутрішньо переміщених осіб потребує додаткового 
вивчення, адже серед таких осіб є люди з інвалідністю та ті, 
хто потребує медичного догляду.

Сергій Подолін наголосив, що створення безпечних 
умов для дітей, учнів, студентів – це пріоритет. Керівники 
тергромад та районів знають весь наявний житловий фонд. 
Є і приватний сектор. Рівненщина готова прихистити тих, 
хто цього потребує, але діти теж важливі.

Перший заступник голови Рівненської ОВА нагадав, що 
наша область прийняла 53 тисячі переселенців.

На Рівненщині розгорнули 
мобільний госпіталь

Що школярам варто знати 
про мультипредметний тест

На Рівненщину з інших регіонів 
переїхали 34 підприємства

В області  працевлаштувалися 
300 безробітних переселенців

Мобільний медичний 
заклад складається з 
20 пневмокаркасних 
надувних модулів, має 
120 ліжко-місць для 
госпіталізації. За потреби 
тут можуть прийняти 
близько 400 осіб для 
надання медичної 
допомоги.

Сьогодні начальник Рів-
ненської обласної військової 
адміністрації Віталій КОВАЛЬ 
разом із представниками ГУ 
ДСНС в області та головними 
лікарями медзакладів регіону 

оглянули госпіталь, проін-
спектували його потужності, 
обговорили умови роботи. Лі-
карі висловили власні думки 
та пропозиції про організацію 
надання медичної допомоги в 
такому закладі.

“Госпіталь належить Дер-
жавній службі надзвичайних 
ситуацій України. Його уже 
розгортали в місцях поши-
рення коронавірусної інфек-
ції. Сьогодні – інші виклики 
та рішення. Тому важливо 

показати лікарям можливості 
взаємодії ДСНС та медичної 
служби в області. Фактично 
сьогодні це підсилення ме-
дичної системи”, – зазначив 
Віталій Коваль.

Також головним лікарям 
нагадали про алгоритм дій 
при радіаційній і хімічній 
небезпеці. Медики та ряту-
вальники домовилися, що 
навчання про порядок дій 
при виникненні надзвичай-
них подій чи військових за-
гроз будуть систематично 
проводитися для всіх лікарів 
області.

З початку повномасштабного 
вторгнення рф в Україну жителі 
низки областей змушені були 
покинути свої домівки та шукати 
тимчасове житло у відносно 
спокійних регіонах. Так, на 
Рівненщині знайшли тимчасовий 
прихисток близько 53 тисяч 
переселенців.

876 внутрішньо переміщених осіб за 
час війни зареєструвалися у центрах за-
йнятості області як безробітні.

Пошук для них роботи – одне із 

основних завдань обласної влади та 
служби зайнятості.

“Наразі ми працевлаштували по-
над 300 переміщених з інших регіонів 
України осіб, – зазначив начальник Рів-
ненської обласної військової адміністрації 
Віталій КОВАЛЬ. – Це жителі Київської, 
Харківської, Донецької, Луганської, 
Чернігівської, Сумської, Херсонської, 
Житомирської, Дніпропетровської, 
Миколаївської, Одеської областей та 
м.Києва”.

Зазвичай, на останньому місці роботи 
такі безробітні працювали продавцями, 

водіями, бухгалтерами, інженерами, 
прибиральницями, слюсарями, ме-
неджерами, електрогазозварниками, 
медсестрами, вантажниками та адміні-
страторами.

Нагадаємо, для роз’яснення чинного 
законодавства про зайнятість населення, 
реєстрації у службі зайнятості та пошуку 
роботи можна звертатися за номерами 
спільної гарячої лінії РОВА і Центру 
зайнятості для працевлаштування пере-
селенців: 067 363 88 27 або 096 539 53 59.

21 червня 2022 року, 
розпочинається другий 
етап підтвердження участі 
в основній сесії НМТ. Про 
це нагадав Міністр освіти і 
науки Сергій ШКАРЛЕТ.

Для цього з 21 червня до 7 
липня 2022 року на інформа-
ційній сторінці у спеціальній 
формі потрібно вибрати із 
запропонованого переліку 
назву населеного пункту, де 
зручніше буде складати тесту-
вання незалежно від того, де 
перебуватиме учасник у пері-
од проведення основної сесії, 
ー в Україні чи за кордоном.

Важливо! Якщо кількість 

вступників, які хочуть склада-
ти тестування в певному міс-
ті, перевищуватиме кількість 
робочих місць, що можуть 
створити організатори для 
проходження тестування, то 
після заповнення цих місць 
місто стане недоступним для 
вибору у випадному списку.

Крім того, кількість ро-
бочих місць для учасників 
у закордонних тимчасових 
екзаменаційних центрах було 
створено з урахуванням даних 
першого етапу реєстрації, а 
також можливостей закор-
донних партнерів.

Якщо маєте можливість 
визначитися з містом тес-

тування, не відкладайте до 
останнього моменту, щоб не 
довелося вибирати з-поміж 
доступних міст через збіль-
шення учасників у необхід-
ному місті.

Завантажити запрошення-
перепустку можна буде тільки 
після проходження двох ета-
пів підтвердження участі в 
НМТ (після 12 липня). У пе-
репустці буде зазначено дату, 
час і місце основної сесії.

Вступникам, які з 20 трав-
ня до 7 червня підтверди-
ли участь у НМТ і хотіли 
б скласти тестування в до-
даткову сесію, потрібно про-
пустити другий етап вибору 

місця проходження НМТ 
під час основної сесії, а під-
твердити участь у додатковій 
сесії і протягом із 8ー18 липня 
вибрати із запропонованого 
переліку країну/місто, де ба-
жають пройти тестування.

Основна сесія НМТ про-
ходитиме у 21 області України 
та м. Києві та містах 23 країн. 
У додаткову сесію учасники 
зможуть скласти тестування 
також у Фінляндії (місто Гель-
сінкі) й Люксембурзі (місто 
Люксембург), США (місто 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 
та місто Сакраменто, штат 
Каліфорнія), Словенії (місто 
Марібор), Німеччині (місто 
Берлін), Швейцарії (місто 
Берн).

Нагадаємо, у Німеччині 
НМТ буде проходити в уні-
верситетах.

На сьогодні на Рівненщині налічується 34 релоковані 
підприємства. Із них майже третина виготовляє меблі, 
також представлена легка та харчова промисловість.

Перші евакуйовані фірми переїхали до своїх партнерів. 
Тим часом на сьогодні деякі підприємці кажуть, що релока-
ція навіть посприяла розвитку їх бізнесу. І однією з причин є 
логістика.

“Через ситуацію з паливом, логістика, мабуть, є ключовим 
фактором у цьому. Рівненщина – відносно в хорошій ситуації. 
Адже область знаходиться недалеко від західних кордонів, і 
це плюс. Тим більше, що багато країн Євросоюзу, Британія, 
США, Канада зробили нульове мито для українських ви-
робників. Це хороший фактор для розвитку евакуйованих 
бізнесів”, – про це в інтерв’ю Район.in.ua розповів заступник 
голови Рівненської ОДА Сергій ГЕМБЕРГ.

За його словами, наразі бізнес, який переїхав, може отри-
мати від держави певну допомогу. Зокрема, це Державна про-
грама підтримки релокованих підприємства, яка передбачає 
компенсацію витрат на логістику. Державні банки також 
мають свої програми підтримки: кредит під нульову ставку, а 
держава компенсує відсотки.

“Підприємства, що переїхали до нас із обстріляних терито-
рій, ми, фактично, беремо під свою опіку. Водимо, показуємо, 
інформуємо про те, які площі Державний фонд майна здає в 
оренду. Розказуємо, до кого звернутися, якщо оренду про-

понує комерційна структура. Скеровуємо до асоціацій їхньої 
спеціалізації”, – прокоментував Сергій Гемберг.

Тим часом підтримка від місцевої влади дала свій результат. 
Власники релокованого бізнесу кажуть, що якщо й повер-
нуться після перемоги у своє місто, то рівненський напрям 
закривати не планують.

Нагадаємо, в області створили Центр економічного розви-
тку та релокації бізнесу. Його завдання – допомогти підпри-
ємствам переїхати з районів бойових дій.

З питаннями щодо роботи Центру треба звертатися на 
гарячу лінію РОВА: 0 800 500 078.
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Скільки коштуватимуть газ та вода

КОЛИ ЗАВЕРШИТЬСЯ ДЕФІЦИТ 
ПАЛЬНОГО
Міністр інфраструктури України Олександр 
КУБРАКОВ вважає, що до осені в Україні вирішать 
проблему дефіциту пального. Про це він розповів 
в інтерв'ю Financial Times. Через нестачу палива 
Україна залежить від поставок вантажівками та 
потягами через кордони.

"Увесь наш імпорт – з ЄС. Раніше ми використовували 
лише найближчі до України країни та порти в Польщі та Ру-
мунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", – заявив він.

Зараз на територію України щодня проїжджає до 230 
бензовозів, а нові угоди з ЄС та Польщею спрямовані на 
спрощення митних та прикордонних процедур, через які 
вантажівки вишиковуються на кілька кілометрів.

До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, 
Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, 
повідомив заступник глави Офісу президента Володимира 
Зеленського Ростислав Шурма. Зараз цей показник ста-
новить 100 відсотків. За його словами, Київ уже збільшив 
пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів 
і хоче ще подвоїти цю потужність.

Імпорт палива з Європи вже зменшив дефіцит після 
піку в травні. Кількість постачальників дизельного палива 
за останній місяць зросла більш ніж вдвічі, хоча поставки 
пропан-бутану та бензину зростають повільніше.

У червні Україна планує імпортувати з Європи 600 тис. 
тонн палива, що в 10 разів більше, ніж 60 тис. тонн, які вона 
імпортувала в березні.

Кубраков висловив сподівання, що ситуація стабілі-
зується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові 
контракти з іноземними постачальниками. 

БЕЗРОБІТНИМ ОБМЕЖИЛИ ВИПЛАТИ
Кабінет міністрів фактично усуває можливість, 
коли люди могли отримувати кошти від держави та 
відмовлятися від запропонованої роботи.

Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмеж-
ити виплати з безробіття одним запропонованим місяцем 
роботи. Про це сказав прем’єр-міністр Денис ШМИГАЛЬ 
під час засідання уряду сьогодні, 21 червня.

За словами прем'єр-міністра, офіційно зареєстровані 
безробітні, які протягом 30 днів не погодяться на запро-
поновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних 
робіт – розбору завалів, будівництва захисних споруд, 
благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.

"Ця праця буде оплачуватися. Держава сплачуватиме 
кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату 
у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, 
коли люди могли отримувати кошти від держави та відмов-
лятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу 
в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати 
й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для 
фронту", – наголосив Шмигаль.

Як відомо, станом на сьогодні, розмір мінімальної зарп-
лати становить 6500 грн.

Також уряд затвердив орієнтовний перелік суспільно 
корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного 
стану.

Голова Кабміну наголосив, що статус та виплати по 
безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває 
закордоном більше 30 днів під час воєнного стану.

За чинним законодавством максимальна тривалість 
виплати допомоги з безробіття становить 360 календарних 
днів (особам передпенсійного віку – 720 днів).

Суспільно корисні роботи – тимчасова трудова діяль-
ність працездатних осіб в умовах воєнного стану, яка прова-
диться для виконання робіт, що мають оборонний характер, 
ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли в період во-
єнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних 
Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, 
забезпечення функціонування національної економіки та 
системи забезпечення життєдіяльності населення.

Українці в Польщі можуть отримати нову виплату

Народні депутати 
схвалили в першому 
читанні урядовий 
законопроєкт про 
мораторій на підвищення 
тарифів на газ, тепло і 
гарячу воду під час війни. 
Документ підтримали 229 
народних депутатів. Про 
це повідомив народний 
депутат Ярослава 
ЖЕЛЕЗНЯКА в Telegram.

Проєкт закону №7427 сто-
сується мораторію на підви-
щення тарифів. Зокрема про-
понується встановити, що:

• тарифи на послуги роз-
поділу природного газу не 
підлягають збільшенню;

• тарифи на теплову енер-
гію, на послуги з постачання 
теплової енергії та послуги з 

постачання гарячої води для 
всіх категорій споживачів не 
підлягають збільшенню;

• ціна на природний газ 
для побутових споживачів не 

підлягає збільшенню від ціни, 
яка застосовувалася у від-
носинах між постачальником 
та побутовими споживачами 
станом на 24 лютого 2022 

року.
Законопроєктом пропо-

нується встановити заборону 
постачальникам природного 
газу проводити будь-які дії з 
примусу побутового спожива-
ча до оплати заборгованості.

Нагадаємо, Кабмін за-
провадив фіксовану ціну для 
постачання від "Нафтогазу" 
операторам газорозподільних 
систем. Як повідомлялося, 
тарифи для населення на ко-
мунальні послуги залишаться 
на рівні 24 лютого 2022 року. 
Кабінет міністрів схвалив 
постанову "Деякі питання 
регулювання діяльності у 
сфері комунальних послуг у 
зв'язку з введенням в Україні 
воєнного стану".

ГРАНТИ ДЛЯ АГРАРІЇВ: 
ЯК ОТРИМАТИ

Кабінет міністрів України затвердив 
програми безповоротних грантів для агра-
ріїв у межах нового проєкт "єРобота". 
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис 
ШМИГАЛЬ під час засідання уряду сьо-
годні, 21 жовтня.

Так, за програмою часткової компен-
сації вартості створення теплиць розмір 
гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. 
Як зазначив прем’єр-міністр, в уряді 
орієнтовно очікують 3 тисячі грантів на 
рік, а загальний бюджет програми скла-
де 7 млрд грн.

"Учасниками програми можуть бути 
як приватні підприємці, так і аграрні 
компанії й фермерські господарства, які 
мають у власності або в оренді землю на 
строк не менше 25 років", – зауважив 
Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що кошти 
від гранту можна буде витратити на 
безпосереднє будівництво комплексу, 
закупівлю технічного обладнання для 
його роботи, закупівлю посівного ма-
теріалу та добрив. Враховуючи, що сума 
гранту за цією програмою значно вище, 
то вводиться принцип співфінансуван-
ня. Як повідомив прем’єр-міністр, для 
першої тисячі учасників 70% вартості 
проєкт фінансує держава, а 30% – сам 
підприємець.

"Ми вивчили потреби та можливості 
наших аграріїв і вбачаємо, що програма 
буде дійсно успішною. Створення нових 
тепличних комплексів для вирощування 
овочів і фруктів сприятиме збільшенню 
нашого експорту та насиченню укра-
їнського ринку якісними продуктами", 
– підкреслив Шмигаль.

Крім того, держава виділить загалом 
4 млрд грн на програму підтримки садів-
ництва, ягідництва та виноградарства. За 
словами Прем’єр-міністра, ідеться про 

часткову компенсацію вартості садів. 
Аграріям надаватиметься від 300 до 400 
тисяч грн на 1 гектар садів – це близько 
70% від середньої вартості висадки.

"Зараз ми говоримо про гранти для 
висадки 10 тисяч гектарів нових садів. 
Так само як і з теплицями, отримувачі 
грантів повинні мати або власну землю, 
або землю в користуванні щонайменше 
на 25 років. Кошти надаватимуться не 
готівкою, а на банківський рахунок для 
прозорої закупівлі саджанців, обладнан-
ня, систем поливу, добрив тощо", – за-
уважив очільник уряду.

Під час засідання Уряд затвердив ще 
одну програму для підтримки створення 
нового бізнесу в межах великого про-
єкту грантової безповоротної підтримки 
"єРобота". Загалом на три програми 
держава виділить 16 млрд грн. Частину 
коштів на підтримку бізнесу виділять 
також іноземні партнери. Найближчим 
часом Уряд затвердить програми без-
поворотної грантової підтримки у сфері 
переробки й IT. 

МИТА, АКЦИЗ І ПДВ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ З 1 ЛИПНЯ

Верховна Рада схвалила урядовий за-
конопроєкт про скасування безмитного 
ввезення в Україну автомобілів громадя-

нами. Мита, акциз і ПДВ повертаються 
з 1 липня.

Прийнятий закон (проєкт 7418) від-
новлює оподаткування, яке було скасо-
вано в березні:

для товарів, що ввозяться платника-
ми єдиного податку першої, другої та 
третьої групи;

для підприємств, які не сплачують 
ввізне мито;

для транспортних засобів, що вво-
зяться громадянами;

Разом з тим, документ звільняє від 
сплати збору до Пенсійного фонду 
Легкові автомобілі, оснащені виключно 
електричними двигунами (одним або 
декількома).

Нагадаємо, що на початку квітня в 
Україні набув чинності закон №7190П, 
який на час воєнного стану скасовував 
мита, ПДВ та акциз на розмитнення 
автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за 
кордону в Україну ввозилися лише для 
потреб військових, евакуації громадян 
та доставляння гуманітарних вантажів. 
А через місяць після масштабного вій-
ськового вторгнення Верховна Рада 
скасувала податки та збори на імпорт 
автомобілів для всіх громадян. 

Українці, які подали 
заявку, отримають 
виплату в розмірі 700 
злотих на одну особу

Н і м е ц ь к а  б л а г о д і й -
на організація  Diakonie 
Katastrophenhilfe, яка під-
тримує постраждалих і надає 
гуманітарну допомогу, зможе 
виплачувати біженцям по 700 
злотих (близько 4593 гривень) 
і 600 злотих – на кожного 
іншого члена сім'ї. Про це 
повідомила пресслужба ор-
ганізації.

Diakonie Katastrophenhilfe 
запровадила програму фінан-
сової допомоги, щоб прояви-
ти солідарність з українцями, 
які змушені були через війну 
виїхали до Польщі.

Передбачено, що ті укра-
їнці, які подали заявку, отри-
мають виплату в розмірі 700 
злотих на одну особу і 600 
злотих на кожного іншого 
члена сім'ї щомісяця. Випла-
ти проводитимуть не менше 
трьох місяців.

Оскільки бажаючих отри-

мати підтримку дуже багато, 
організація ставить в прі-
оритет найбільш нужден-
них. Водночас реєстрація на 
участь в програмі не гарантує 
отримання виплати.

Отримати виплати можна 
у випадку якщо:

• ви та ваша сім'я перетну-
ли кордон з Польщею після 
24 лютого 2022 року;

• ви й ваша сім'я не отри-
муєте грошову допомогу від 

неурядових організацій (на-
приклад, від УВКБ ООН). 
Якщо ви отримуєте випла-
ти від державних структур 
Польщі, ви все ще можете 
претендувати на допомогу 
від Diakonie Katastrophenhilfe;

• ви та інші члени вашої 
родини не працюєте у Польщі 
й не маєте джерел доходу.

Право на допомогу мають 
ті, хто відповідає принаймні 
одному з критеріїв:

• ви батько або мати й 
перебуваєте в Польщі самі;

• вам понад 65 років і ви 
перебуваєте в Польщі без 
інших родичів;

• ви вагітні;
• ви утримуєте або піклу-

єтеся про двох або більше 
дітей;

• у члена вашої родини є 
особливі потреби або хроніч-
ні або важкі захворювання.

Під час особистого візиту 
в реєстраційний центр треба 
мати паспорт або інший до-
кумент, що засвідчує особу. 
Також – документ, в якому 
вказана дата перетину кордо-
ну з Польщею.

"Зверніть увагу, що кожен 
член вашої родини повинен 
особисто з'явитися в цен-
трі і мати відповідні доку-
менти. Зареєструватися на 
отримання виплати можна 
за посиланням, а стежити за 
оновленням вільних дат для 
відвідування центру – на 
сторінці", – йдеться у повідо-
мленні. 
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духовність

Поради городникам: що треба встигнути зробити в червні

Що можна посадити в городі в середині 
червня: 7 відповідних культур

Петрів піст 2022:
календар харчування і заборони

ЩО РОБИТИ В ЧЕРВНІ 2022 РОКУ З РОЗСАДОЮ
Початок літа – останній місяць, коли проводять роботи з 

розсадою. Сюди входять такі важливі справи:
• пікірування - пікірують лише ту розсаду, яка була ви-

саджена найпізніше, якщо погода сприятлива, можна відразу 
переносити її на постійне місце вирощування (теплиця чи 
відкритий ґрунт);

• висіювання насіння - щоб отримати свіжі овочі та зелень 
якнайскоріше;

• пересаджування на постійне місце вирощування - саме 
ця робота є найважливішою у червні, проводять пересаджу-
вання в похмурі дні, а попередньо їх піддають процедурі за-
гартовування (тоді розсада краще адаптується до нових умов 
та перенесе пересаджування).

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ В ТЕПЛИЦІ
Якщо у вас є не лише сад та город, але також і теплиця, в 

червні доведеться попрацювати і там. Основні справи:
• оброблення - хвороби в теплиці поширюються значно 

швидше, ніж на відкритому ґрунті, якщо вчасно не провести 
профілактичні роботи, то про врожай можна забути;

• зрошення і підживлення - в теплиці насадження потріб-
но поливати регулярно, а ще важливіше – розпушувати ґрунт 
та проводити провітрювання (тоді не буде підвищуватися 
вологість, яка є сприятливою для розмноження грибків);

• підв’язування - високорослі помідори та огірки.

ОСНОВНІ РОБОТИ В ЧЕРВНІ НА ГОРОДІ
На городі належить виконати в червні найбільший обсяг 

робіт. На вас чекає:
• підгортання - щоб культури змогли сформувати більш 

потужну кореневу систему, а тому його не варто пропускати;
• підживлення - в червні рекомендують застосовувати 

комплексні препарати, які найкраще засвоюються в рідкій 
формі (якщо йдуть дощі, краще підсипати під кущики у ви-
гляді гранул);

• обприскування - в червні помідори і картоплю активно 
атакує колорадський жук, а тому дуже важливо вчасно ви-
конати обприскування (декілька разів) та збирати жуків на 
грядках між ними;

• пасинкування (видалення бічних пагонів) – роботи по-
чинають виконувати після того, як культури приживуться на 
новому місці, це важливо, адже тоді рослина буде всі свої сили 
направляти на зав’язі.

ПІДГОТОВКА ДО ВИСАДЖУВАННЯ КАРТОПЛІ В 
ЧЕРВНІ

Зазвичай в Україні картоплю садять в травні, але навіть і в 
червні можна провести посадкові роботи. Дуже важливо пере-
копати ділянку за тиждень-другий до висаджування, а потім 
внести у ґрунт добрива (рубані сидерати, перегній тощо).

Садять картоплю на глибину, яка буде рівною половині 
багнета лопати (або ближче). Важливо попередньо трішки 
проростити картоплини.

ОСНОВНІ РОБОТИ В САДУ У ЧЕРВНІ
В червні на нас чекає і дуже багато робіт в саду. В осно-

вному вони стосуються оброблення чагарників та дерев, а 
також підготування їх до збирання врожаю. Що обов’язково 
потрібно зробити:

• пінцирування (видалення верхівки ростучого пагона для 
стимуляціїї розвитку бічних) – якщо в вашому саду є молоді 
груші, яблуні та інші плодові дерева (віком до 5 років), необ-
хідно зробити пінцирування верхівки гілок, які вже досягли 
хоча б 25 см в довжину;

• оброблення від шкідників і хвороб - в червні більшість 
дерев закінчують своє квітіння, а тому не можна застосовувати 
сильнодійны токсичні препарати (краще віддати перевагу на-
родним засобам – розчин нашатирного спирту тощо);

• підживлення чагарників і дерев - в червні підгодівлю 
можна здійснювати позакореневим або кореневим способом, 
використовуючи народні засоби (розчин дріжджів, послід, 
коров’як).

ВИНОГРАДНИК: ЩО РОБИТИ НА ПОЧАТКУ ЛІТА
Для гарного врожаю винограду потрібно провести правиль-

ні роботи в червні:

• нормування - огляньте лозу, а потім видаліть слабші 
пагони з однієї бруньки, щоб вони не заважали сильнішим 
пагонам плодоносити;

• прищипування - одне гроно потрібно відщипнути, коли 
виноград почав квітнути (хоч у вас і залишиться одне гроно, 
але воно дасть більші і соковитіші ягоди);

• поливання і відживлення - підживлювати краще супер-
фосфатом (на 1 відро води вистачить 2 столових ложок), не 
забувайте регулярно та рясно поливати;

• оброблення від шкідників - щоб захистити виноград від 
паразитів підійдуть інсектициди.

ЯКІ РОБОТИ ПОТРІБНО ВИКОНАТИ З КВІТАМИ
В червні не варто забувати про квіти, адже велика їх кіль-

кість починає квітнути, а ось первоцвіти вже облітають. Ось 
основні роботи на квітнику в перший місяць літа:

• прищипування - якщо ви хочете, щоб квітка рясно квіт-
ла, а не “гнала” гілочки, потрібно проводити на початку літа 
прищипування верхніх пагонів;

• підгодівля і поливання - поливають квіти в міру під-
сихання верхнього шару ґрунту, а підгодовувати рідкими 
комплексними засобами;

• обрізування - частина декоративних рослин вже закінчує 
період квітіння, а тому їх потрібно обрізувати, щоб перероз-
поділити ресурси всередині квітки.

ЯК І ЧИМ ОБРОБИТИ РОСЛИНИ В ЧЕРВНІ
Влітку вже стоїть досить жарка погода, а після дощу ще й 

піднімається вологість. Ці умови є оптимальними для поши-
рення бактеріальних і грибкових інфекцій. Не варто забувати 
про паразитів, які на початку літа вже починають атакувати 
сад.

Для боротьби з грибками та бактеріями можна використо-
вувати хімічні або народні засоби. Серед останніх досить по-
пулярним є розчин кефіру і меду. Від паразитів рекомендовано 
обкурювати сад тютюновим димом, обприскувати розчином 
нашатирного спирту.

ЗБИРАННЯ ПЕРШОГО ВРОЖАЮ
В червні більшість рослин та дерев лише починають період 

вегетації, але деякі культури вже плодоносять. А тому потрібно 
планувати збирання. На початку літа вже можна збирати вро-
жай полуниці, редиски, щавля, селери, ревеня, салату.

В кінці червня починають давати перший врожай ранньос-
тиглі помідори і перці, які були висадженні в теплиці. А на 
півдні України вже починає з’являтися черешня.

Чи можна садити цибулю в червні і які 
рослини ви встигнете виростити цього 
літа – дізнайтеся.

Середина-кінець червня – найбільш попу-
лярний час для роботи в городі, яким успішно 
користуються дачники. Цього року плани 
багатьох садівників порушила війна, тому 
УНІАН розповідає, чи можна садити капусту в 
червні або інші необхідні для життя культури.

ЩО МОЖНА САДИТИ В КІНЦІ 
ТРАВНЯ-ПОЧАТКУ ЧЕРВНЯ – 
СПИСОК

Що можна садити в кінці травня початку 
червня / фото ua.depositphotos.com

Перед тим, як приступати до посадки, 
підготуйте свої грядки – прорихліте їх, при-
беріть бур’яни і полийте грунт, щоб забез-
печити його необхідною кількістю вологи. 
Пам’ятайте про те, що висаджувати рослини 
найкраще в теплий, але не жаркий день.

КАРТОПЛЯ
Для посадки вибирайте ранні та середньо-

ранні сорти, тоді урожай отримаєте до осені. 
Підготовлені бульби покладіть в землю на 
глибину 8 см, відстань між грядками залиште 
мінімум в 60 см. Поливати картоплю не по-
трібно, але якщо ви бачите, що літо занадто 
спекотне – налаштуйте крапельний полив.

КАБАЧОК
Ідеальний час для вирощування кабачків 

– друга половина червня, а сорти теж краще 
брати ранні і середньостиглі. Сформуйте лун-
ки по 5-6 см в глибину, витримуючи відстань в 
60-70 см. У кожне поглиблення покладіть по 
2-3 шт насіння, а після проростання приберіть 
слабкі. Не забувайте поливати саджанці пару 
раз на тиждень.

БУРЯК І РІПА
Культури, висаджені в червні, взимку бу-

дуть зберігатися краще, ніж ті, які потрапили 
у весняний графік городніх робіт. Буряк кра-
ще висаджувати розсадою – так він швидше 
дозріє, а ось ріпу можна сіяти у відкритий 
грунт. 

Ріпу висаджуйте в грядках з інтервалом 

10-15 см один від одного, по 2-3 насіння в 
кожній лунці. Через деякий час, приберіть 
слабкі паростки, а інші регулярно поливайте. 
Раніше ми детально розповідали, як садити 
буряк на грядці влітку.

ПЕКІНСЬКА КАПУСТА
Навіть цю культуру можна посадити влітку, 

але спочатку доведеться посіяти капусту на 
розсаду і встигнути до середини червня. При 
цьому, урожай ви зберете через 2 місяці. У 
ємності для розсади потрібно помістити 1 зер-
нятко насіння. Приблизно через місяць після 
цього можна пересаджувати капусту у відкри-
тий грунт в 45-50 сантиметрів один від одного. 
Поливати необхідно 2-3 рази на тиждень.

СТРУЧКОВА КВАСОЛЯ
Варіант посадки квасолі в червні підходить 

тим, хто любить свіжі бобові і не планує кон-
сервувати їх на зиму. Перед посадкою квасолю 
потрібно підготувати – замочити її в теплій 
воді на добу, кілька разів змінивши рідину. 
Потім на городі зробити лунки глибиною 
2-3 см на відстань 20-30 см один від одного. 
Вкладіть квасолю, присипте землею і полийте. 
Урожай зійде через два місяці або пізніше.

ЦВІТНА КАПУСТА
Якщо ви посадите таку капусту в червні, то 

вже в липні-серпні зберете перший урожай. 
Для того, щоб почати процес посадки, вам 
потрібно викопати лунки глибиною 1-2 см 
на відстані 25 см один від одного. У кожне 
поглиблення покласти насіння і присипати 
землею. Через час видаліть слабкі паростки, а 
інші поливайте, не даючи грунті пересихати.

МОРКВА
Досвідчені дачники кажуть, що морква 

найкраще висаджувати саме в червні – в цей 
час активність шкідників різко знижується. 
Підготуйте насіння, замочивши їх на добу в 
гарячій воді, а потім підсушіть їх. Висаджуйте 
насіння в лунки, витримуючи відстань 5-10 см 
один від одного. Через деякий час подивіться 
на якість врожаю і не соромтеся проріджувати 
його. Поливайте саджанці в залежності від 
температури на вулиці – в спекотні дні часті-
ше, ніж в прохолодні.

Як правильно харчуватися 
в Петровський піст і що 
треба нести до церкви.

Петрів піст – один із най-
важливіших у році, але також 
і один з найбільш популяр-
них. Його дотримуються 
багато віруючих людей, 
оскільки режим харчуван-
ня, прописаний у ньому, не 
суворий, порівняно з тим са-
мим Великим постом. Влітку 
православні віруючі, крім 
Петрова посту, дотримують-
ся ще одного – Успенський 
піст.

Петровський піст при-
свячений дням святкуван-
ня пам’яті святих Петра та 
Павла. Під час цього посту 
дозволено багато послаблень 
в їжі, наприклад, православні 
можуть вживати в їжу рибу. 
УНІАН розповість, як пра-
вильно поститися у Петрів 
піст у 2022 році.

КОЛИ ПЕТРІВ ПІСТ В 
2022 РОЦІ – ДАТА

Початок посту залежить 
від свята Світлої Трійці – він 
завжди починається на дру-
гий понеділок після вшану-
вання триєдності Бога. Трій-
ця 2022 випадає на 12 червня 
(неділя), тому Петрів піст 
2022 триває з 20 червня по 
11 липня. Загальна трива-
лість посту – від 8 до 42 днів. 
Основна мета посту – під-
готувати віруючих до дня 
пам’яті святих Петра і Павла, 
який в 2022-му році відзна-
чається 12 липня.

ІСТОРІЯ І ТРАДИЦІЇ 
ПЕТРОВА ПОСТУ

Перші згадки про цей 
пост датуються писаннями 

часів III століття, але тоді 
про святих Петра і Павла не 
говорили. Вважалося, що 
цього посту можна дотри-
муватися тим, хто з яких-не-
будь причин не зміг пройти 
Великий піст – великодній. 
У IV столітті Петро і Павло 
отримали статус одних і най-
більш значущих християн-
ських святих, тому і піст при-
урочили до їх дня пам’яті. 

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ХАРЧУВАТИСЯ 
В ПЕТРІВСЬКИЙ 
ПОСТ – КАЛЕНДАР 
ХАРЧУВАННЯ

Згідно з легендою, Петро 
був сином рибалки, а тому в 
народі вважається покрови-
телем рибалок. З цієї причи-
ни віруючим дозволено їсти 
рибу, але тільки не в середу 
і п’ятницю – в ці дні можна 
вживати тільки сиру їжу.

У свята, які випадають 
на період посту, господині 
дотримуються традицій і 

готують “рибники” – пироги 
з відповідною начинкою. 
У понеділки можна гарячу 
їжу без масла, а в інші дні – 
масло, рибу, морепродукти 
і гриби.

ПЕТРІВ ПІСТ 2022 
– ЩО МОЖНА І НЕ 
МОЖНА РОБИТИ

Православна церква скла-
ла ряд заборон, яких краще 
не порушувати в період очи-
щення душі і тіла. У червне-
вий Петрів піст не можна:

• брати кредити і позича-
ти гроші;

• вінчатися і грати ве-
сілля;

• працювати після заходу 
сонця;

• шити, в’язати, руко-
дільничати;

• зістригати волосся.
Також віруючим потрібно 

утриматися від прояву нега-
тивних емоцій, присвячувати 
більшу частину часу молитві і 
наповнювати своє єство бла-
гими думками і вчинками.



"Майже кожна сім'я втратила когось з рідних"

"Я розкопала свою доньку в камінні"
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"Кругом трупи. Біля кожного будинку лежали люди. Їх 
ніхто не забирав", – згадує зі сльозами на очах 51-річна Юлія 
Золотарьова.

Зараз вона у Києві у відносній безпеці. Розповідає нам 
моторошні подробиці життя у рідному місті, де через важку 
ситуацію може початися епідемія холери.

Юлія втекла з Маріуполя лише два тижні тому.
"Все втрачено для всіх. Безнадійність. Страх. Біль".
По її щоках котяться сльози.
"Майже кожна родина втратила когось з рідних".
Зрозуміло, чому і українська влада, і міжнародні гумані-

тарні агенції вважають, що у Маріуполі зберігається висока 
загроза поширення холери.

"Сміття ніхто не вивозив з початку війни".
Юлія пояснює, що для багатьох з близько 100 тисяч людей, 

що залишились у місті, було неможливо знайти чисту питну 
воду.

"Ми зливали й пили воду з бойлерів. З опалювальних 
систем. Потім пішли до зруйнованого басейну і взяли звідти 
хлоровану воду. Іншої води в нас не було".

Реальність життя – а точніше існування – під російською 
окупацією суперечить пропаганді, яку росіяни поширюють в 
Маріуполі.

Підкорене місто змушують святкувати своє захоплення.
Найбільш символічний момент стався у минулі вихідні, 

коли на в'їзді до міста зафарбували бетонний вітальний знак 
радянських часів.

Свіжі кольори російського прапора маскують наразі жовто-
блакитний колір України.

Москва намагається прикрасити історію і пропонує тяжке 
майбутнє людям, яких, як вона заявляє, звільнила.

"Росія тут назавжди", – сповіщає нещодавно встановлений 
гігантський білборд.

Своїй втечі з цієї пекельної діри Юлія Золотарьова завдячує 
донці Анастасії, яка з Києва вказала їй можливий шлях втечі.

26-річна Анастасія переїхала до столиці рік тому, щоб бу-
дувати кар'єру в "Укрзалізниці".

Від початку війни вона намагалася врятували свою сім'ю.
Росіяни не лише зруйнували її домівку, але й вбили бабусю 

Валентину.
"Насправді вони знищили три покоління, – з гнівом і су-

мом розповідає нам Анастасія. – Все тому, що вони вважають, 
що нас, українців, не повинно існувати".

Ми запитуємо, скільки людей, яких вона знає, вбили після 
вторгнення в лютому.

"Двадцятьох я знала особисто", – відповідає вона.
Але найважче Анастасія перенесла смерть коханої бабусі.
80-річна Валентина Поліщук загинула 21 березня. За майже 

три місяці її тіло так і не знайшли.
І, мабуть, ніколи вже не знайдуть.
Дочка Валентини Юлія – мати Анастасії – згадує страш-

ний момент, коли росіяни вночі скинули бомбу на їхню 
багатоповерхівку.

"Я думала, що стався землетрус, все тремтіло. Підлога, сті-
ни. Все завалилося. Я думала, що ми всі помремо".

Вона каже, що ракета повністю знищила три верхні по-
верхи, а потім вогонь охопив всю будівлю.

"Було дуже страшно. Ми спустилися у підвал, але спалах-
нула сильна пожежа, було багато диму".

Повітря не вистачало, стало неможливо дихати.
"Я сказала мамі: підемо подихаємо хвилин на п'ять. Ви-

йдемо з підвалу. Вона відмовилася, бо дуже втомилася. Мамі 
було 80 років, і їй було важко".

Юлія залишила свої телефони й документи у матері й ска-

зала, що піде по допомогу.
"Коли я піднялася, підвал обвалився. Врятувати тих, хто 

там залишився, було неможливо. Це було пекло".
У підвалі загинули 11 мешканців кварталу, серед яких були 

діти.
Тим часом в іншому підвалі іншого міста вцілілі маріуполь-

ці намагаються оговтатись від смерті й руйнувань.
У центрі Києва ми побачили чоловіків і жінок, які стоять 

у колі, передають одне одному м'яч і обмінюються обіймами.
Це групова терапія.
Сьогоднішнє заняття для тих, хто не знає, як звести кінці 

з кінцями.
Вчорашня сесія була присвячена втраті, оскільки майже всі 

20 учасників групи втратили близьких за останні три місяці, 
розповідає психолог Ганна Часовникова.

"Першими приходять люди з панічними атаками. Вони 
пам'ятають вибухи і вбивства. Бачать все зло, яке принесла в 
Україну Російська Федерація".

Запит на психологічну підтримку – величезний.
"Майже кожен українець стикається з тими чи іншими 

психологічними наслідками. Хтось бачив війну, хтось воював, 
хтось втратив сім'ю".

Центр, де працює Ганна, створили лише два тижні тому.
За цей час вони підтримали понад 5 тисяч людей, усі нещо-

давно приїхали з Маріуполя.
В іншій кімнаті ми бачимо 79-річного Миколу Поліщука. 

Він заповнює необхідні формуляри, реєструє свої дані, записує 
життя, яке прожив у рідному Маріуполі: адресу, роботу, сім'ю.

Але одну строфу він пропускає. Дружини Валентини, з 
якою вони прожили 52 роки, більше немає.

"Вибачте, я не можу говорити".
Микола кладе голову на руки й закриває обличчя.
Перед ним – фото весілля, яке вони святкували у Маріупо-

лі в 1970 році. Одна з небагатьох речей, яку вдалося врятувати.
Його обличчя – бліде і виснажене, а попереду – нова ре-

альність, яку створив для нього президент росії володимир 
путін.

"Те, що вони зробили, пробачити не можна", – каже Ми-
кола.

Коли 16 березня бомба впала на драмтеатр 
у Маріуполі, Вікторія Дубовіцька та двоє її 
дітей були у прожекторній кімнаті.

Вибухова хвиля була такої сили, що жін-
ку підкинуло і вдарило об стіну. Інша стіна, 
що відділяла кімнату від концертної зали, 
була зруйнована. Дворічну Настю засипало 
камінням.

"Після вибуху було чути крики і стогони, а 
моя дитина мовчала. І це було найстрашніше. 
Лише потім я почула її голос. Вона кликала: 
"Мамуся!" – розповідає жінка.

На щастя, дівчинка була під ковдрами. 
Ймовірно, це пом'якшило удар. Вікторії 
вдалося розкопати доньку у камінні. Вона 
була жива.

Родина Дубовіцьких, як і тисячі інших 
людей у Маріуполі у ті дні, сподівалися, що 
драмтеатр стане надійним сховком у понище-
ному обстрілами місті.

На вогнищі біля театру гріли воду, готували 
їжу. Сюди приходили чекати на гуманітарний 
коридор.

На площі великими буквами зробили на-
пис – "діти".

Але 16 березня російська армія бомбарду-
вала театр.

Наступного дня надійшли повідомлення, 
що бомбосховище театру витримало, люди 
вижили. Але більшість там насправді були не 
в сховищі, а в інших приміщеннях.

То скільки людей загинули у драмтеатрі 
Маріуполя?

МАМА, ТАТО І ДОНЬКА
16 березня Ірина Хаджава у драмтеатрі 

Маріуполя втратила сина, невістку та онуку.
Син на вулиці готував їжу. Польова кухня 

була праворуч від центрального входу.
Там стояв великий казан, палили багаття. 

Їжу готували на всіх. Приходили навіть люди 
з сусідніх будинків.

За словами очевидців, на момент вибуху на 
кухні за гарячою водою стояло кілька десятків 
людей, всі вони загинули. Їх накрила стіна те-
атру. Від польової кухні не залишилося нічого.

Невістка з двома онуками були на дру-
гому поверсі театру – на них впав третій. 
З-під уламків вибралася лише старша онука 
– 10-річна Лєра. Вона каже, що чула, як під 
камінням кашляла її сестра Кароліна, якій 
було 2,7 років.

"Я кричала, благала допомогти їх витягти, 
але все було марно. Мені сказали, що все… 
Вони згоріли там заживо", – каже Ірина і 
плаче. Її історію, яку записало "Маріуполь-
ське телебачення", опублікувала міськрада 
Маріуполя.

Лише через дев'ять днів після трагедії місь-

крада оголосила приблизну кількість жертв 
вибуху – 300 людей. Ці дані мерія отримала 
від очевидців. Точну кількість загиблих ні в 
театрі, ні у всьому місті порахувати неможли-
во. Там тривають бої.

Довгий час інформації про загиблих у 
драмтеатрі взагалі не було. Мерія Маріуполя 
кілька днів повідомляли про одного поране-
ного.

"Через постійні авіанальоти та бойові дії 
розібрати завали відразу після обстрілу було 
практично неможливо. У рідкісні хвилини 
затишшя люди підходили до зруйнованого 
театру, рятували маріупольців, які опинилися 
у пастці", – кажуть у мерії.

ПЛУТАНИНА З ДАНИМИ
Величезну надію всім, хто шукав рідних 

у театрі, дав колишній голова Донецької 
облдержадміністрації Сергій Тарута, який на 
наступний день після вибуху написав у фей-
сбуці, що бомбосховище витримало, "люди 
виходять живі".

Утім, через день він повідомив вже інше 
– у театрі було щонайменше 1300 людей, а 
вийшли лише 130.

"Скільки ще під завалами, скільки там 
поранених і загиблих, ніхто не знає. Служби 
порятунку за дні блокади рашистськими оку-
панти фізично знищені. Убито багато медиків. 
Це означає, що всі, хто вижили після бомбар-
дування, або помруть під завалами театру, або 
вже померли", - заявив Тарута.

ЛЮДИ БУЛИ ВСЮДИ
Вікторія Дубовіцька, яка провела у драм-

театрі майже два тижні, каже, що щодня туди 
приходило дедалі більше людей.

Її родина спочатку жила на першому по-
версі біля колон. Спали на стільцях. Потім 
застелили підлогу дощечками, поклали штору 
і так влаштували спальні місця.

"В коридорі було холодно, а у концертній 
залі тепліше. Туди хотіли потрапити більше 
людей. Саме туди впала бомба", – каже жінка.

Про величезну кількість людей у будівлі 
розповідає і Марія Кутнякова. Жінка при-
йшла у драмтеатр на світанку 16 березня 
разом з мамою і сестрою. Їхній будинок об-
стріляли з "градів". Їжа закінчилася. У дворі 
ховали сусідів. Театр став останньою надією. 
Вони вірили, що там можна сховатися.

Щоб знайти місце, Марія обійшла з ліхта-
риком театр. За її словами, всюди були люди. 
Сотні людей.

"Люди були всюди – на сцені, у залі, на 
підлозі у всіх кімнатах і у коридорах. Знайти 
місце було дуже важко. У бомбосховищі всі 

просто не поміщалися".

НАВКОЛО БУЛИ ТІЛА, БАГАТО ТІЛ
Коли після вибуху Вікторія Дубовіцька ви-

биралася з дітьми з руїн, вона каже, що бачила 
багато тіл – поранених і вбитих.

"Люди кричали. Це був хаос. Поранених 
було дуже багато, але я ні чим не могла їм до-
помогти. Мені треба було витягнути трьох ді-
тей – двох своїх і ще одного сусідського хлоп-
чика, який зайшов до нас перед вибухом".

Очевидці розповідають, що вижили ті, хто 
був у підвалі і в передній частині театру. Люди 
у концертній залі, у гримерках, у приміщен-
нях за залою, а також ті, хто був на вулиці, на 
польовій кухні, загинули.

Галина Кутнякова у момент вибуху була 
у медпункті на першому поверсі. Її завалило 
цеглинами, але її витягли.

Коли Галину знайшла донька Марія, жінка 
була повністю вкрита пилом, але ціла.

Марія вийшла з театру на 15 хвилин прові-
дати дядька, який живе у будинку поруч. Коли 
вона повернулася – будівля була у руїнах.

"Я спочатку не зрозуміла, що сталося. Я 
бачила стіну театру в тумані, поламані дере-
ва навколо, а на землі під ногами валялися 
яскраво червоні шматки. Це був дах театру. 
Моя перша думка була, що з рідними?"

Дівчина з розбитою головою лежала на 
землі і просила води, маленький хлопчик 
плакав і кликав маму, хтось поранений, хтось 
– вкритий штукатуркою, мертві, багато тіл 
– Марія побачила у театрі страшну картину.

Коли через коридор вона зайшла до кон-
цертної зали, то побачила небо. На землі се-
ред каміння і тіл лежала люстра. Стеля впала 
прямо на людей у залі.

Марія оббігала приміщення, кликала маму 
і сестру, весь час повторювала їхні імена. 
Рідних вона знайшла на сходах, що ввели у 
підвал, до бомбосховища.

"Ми тільки знайшлися, й тут чуємо кри-
ки, що театр горить. Треба тікати. Ми ледь 
вийшли з того підвалу. По дорозі я витягла 
якогось маленького хлопчика, який кричав, 
що його маму звати Надя. Ми віддали його 
потім знайомим його мами".

Марія каже, що, коли вони виходили, їм 
кричали не дивитися по сторонах, закривати 
дітям очі. Навколо були мертві тіла, частини 
тіл.

З театру вийшло близько 200 людей, всі 
вони розбігалися, хто куди, розповідає Марія.

Люди, які вціліли після вибуху, розповіда-
ють, що з самого початку завали намагалися 
розібрати. Але потім почалась пожежа, яку 
нікому було гасити. І почалися обстріли.

"Через обстріли з театру не можна було 

винести поранених. Весь день до театру при-
ходили люди і намагалися когось витягти, але 
марно", – згадує Марія.

Її родина знайшла тимчасовий прихисток 
неподалік у приміщенні філармонії. Але цю 
будівлю теж обстрілювали.

"На світанку до драмтеатру знову пішли 
чоловіки. Гукали вцілілих. А потім повер-
нулись і сказали – там вже немає нікого", 
– каже Марія.

За її словами, у театрі загинули щонаймен-
ше кілька сотень людей. "Так, бомбосховище 
витримало, але люди були всюди. За межами 
сховища було значно більше людей", – роз-
повідає жінка.

Марія з мамою, сестрою та кішкою Миш-
кою багато днів під страшними обстрілами 
вибиралися з Маріуполя. Зараз вони у Львові.

"Я тут, ніби у безпеці. Але все моє життя 
там – у Маріуполі. Моє серце розривається. 
Моє місто знищують. Дуже багато моїх зна-
йомих загинуло. Я не знаю, чи живий мій 
дядько. Біля театру не було жодного військо-
вого, жодної техніки, лише мирні люди – і 
вони кинули на нас бомбу", – говорить Марія.

Відновити драмтеатрі Маріуполя пообіця-
ла влада Італії. Але місто все ще в облозі ро-
сійських військ. Його обстрілюють 41-й день.

Лише за один з останніх днів російські 
військові здійснили по Маріуполю 118 бом-
бардувань. Місто майже повністю знищено.

У театрі, де колись ставили п'єси україн-
ської та російською мовами, загинули сотні 
людей. У Маріуполі – тисячі.

Але точну кількість жертв Маріуполя за-
раз сказати не може ніхто. У місті вже давно 
копають братські могили.

"Вони зруйнували серце нашого міста, 
наш драмтеатр. Це місце, де була найгарніша 
ялинка, ми призначали тут зустрічі – на дра-
мі, ми сміялися колись з невдалого фонтану. А 
зараз його нема", – пишуть люди у телеграм-
каналі Маріуполя.

З охопленого боями міста продовжують 
тікати люди.



Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній 
поверх. Тел. (098)297-57-87.
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)297-57-87.
Продам 2-кімн. квартиру, середній 
поверх. Без комісії для покупця. Тел. 
(098)595-45-00.

Продаж
Продам земельні ділянки, Городище, 
Бармаки, Городок, Житин, без комісії 
для покупця. Тел. (098)595-45-00.
Продам земельну ділянку. Деталі за 
телефоном. Тел. (098)297-57-87.

Продаж
Продам комерційне приміщення, 30 
кв.м. Тел. (098)297-57-87.
Продам комерційне приміщення, 60 
кв.м. Тел. (098)595-45-00.

Здам
ВАО здає в оренду приміщення ви-
робничі (7-200 кв.м), офісні (30-50 
кв.м), підвальні (15-50 кв.м), гаражні 
(16-20 кв.м), складські(100-150 кв.м), 
за адресою вул. Млинівська, 25. Аук-
ціон щовівторкакосметичний ремонт 
Тел. 64-05-49.
Здам приміщення, 30 кв.м Тел. 
(098)297-57-57.

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 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.

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

Втрачено посвідчення учас-
ника бойових дій, серія УБД 
N 446141, від 27.04.2021 р., 
видане на ім‘я Швець Олександр 
Анатолійович, вважати недійс-
ним.

.
Віддам ліжко б/у, безкоштовно.

ХТО З УКРАЇНЦІВ МОЖЕ ОТРИМАТИ 
НОВУ ВИПЛАТУ

НАФТОГАЗ ПОСТАЧАТИМЕ ГАЗ 
ЗА ФІКСОВАНОЮ ЦІНОЮ

Українці, що прихистили 
вимушених переселенців 
у своїй оселі, можуть 
отримати фінансову 
допомогу від Червоного 
Хреста через Приватбанк. 
Про це повідомляє 
пресслужба банку.

Виплата компенсація пе-
редбачена для людей, які 
розмістили у себе внутріш-
ньо переміщених осіб за 
програмою «Прихисток». 
Вона здійснюватиметься 
через платіжну систему 
PrivatMoney.

Зазначається, що виплата 
власникам житла, у якому 
безкоштовно проживали 
або проживають переселен-
ці (обов’язково зі статусом 

ВПО), становить 14,77 грн за 
одну особу на добу, тобто 450 
грн за одну особу на місяць.

Щоб оформити допомогу, 
потрібно зареєструвати своє 
житло на сайті й не пізніше 
наступного дня подати заяву 
в орган місцевого самовря-
дування, у якій треба вказати 
ПІБ кожної з розміщених 
осіб та додати копії доку-
ментів, що посвідчують їхню 
особу.

У той день, коли розмі-
щення внутрішньоперемі-
щеної особи припиняється 
або змінюється інформація 
про кількість таких осіб, 
потрібно також подати від-
повідну заяву.

По грошову допомогу 
треба звертатися до вико-

навчого комітету сільської, 
селищної, міської ради за 
місцем розташування жи-
лого приміщення особисто.

Варто зауважити, що при-
близно 500 тис. українців от-
римають додаткові виплати у 
розмірі 2220 грн в рамках ме-
морандуму Мінсоцполітики 

та Всесвітньої продовольчої 
програми ООН.

Також стало відомо, що 
уряд збільшив тимчасову 
допомогу для дітей: скільки 
і кому нададуть.

Разом з тим уряд створив 
державну систему гуманітар-
ної допомоги. 

 “Нафтогаз” на час воєнного стану 
та 6 місяців після його завершення 
постачатиме блакитне паливо 
операторам газорозподільних 
систем за фіксованою ціною.

Про це повідомив Премʼєр-міністр 
України Денис Шмигаль у Телеграмі.

«Під час засідання Кабінету Міні-
стрів затвердили постанову, відповідно 
до якої „Нафтогаз“ на час воєнного 
стану та 6 місяців після його завер-
шення буде постачати блакитне паливо 
операторам газорозподільних систем 
за фіксованою ціною. Більшість цих 
операторів зараз перейшли у власність 
держави. Рішення уряду – ще один 
крок до стабільних поставок газу всім 
споживачам та стабільної роботи нашої 
газотранспортної системи», – написав 

Шмигаль.
Також, за його словами, для забез-

печення безперебійних поставок тепла 

й електроенергії уряд доручив передати 
шість ТЕЦ у власність «Нафтогазу». 
Це дозволить ефективніше витрачати 
ресурси й управляти цими підприєм-
ствами, підготувати їх до зими.

в Україні з 1 березня 2022 року поча-
ла діяти постанова Кабінету Міністрів 
«Про затвердження Положення про 
покладення спеціальних обов’язків 
на суб’єктів ринку природного газу 
для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу»;

згідно з постановою, ТОВ «Га-
зопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» постачає природний газ 
12-ти ТЕС з дати укладання договору 
і до 30 квітня 2022 р. включно за ці-
ною 7 080 гривень з урахуванням ПДВ 
за тис. куб. м.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Ті, що рятують життя
ІСТОРІЇ ЖІНОК-МЕДИКІВ ТА ДОБРОВОЛЬЦІВ

Початок на стор 1.

Насправді, 46-й бат потім 
поїхав на Світлодарку... Але 
я до того часу вже звільни-
лася. Мабуть, просто дійсно 
втомилась – на війні я зре-
штою пробула рівно три роки, 
з грудня 2014 по грудень 2017. 
Треба було принаймні зробити 
перерву.

Зараз я вдома. Повернула-
ся до журналістики. Виховую 
сина. Все нормально. Але назад 
дуже тягне, і рюкзак з най-
необхіднішим я не розбирала... 
У разі загострення, думаю, 
не втримаюся тут.

Війна дала мені багато 
справжніх друзів і, що мене 
тішить, бойовий досвід. На-
справді, попри всі втрати та не-
гаразди, Донбас – це для мене 
найважливіше, що було у моє-
му житті.

В мене батько військовий – 
льотчик, дід військовий. На-
справді, батько дуже хотів сина, 
а народилася я і довелося ви-
правдовувати його очікування. 
"Я у папы хороший сын, жалко, 
что дочь" – це про мене. Я з ди-
тинства росла в армії, в оточен-
ні військових.

ЦЕНТРАЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ 
МІНІСТЕРСТВА 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ
АННА БОНДИК

Вибір професії був, але не-
великий. Я багато в які ВНЗ по-
давала заявки. І коли ми з вій-
ськового ВНЗ виходили, у нас 
були зібрання загальні і батько 
каже: "Ну що, слабо в берцях 
ходити?" І я доводила, що мені 
не слабо. Після того як я при-
йняла присягу, батько подару-
вав мені дві книжки – Кодекс 
честі офіцера і Статут. Сказав: 
Щоб мені не було за тебе со-
ромно. Але, окрім того, я дуже 
люблю точність – тому я і фі-
нансист. Коли все сходиться, 
все по поличках – оце моє.

Я дивилася на  батька, 
на його друзів, на свого діда, 
коли в них все чітко, вони – 
люди слова і не очікувала, 
що в армії насправді був такий 
безлад.

На час проходження КМБ 
(курс молодого бійця), нас 
загнали в Гончарівське, щоб 
ми подивилися, що таке армія 
і відсіялися ті, хто зрозуміє, 
що це не для нього. Не скажу, 
що було складно.

Було незвично і важко фі-
зично, але морально я цей час 
згадую з легким жалем. Були 
моменти, коли я шкодувала, 
що пішла в армію, особливо, 
коли траплялися непорядні 
офіцери.

Стримувала мене завжди 
присяга, яку ми прийняли. 
Присяга для мене – не пусті 
слова. Ми її приймали не тери-
торії, не президенту, а народу.

2014 рік – це рік, коли 
ми мали випускатися. Було 
страшно і не зрозуміло, що че-
кає нас далі. Багато моїх одно-
курсників їздили на фронт. 
Двоє з них отримали Зірку 
Героя – кіборги. Багато покалі-

чених вже звільнилися.
Я служила на території по-

руч із 101 бригадою, практично 
кожен ранок там відбувалося 
прощання із загиблими вій-
ськовими... Страшно було за-
ходити на територію.

Мені завжди було соромно 
дивитися в очі тим Мамам, 
які стояли під КПП, чиїх дітей 
хоронили.

Мені постійно хотілося по-
їхати на фронт. Але відіграє 
роль моя спеціальність – я фі-
нансист.

Хоча і роль моєї роботи 
не можна применшувати – 
ми відповідаємо за всебічне 
фінансове забезпечення вій-
ськових частин, в тому числі, 
військовослужбовців, які зна-
ходяться в АТО.

В кінці 2013 року я поєд-
нувала роботу у Міністерстві 
фінансів і Майдан. А потім по-
чалась війна. Я могла б і не по-
їхати. Тим більше, у 2014 жінок 
ще не брали в АТО. Але вва-
жаю, що так було б не чесно.

30 ОМБР, 54 ОМБР
ОКСАНА ЯКУБОВА

В березні 2014 мене відпра-
вили в 30 бригаду начальником 
фінансової служби. Спочатку 
була в шоці – війна почалась, 
а армія по суті не готова. Нічого 
не було – ні списків прізвищ 
військових, ні обмундируван-
ня, ні обладнання.

В зону АТО ми зайшли 
на Савур-Могилу. Там багато 
наших загинуло. Потім була 
Степанівка, коли розбили бри-
гаду, село з землею зрівняли.

Згодом мене, не дивлячись 
на те, що я жінка, зробили за-
ступником комбата з виховної 
роботи у нашому 5 батальйоні. 
Він проблемний був, але мені 
став таким рідним, що я не зва-
жала на ці проблеми, збиралася 
зробити їх кращим батальйо-
ном.

А потім створювали 54 бри-
гаду і 5 батальйони кількох 
бригад віддавали в неї. Мені 
пропонували залишитися 
в 30 бригаді, але я своїх хлопців 
не покинула. Так стали військо-
вослужбовцями 1 батальйону 
54 бригади.

І тут був бардак – ми зі-
брали батальйон, і ночами си-
діли складали списки, щоб всі 
отримали УБД. Я щодня була 
з хлопцями на передовій, їздила 
по постам, разом з ними потра-
пляла під обстріли.

Страшно стало вперше, 
коли йшли на позиції і снай-
перська куля пролетіла. Я при-
сіла, а встати не можу – страш-
но.

Зранку їхати, а я боюся. 
З закритими очима їду, а самій 
страшно, не можу.

Найтяжчим місцем ротації 
була Світлодарська дуга. В 2016 
були страшні бої влітку і в груд-
ні. Влітку в нас загинув Василь 
Сліпак і хлопець з 25 батальйо-
ну. Правий сектор, який слу-
жив тоді з нами, взяли висоту 
Мурашник, а від командування 
був наказ відступати, мовляв, 
ми порушили Мінські угоди.

В грудні у нас "ліс" був – 
к і л ь к а  д н і в  б у л и  с и л ь н і 

бої. 18 грудня багато наших 
загинуло. Через кілька днів 
КСП батальйону почали на-
кривати артою. Тоді було багато 
пліток, що нас всіх повбива-
ло, подзвонив якийсь телека-
нал, я коментар в ефірі давала 
і в цей момент прилетіло, мене 
з телефоном відкинуло... На-
віть не знаю, як той ефір за-
кінчився...

Потім Наташа Хоружа (ме-
дик) загинула. Після неї мене 
накрило конкретно. В цей день 
було два 200. А потім мене 
переклинило – фарт піймала. 
Я розуміла, що щось не так, 
почали пити ліки, а мені тільки 
гірше стало. В мене вже кордо-
нів не було, ніби кайф якийсь. 
Я не могла зранку почати нор-
мально працювати, поки не від-
чувала, що по мені стріляють. 
Знімала бронік, знімала каску, 
і ніби випробовувала долю...

Коли звільнилась з армії, 
в мене був дуже складний пе-
ріод з посттравматичним син-
дромом. І не говорила ні з ким, 
і вулиці боялася, і назад рва-
лася...

Дуже скучаю за тим пе-
ріодом на війні. Батальйону 
мого, як такого, вже немає. Все 
змінилося, я слідкую за під-
розділом. За собою відчуваю 
провину, що все могло б бути 
по-іншому.

Пам’ятаю кожного заги-
блого. Спілкуюся зараз тільки 
з тими, хто вже на дембелі, 
або ще служить. Вони мене 
рятують.

Війна для мене почалася 
в грудні 2013 року. Пам’ятаю 
момент, коли ми з автомайда-
ном поїхали блокувати Шев-
ченківський суд, де розглядала-
ся сфабрикована справа проти 
одного з наших активістів.

Наша машина вперлася 
в ворота, за якими стояла ціла 
купа Беркуту у повній аму-
ниції, і ми розуміємо, якщо 
вони на нас підуть, від нашої 
машини залишиться консервна 
баночка.

Тоді і прийшло розуміння 
фізичної небезпеки, що от є ми, 
а є ворог, який може завдати 
тобі фізичної шкоди. Перша ду-
мака – Біжи!, але ти лишаєшся, 
і робиш свою справу.

24 ОМБР ІМЕНІ 
КОРОЛЯ ДАНИЛА
ВІРА ПРОХИРА

Тоді, мабуть, і була та мить 
неповернення, певний Ру-
бікон. Я прийняла рішення, 
що звільняюсь з основної ро-
боти, працювала в сфері полі-
тичного піару, скасувала записи 
на новорічні фотосети (як хобі 
займалася студійною фото-
графією). І життя якось саме 
собою змінилося. Ми їхали 
пікетувати Лук’янівське СІЗО, 
замість того, щоб йти на кор-
поративи, ганяли в Епіцентр 
по потрібні активістам речі, 
а не в салони у пошуках суконь. 
Пам’ятаю, тоді з’явився навіть 
такий собі тест, на визначення 
свій/чужий – яка асоціація при 
слові "коктейль". Якщо Кой-
тейль Молотова – то свій, якщо 
Мохіто, Піна-Колада – чужий.

Коли Майдан закінчився, 

і розпочалась АТО – я почала 
волонтерити.

Потім пам’ятаю момент, 
коли влітку 2014 один з кра-
щих друзів приїхав до Києва, 
ми зустрілися, і він спокійно 
повідомив, що приїхав на збо-
ри добровольців і скоро рушає 
на війну.

Я усвідомила, що він їде 
туди і може не повернутися, 
і от це було по-справжньому 
страшно. Потім багатьох інших 
знайомих, з ким разом росли, 
вчилися, ходили на вечірки, 
грали в Мафію, теж мобілізу-
вали. За них теж довелося по-
переживати.

Тоді, можливо, і почали 
з’являтися перші думки при-
зватися, але в мене на той час 
була хороша зарплата з якої 
я могла купляти потрібні для 
бійців речі, і я себе перекону-
вала, що правильно залишатися 
на своєму місці і допомага-
ти хлопцям. Про брак кадрів 
в армії я не могла на той час 
говорити, бо була далекою від 
цього. І в 2014-2015 справді 
була потреба у волонтерській 
роботі.

Коли почала співпрацювати 
з фондом Повернись живим, 
зрозуміла армійську структуру 
більше. Зараз розумію, що за-
безпечення вже більш-менш 
є, а кадрів не вистачає. По-
думала, що, можливо, і я можу 
принести користь своїми міз-
ками та знаннями, адже армія 
це не завжди змагання м’язами.

Влітку 2017 року прийшло 
усвідомлення, що я просто вто-
милася жити на два світи. Було 
два ключових моменти. Одного 
разу знайомий військовий мені 
сказав: Ви, волонтери, молодці 
і ми вам дуже вдячні, але навіть 
якби не було вас і вашої допо-
моги, ми б все одно воювали. 
Так, з більшими втратами, але 
ми б робили свою справу, йшли 
у бій. А якби не було нас, не-
відомо, яке б життя було у всіх.

Я спочатку дуже образилася, 
але згодом зрозуміла, що він 
правий. І другий вирішальний 
момент був, коли мене подруги 
витягнули в Києві на концерт, 
а знайомий написав, що в них 
200-ті. Я зрозуміла, що фізично 
я тут, а думками – там.

Якраз тоді  мені запро-
п о н у в а л и  р о б о т у,  з о в с і м 
не пов’язану з армією. І я вирі-
шувала – або припиняти співп-
рацювати з фондом, полишити 
поїздки на Донбас, або "уза-
конювати" стосунки з армією. 
Так восени 2017-го я опинилася 
у Тернопільському військкома-
ті. Зараз служу в 24 бригаді ім. 
Короля Данила.

Зараз я дивлюся на свою 
роботу глобально, мій робото-
давець – Україна, служу укра-
їнському народу.

Коли почалась війна час-
тина моїх друзів пішли добро-
вольцями, частина самостій-
но мобілізувалась. Я бачила, 
що по спорядженню в них все 
дуже погано, все, що видали, 
було, м’яко кажучи, не робо-
чим. Тоді зрозуміла, що для 
виживання групи потрібно 
спорядити всіх, бо не можуть 
мої друзі бути якісно одягнені, 
взуті, з бронею, а інші – ні.

МЕДЕВАК, TACCAT 
CASUALTY CARE
ОЛЕКСАНДРА 
ЗАВАЛЬНА

Я вирішила розпочати збір 
коштів для них, це і стало по-
чатком мого волонтрества. 
Весь 2014 рік я їздила на фронт 
як волонтер, допомагала зі спо-
рядженням, навіть з ремонтом 
техніки.

У 2016 році разом з Людми-
лою Білекою вже працювали 
разом як інструктори, їздили 
в зону бойових дій на рота-
цію як екіпаж медеваку, але 
вирішили об’єднатися з на-
шим другом Богданом в ор-
ганізацію, яку назвали TacCat 
Casualty Care. Ми зрозуміли, 
що на фронті медиків виста-
чає, а відсоток навчених бійців 
ще й досі доволі низький і треба 
сфокусуватись на цьому.

Хлопців з полігону, відпра-
вили в Амвросіївку на жовтих 
Богданах, без жодного мар-
кування, коли там вже були 
обстріли. Іншої техніки в них 
не було як у тероборони. Мій 
друг військовий дізнався, 
що до їх частини закріплена 
техніка, яку мали утилізувати. 
Нам вдалося домовитися з ке-
рівництвом і волонтерськи-
ми силами відновити техніку 
та відправити на фронт це було 
шість БРДМ-2.

Потім виникла потреба 
в аптечках. Я почала їх комп-
лектувати, відштовхуючись 
від складу американської вій-
ськової аптечки (IFAK) . Мені 
допомагали з Британії, пере-
давали перші Celox, турнікети. 
Але проблема виникла у тому, 
що там ніхто не розумів, як цим 
користуватися. Я зрозуміла, 
що насправді не вистачає ком-
петентних людей, які пояс-
нять як, коли і чим користу-
ватися. Вирішила самостійно 
піти на вишколи та отримати 
інструкторський сертифікат.

На той час мені вже дове-
лося і бачити бойові травми, 
надавати першу допомогу і пе-
ребувати у стресовому стані.

Наразі в нас працюючий 
соціальний і водночас ветеран-
ський бізнес.

В ньому дві основні ланки, 
це тренінги з невідкладної до-
помоги для цивільних та вій-
ськових, і набори/аптечки для 
надання допомоги.

Я розвінчую тотальну ін-
фантильність громадян. На-
приклад, що їм ці знання 
не потрібні і вони дочекаються 
медиків, які все вміють. Для 
прикладу, від раптової зупинки 
кровообігу (з багатьох причин 
і це не завжди зв’язано з зупин-
кою серця) до настання смерті 
мозку (клінічної смерті) лише 
3-5 хв. І, як ви розумієте, якщо 
очевидці не розпочнуть відразу 
сердцево-легеневу реанімацію, 
то бригада швидкої, яка в се-
редньому за 15 хв прибуває, 
просто констатує факт смерті. 
Таке життя і треба розуміти 
це без прикрас.

Ми намагаємося створити 
стійкий тренд на домедичну 
допомогу через освітні закла-
ди, бізнеси, підприємства, 
громадські проекти та медіа. 
Це не легкий шлях і популя-
ризація бізнесу з такою відпо-
відальною соціальною скла-
довою.

Війна для мене почалася 
у 2014 році. В мене рідна сестра 
живе в Слов’янську і я чула 
не з телевізора, не з інтернет 
ресурсів про події, які відбува-
ються, а від рідної людини.

Вважаю, що військовос-
лужбовець ЗСУ не повинен 
бути вузькоспрямованим – 
бо ти не знаєш, що може бути 
далі і які знання тобі можуть 
знадобитись. Тому насамперед 
я пішла на курси Червоного 
хреста, щоб у разі необхідності 
мати змогу надати допомогу 
пораненим.

"ТАНЧІК", 
ГУМАНІТАРНИЙ ПРОЕКТ 
ЗСУ "ЕВАКУАЦІЯ 200"

ТЕТЯНА ДУНДУК 
КУЧЕРЯВА

У вільний від служби час 
почала освоювати водіння бро-
нетехнікою. Так крок за кроком 
вдосконалила навички водіння 
танком та освоїла іншу броне-
техніку. Я розуміла, що під час 
війни повинна буду виконувати 
різні завдання за призначен-
ням. Згодом пройшла курси 
військово-цивільного співро-
бітництва, після їх завершення 
з нами провели тестування, 
з якого вивчали наші індивіду-
ально-психологічні якості.

В жовтні 2016 року мене 
затвердили на ротацію в зону 
проведення АТО. Ми поїхали 
в Краматорськ. Я була трохи 
розчарованою, бо не люблю 
так званий "туризм" в АТО. 
Але потім все змінилося і мене 
чи то за особистими якостями, 
чи то за цілеспрямованістю 
направили в ротацію у складі 
гуманітарного проекту ЗСУ 
Евакуації 200.

Коли їхала на ротацію, на-
магалася уявляти, як я буду ви-
конувати завдання. Але все на-
справді вийшло інакше, до цьо-
го неможливо бути готовим 
і уявити. Під час виконання за-
вдання в складі групи відкрила 
в собі нові здібності і внутрішні 
ресурси, про які не знала.

Може це прозвучить циніч-
но, але коли я їхала на виїзд, 
то мій організм якось мобілі-
зувався і я давала собі установу, 
що маю просто виконати свою 
роботу. Я займалася ексгумаці-
єю, передачею та транспорту-
ванням тіл загиблих. Три місяці 
виконувала завдання.

Найскладнішим та най-
страшнішим було – подиви-
тися в очі рідним, батькам, 
друзям, коли привозили за-
гиблого захисника. Решта все 
було не так страшно.

Під кінець моєї ротації 
якось офіцери з військово-
цивільного співробітництва 
попросили передати листи за-
хисникам і привітати місцевих 
дітей з новорічними святами.

Після привітань ми заїхали 
в Піски. Там я і познайоми-
лася з майбутнім чоловіком, 
майором Олегом Ігоровичем 
Дундуком.

В січні 2017 року відбулася 
ротація і я відправилася на своє 
постійне місце служби в Харків. 
Хотілося ще б звісно поїхати. 
Багато хто каже, хто викону-
вав завдання в АТО, що тягне 
туди знову. Але на даному етапі 
життя ми вирішили, що варто 
нарешті возз’єднати сім’ю. 
На даний момент я перевелася 
до чоловіка. Бо коли ми одру-
жилися, він через 3 дні поїхав 
в АТО і майже рік після шлюбу 
ми були на відстані.

На війні, як би це прикро 
не звучало, є позитивні момен-
ти – тепер в мене є коханий 
чоловік. Інакше, перебуваючи 
я в Харкові, а він – у Льво-
ві, ми б ніколи не зустріли-
ся. З’явилися справжні дру-
зі, з’явився життєвий досвід, 
по іншому сприймаю життя.

Я за освітою медсестра. 
Коли почався Майдан, думала, 
що моїх знань недостатньо, моє 
втручання не потрібне, адже 
там надають допомогу профе-
сіонали. Та постраждалих було 
багато, а медиків – один на со-
тню, в кращому випадку. Я зро-
зуміла, що не може бути біля 
кожної людини професійного 
лікаря, і тому будь-які знання 
з медицини, домедичної під-
готовки будуть життєвоважливі 
для кожного.




