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Злочин проти людяності: очевидці та потерпілі 
про обстріл торгового центру в Кременчуці

У Кременчуці продовжують розбирати завали ТЦ 
"Амстор", який обстріляла рф на момент, коли у будівлі 
була понад тисяча людей. Полтавщина – у жалобі: 
внаслідок ракетного обстрілу торговельного центру у 
Кременчуці 18 людей загинули, 59 поранені та 21 зник 
безвісти.

Це останні офіційні дані Міністерства внутрішніх справ. Та-
кож, за інформацією МВС, з-під завалів рятувальники витягли 
сім фрагментів тіл загиблих, поки що їх не ідентифікували. На 
зараз розібрано трохи більше половини знищеного ТРЦ.

Окупанти вгатили по Кременчуку напередодні близько 16:00 
27 червня. Ракети "ХА-22" випустили з далеких бомбардувальни-
ків – з Курської області. Моменти вибухів зафіксували камери 
спостереження. Одна з ракет поцілила у приватне підприємство, 
яке не має жодного стосунку ані до оборонного комплексу, ані до 
критичної інфраструктури. Інша – у торговельний центр, в якому 
перебували близько тисячі мирних мешканців.

Зараз триває розбирання завалів, бо торговельний центр 
склався, немов картковий будиночок. Ці роботи буде заверше-
но завтра, за прогнозами рятувальників, і вже тоді, очевидно, 
можна буде розпочати складну роботу з пошуку зниклих безвісти. 
За офіційними даними, їх зараз понад 20, за інформацією з наших 
джерел – понад три десятки.

На місці події журналісти познайомилися з дівчиною Дашею, 
яка шукає свою маму Ларису. Даші лише 18, але вона змушена 
була стати головою родини у цей складний момент.

Наразі і Даша, й інші родичі зниклих безвісти просто чекають 
на інформацію. Дашу сьогодні супроводжували на здавання тесту 
ДНК, туди запросили всіх рідних. Майданчик перед лабораторі-
єю, напевно, найстрашніше місце у Кременчуці наразі. Журна-
лісти зустріли там маму, єдиний син якої працював в "Амсторі", 
хлопця, який втратив кохану. Там майже не залишилося надії, 
повно сліз і спогадів.

Переважна кількість людей зі списку зниклих безвісти – пра-
цівники торговельного центру. Як і переважна кількість травмо-
ваних, що нині перебувають у міських лікарнях.

Наразі, за офіційною інформацією, поранених внаслідок ви-
буху – 59. До десятка з них перебувають у важкому стані, є люди з 
ампутованими кінцівками. У більшості – рвані рани, політравми, 
опіки. Але попри шок і складність поранень, вони розказують, як 
намагалися врятувати тих, хто опинився поруч, і як хвилюються 
за тих, кого ще не знайшли.

РАКЕТА В ТРЦ: СВІДЧЕННЯ 
ПОСТРАЖДАЛОЇ

Постраждалі після трагедії в торговому центрі "Амстор" розпо-
відають про момент ракетного удару, якого цинічно завдала РФ 27 
червня під час повітряної тривоги.

Історію місцевої мешканки Наталії, яка працювала в магазині 
оптики в ТЦ, оприлюднили на сторінці helpdeskmedia.

За її словами, "Амстор" був доволі популярним місцем в Кре-
менчуці, там було завжди багато людей. У день трагедії всі мага-
зини працювали, а парковка була заповнена автівками, які після 
вибуху одразу почали роз'їжджатися.

Під час першої тривоги жінка каже, що вийшла, а коли лунала 
друга сирена, у неї була клієнтка, вагітна із маленькою дитиною у 
візочку, і її чоловік, й через те, що всі наполягли, вони не вийшли 
з приміщення. 

"Момент вибуху я пам'ятаю. Це був яскравий спалах, на долю 
секунди здалось, що це перенапруга в електромережі, наші лампи 
стали світити яскравіше. Потім різко все погасло, сильний звук 
у голові, я упала на підлогу під стінку із гіпрсокартону. Навко-
ло скляні вітрини, дуже страшно було, що скалки полетять в нас. 
На нас впала стеля, лампи, вентиляційна система і кондиціонери 
– все, що було над нами.

Я кричала дівчатам лягти на підлогу, вони почули із 10 разу. Все 

було в диму і дуже темно. Не знаю, скільки часу ми приходили 
до тями. Було нічим дихати. Магазин був завалений, я увімкнула 
ліхтарик на телефоні, і ми рушили до виходу. Намагались пере-
ступати скалки і все, що було під ногами", – пригадує Наталя.

Жінка розповідає, що коли рятувалися, то чула крики людей, 
а вагітна клієнтка підслизнулась і впала на скалки і шматки під-
логи, поранила ноги.

"Інші без травм вийшли. Ніяк не можу пригадати, чи бачила 
другу дівчину, маю надію вона йшла першою. Біля дверей стояв 
дитячий візок, у який страшно було заглядати, він була в скалках і 
пилюці. Я побачила, що він пустий. На виході із нашого магазину 
ми зустріли охоронця, який на питання: "Де вихід?" – тільки з 4 
разу міг зібратися із силами і відповісти. Ми побігли до запасного 
виходу", – зазначає потерпіла.

Коли вийшли на вулицю, пригадує жінка, було багато диму і 
людей, які бігали та кричали.

"Ті, хто вибрався, відкашлювались. Я була шокованою. Голо-
вне, я побачила маленьку дитину, яка була в нас, на руках у її тата. 
Стало легше. Я казала нашому адміністратору, що мені потрібно 
назад. Можливо, комусь потрібна моя допомога, я за освітою 
медсестра. Він же схопив мене за руку і сказав, що вже приїхали 
"швидкі" і рятувальники, які справляться", – додала жінка.

Щодо нехтування правилами під час повітряної тривоги, як 
раніше повідомляли у ЗМІ, то співробітниця магазину каже, що 
персонал ТЦ намагався виходити. Хоча, за її словами, не всі.

"Часто відвідувачі під час тривоги, просили дівчат варити 
їм каву... Кажуть одна із них (дівчат, – ред.) в лікарні... Кожної 
тривоги, коли мої колеги не хотіли виходити, я казала: "Уявіть, 
колись вийдемо і це рятує наше життя". Ця фраза була дуже мо-
тивувала і ми виходили", – підсумувала вона.

Наталія говорить, що ще не до кінця розуміє, що з нею трапи-
лось. Від її роботи залишився лише халат.

ОДИН ІЗ ПОСТРАЖДАЛИХ РОЗПОВІВ 
ПРО РОБОТУ ТЦ ПЕРЕД ОБСТРІЛОМ

Місцеві мешканці, які працювали в "Амсторі", підтверджують, 
що останніми днями магазини в ТЦ під час повітряної тривоги не 
зачинялися, попри небезпеку. 

Про це повідомляє "Кременчуцька газета" з посиланням на 
повідомлення людей у Мережі.

Працівник одного із магазинів, де продавалася техніка, Олек-
сандр, який постраждав від ворожого ракетного удару і зараз із 
травмами перебуває в лікарні, підтвердив це особисто виданню.

За його словами, є лист від керівництва "Амстору", що під час 
тривоги останнім часом магазини могли працювати, хоча раніше 
їх обов’язково зачиняли і всі йшли до укриття до готелю, який 

розташований поруч.
"Є лист від їхнього керівництва, що під час тривоги магазин не 

зачиняється. От, 3-4 дні ніхто не зачиняв нічого, а раніше зачиня-
ли і всі йшли до бомбосховища", – каже постраждалий.

РОЗГЛЯД У ГААЗІ
Генеральна прокурорка Ірина ВЕНЕДІКТОВА заявила, що 

злочин росіян, які завдали удару по ТРЦ у Кременчуку, можуть 
розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

За її словами, для цього необхідно документувати цю спра-
ву за стандартами міжнародного гуманітарного права.

Про це Венедіктова сказала 28 червня в ефірі телемарафону.
"Приїхали (міжнародні – ред.) експерти, які вже працюють у 

нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. 
І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу 
брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, 
ми до цього не звикли, хоча в нас війна 8 років. Але цей стандарт 
треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде 
справою, яка буде розглядатися у Гаазі", – сказала Генпрокурорка.

За словами Венедіктової, наразі ніхто не знає, якою потім буде 
стратегія розслідування, тому треба одразу збирати докази таким 
чином, щоб вони "були належні у будь-якому суді".  

Генпрокурорка каже, що у цій справі важливо зважати на два 
аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських 
злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили не-
дбальство, зокрема службове. Вочевидь, ідеться про бізнеси, які 
не припинили роботу під час повітряної тривоги.

Венедіктова заявила, що після розслідування справи працівни-
ків торгового центру, які знехтували заходами безпеки людей під 
час повітряної тривоги, притягнуть до відповідальності.

"Якщо дійсно там були такі порушення, які б змогли б пре-
вентивно зберегти життя і цього не відбулося, звичайно, буде 
притягнення до відповідальності", – розповіла Ірина Венедіктова.

У МЕРЕЖІ З'ЯВИЛИСЯ ФОТО 
НЕЛЮДІВ, ЯКІ ЗАПУСТИЛИ РАКЕТИ 
ПО ТЦ У КРЕМЕНЧУЦІ

Ракети по Кременчуку запустили льотчики 52-го гвардійського 
авіаполку рф.

У Мережі опублікували фото російських злочинців, які на-
вмисно обстріляли торгівельно-розважальний центр у Кременчу-
ці, де в момент атаки перебувало близько тисячі людей.  

російські воєнні злочинці належать до в/ч 33310 (Калузька 
обл., н.п. Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардуваль-
ного авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакувати ракетами 
Х-22 торговельний центр. 

Школяр лайливо доповнив фразу 
"Слава нації" та попав під суд

На Рівненщині під час онлайн-
святкування "останнього дзвоника" 
підліток нецензурною лайкою 
доповнив фразу "Слава нації!".

Обурені гості події подали на нього 
до суду. Про це пише УП з посиланням 
на справу у Єдиному реєстрі судових 
рішень.

7 червня під час шкільної події про-
лунала фраза "Слава нації". 15-річний 
підліток на неї відповів: "П*здець росій-
ській федерації". 

Висловлювання підлітка "негативно 
відобразилося на емоційному стані 
учасників заходу", йдеться в протоколі 
судового засідання.

Там також зазначено, що на святку-
ванні було близько 100 людей – це учні 
та батьки школярів з 6 до 11 класу.

Під час судового засідання мати не-
повнолітнього пояснила, що в той день 
була на роботі. Жінка зазначила, що 
неодноразово просила сина не лаятись.

"Він не повинен був так казати, але 
зараз всі так говорять, бо війна. На 

сина написали заяву, бо в школі недо-
люблюють, оскільки він активний, коли 
роблять зауваження огризається. Завжди 
просила його, щоб змовчував, але він 
вживає нецензурні слова", – йдеться у 
справі суду.

Жінка додала, що не знала, що є 
відповідальність за лайку. Проте тепер 
обіцяє бути обачнішою та провести 
роз'яснювальну розмову із сином. 

Жінка із сином визнали свою помил-
ку, тому суддя не призначила покарання 
– обмежилась усним зауваженням. 
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Із 1 липня виплати на дітей зростуть

Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно 
здивувати водіїв

КАБМІН ВНІС ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ 
ЩОДО СТРОКУ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ 
24 червня 2022 року прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату 
та державної реєстрації в умовах воєнного стану" 
№ 719.

Відповідно до неї встановлено граничність зупинення 
перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від 
її прийняття. Строк зупиняється на час дії воєнного стану, 
але не більше ніж на 4 місяці.

Так, у постанову Кабінету Міністрів України від 28 лю-
того 2022 р. № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах во-
єнного стану" внесено зміни, згідно з якими тепер норма 
пункту 3 звучить так:

"Установити, що перебіг строку для прийняття спадщини 
або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного 
стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про пра-
во на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 
строку для прийняття спадщини".

Також встановлено, що Міністерство юстиції про-
тягом двох  робочих  днів після отримання довіреності, 
заповіту забезпечує їх передачу територіальному органу 
Міністерства.

Територіальний орган Міністерства юстиції протя-
гом двох робочих днів після отримання довіреності, заповіту 
забезпечує їх передачу нотаріусу/державній нотаріальній 
конторі для подальшої реєстрації в Єдиному реєстрі дові-
реностей або Спадковому реєстрі.

Територіальний орган Міністерства юстиції повідомляє 
Міністерству про реєстрацію довіреності, заповіту, внесення 
відомостей про них до Єдиного реєстру довіреностей або 
Спадкового реєстру, а Міністерство юстиції повідомляє 
про це органу (установі), від якого надійшли відповідні 
документи.

Відповідно до змін також передбачено, що державна ре-
єстрація прав на підставі свідоцтва про право на спадщину, 
свідоцтва про право власності на частку у спільному майні 
подружжя (колишнього подружжя) у разі смерті одного 
з подружжя, а також державна реєстрація змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі, у результаті видачі свідоцтва про право на спадщину 
на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) 
капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонер-
них товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, 
товариств з додатковою відповідальністю), виданого нота-
ріусом, який не включений до переліку нотаріусів або вклю-
чений до нього з відповідним застереженням, проводиться 
на підставі сформованої ним заяви в Державному реєстрі 
прав/Єдиному державному реєстрі іншим нотаріусом, який 
включений до переліку нотаріусів без відповідного застере-
ження. Така заява передається іншому нотаріусу територі-
альним органом Міністерства юстиції за допомогою про-
грамних засобів ведення Державного реєстру прав/Єдиного 
державного реєстру на підставі відповідного письмового 
звернення одного із зазначених нотаріусів.

Також цією постановою змінено виключення стосов-
но нотаріального  посвідчення  договору  щодо  відчуження 
нерухомого майна.

Що  саме  змінилося?  Звужено заборону нотаріального 
посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна 
до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації 
права власності відчужувача нерухомого майна виключно 
до випадків, якщо таке право набуто відчужувачем під 
час дії в Україні воєнного стану на підставі договору або 
у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи 
як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капі-
талу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески 
членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу 
засновників (учасників) юридичної особи.

ЧОМУ БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ 
ПЕРЕЇЖДЖАТИМУТЬ У МЕНШІ 
МІСТЕЧКА ТА СЕЛА
Як інформує Bankier.pl, про підготовку програми 
для біженців повідомила новопризначена міністерка 
у канцелярії прем’єр-міністра Агнешка Щигай, яка 
займається темою соціальної інтеграції біженців 
з України, які перебувають у Польщі.

Ця програма покликана заохотити українців, які пла-
нують залишатись у Польщі на триваліший час, переїхати 
з великих міст до менших, а також селитись у селах. "Ми хо-
чемо заохотити українців переїжджати з великих міст у про-
вінцію, тому що там буде житло, робота, а також у цьому 
є потреба, адже польське село трохи знелюдніло", – сказала 
Агнешка Щигай.

Головними стимулами для біженців має стати надання 
житла з низькою орендною платою.

"Йдеться про використання потенціалу незаселеного 
житла, якого у нас багато в сільській місцевості", – зазна-
чила міністерка.

Вона додала, що, в середньому, в гміні з населенням 15-
20 тисяч жителів, є приблизно 30–40 приміщень, які можна 
адаптувати. "Можна використовувати їх в оренду -оренду-
вати у приватників для потреб міста наприклад на 5-6 років. 
Комуна взяла б за це відповідальність, вона б цим користу-
валася, даючи можливість жити сім’ям", – пояснила Щигай.

Також у малих містах часто легше знайти роботу. Мініс-
терка сказала, що серед біженців з України велика кількість 
жінок, які могли б працювати, надаючи соціальні послуги, 
зокрема, у догляді за людьми похилого віку, адже у цій сфері 
завжди не вистачає працівників.

Із 1 липня в Україні 
збільшується 
прожитковий мінімум, 
а разом із ним – 
і мінімальний розмір 
аліментів на дитину та інші 
соцвиплати.

Як повідомили у прес-
службі  Західного  міжрегіо-
нального управління Мін’юсту, 
за  законом,  мінімальна 
сума виплат на одну дитину 
не може бути меншою за по-
ловину прожиткового мініму-
му, розрахованого для дитини 
відповідного віку.

• За цією формулою, міні-
мальний гарантований розмір 
аліментів на одну дитину ві-
ком до 6 років становитиме 
1100,5 грн.

• Для дітей від 6 до 18 ро-
к і в  с у м а  т р о х и  б і л ь -
ша – 1372 грн.

Процес зміни грошових 
надходжень відбувається ав-
томатично, тож до органів 
виконавчої служби додатково 
звертатися не потрібно.

Водночас максимальний 
розмір аліментів дорівнює де-
сятьом прожитковим мініму-
мам на дитину відповідного 

віку. Батьки можуть випла-
чувати більшу суму за вста-

новлену, якщо пропишуть 
це в договорі.

Імпорт палива в Україну щодня зростає, і це вже 
приносить свої плоди.

Про це розповів "Телеграфу" директор з маркетингу та інно-
вацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

За його словами, у країні вже зникли проблеми з автога-
зом, який до того ж дешевшає. Найближчого тижня, прогно-
зує Мельничук, ціна на нього знизиться ще на 1-1,5 гривні.

"Також немає гігантських черг за бензином у сотні авто, 
тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни 
черги взагалі відсутні", – зазначив він.

За словами експерта, у найближчі 2-3 місяці ситуація з бен-
зином повністю вирівняється – його дефіцит зникне, а ціна 
палива навіть може знизитися. На скільки саме Мельничук 
не уточнює, додаючи, що подібні прогнози робити ще зарано.

РАДІ ПРОПОНУЮТЬ ЗАЛИШИТИ НУЛЬОВЕ 
РОЗМИТНЕННЯ АВТО 

Група народних депутатів переважно з фракції "Слуга народу" 
зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 7499 про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
операцій з ввезення транспортних засобів учасниками бойових 
дій  та  іншими  категоріями  осіб,  яким  пропонується обмежити 
можливість нульового розмитнення авто.

Текст законопроєкту наразі відсутній на сайті парламенту, 
однак як написав на сторінці у Facebook один з його авторів, 
нардеп Ігор Фріс, законопроєктом пропонується дозволити 
нульове розмитнення одного легкового авто (без права про-
дажу і передачі по генеральній довіреності в три роки) для 
учасників бойових дій, цивільних, авто яких знищено вна-
слідок війни.

За його словами, документи, якими необхідно буде під-
твердити знищення авта буде встановлювати Кабінет Міні-
стрів.

Як повідомляла "Судово-юридична газета" Верховна Рада 
схвалила законопроєкт, який передбачає, серед іншого скасу-
вання нульового розмитнення авто для переважної більшості 
громадян. На пільгових умовах з 1 липня можна ввести лише 
автівки на потреби армії. Ухвалений документ вже підписав 
голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

ЧИ ПОТРІБНО МІНЯТИ ДОКУМЕНТИ, ЯКЩО 
ВУЛИЦЮ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ

У разі перейменування вулиці документи міняти не потрібно. 
Адже нова назва не зміна місця проживання.

 Сьогодні багато хто запитує, скільки їм коштуватиме 
зміна назв вулиць і що загалом робити в цій ситуації. Пере-
йменування не створює жодних побутових проблем, ніхто 
не повинен одразу бігти до ЦНАПу, щоб зробити відмітку про 
нову адресу. Перереєстрація може відбуватися під час заміни 
паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища 
тощо, тобто коли у людини виникає потреба.

 Крім того, документи, що засвідчують право власності 
на нерухомість, залишаються чинними у разі зміни назви 
вулиці, де вона розташована.

Такі документи змінюють лише за необхідності. Напри-
клад, для купівлі-продажу чи дарування нерухомості.

Таким чином, якщо власник захоче продати, подарувати 
чи передати у спадок свою нерухомість, у документах, які 
оформлятимуться на нову особу, вже вкажуть нову назву. 
На вартість послуг нотаріуса це не вплине.

Водночас юридичні особи повинні вносити відповідні змі-
ни до установчих документів. Відповідно до чинного законо-
давства, перейменування вулиці місцезнаходження юрособи 
є зміною місцезнаходження.

Це передбачає необхідність внесення відповідних змін 
до установчих документів, змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реє-
стрі юридичних осіб та фізичних осіб, повідомлення банків-
ських установ та контрагентів про зміну реквізитів у чинних 
договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо.

Однак граничних термінів для цього немає, тому підпри-
ємство може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію 
змін.

МІНЕНЕРГО ЗБІЛЬШИЛО РОЗМІР ВИПЛАТ 
ВИРОБНИКАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА "ЗЕЛЕНИМ 
ТАРИФОМ"

Міністерство енергетики встановило новий порядок розподілу 
коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел 
на період воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Тепер ДП "Гарантований покупець" розподілятиме між ви-

робниками електроенергії за "зеленим тарифом" усі грошові 
кошти, отримані від продажу електричної енергії, виробленої 
з альтернативних джерел, йдеться у наказі Міненерго № 206.

Згідно наказу, за результатами продажу електричної енергії 
розподіл грошових коштів здійснюється відповідно до таких 
показників:

1) для виробників, що здійснюють виробництво елек-
тричної енергії з енергії сонячного випромінювання – сума, 
що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру 
"зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 15%);

2) для виробників, що здійснюють виробництво електрич-
ної енергії з енергії вітру – сума, що дорівнює значенню 18% 
від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік 
(раніше – 16%);

3) для виробників, що здійснюють виробництво електрич-
ної енергії з гідроенергії – сума, що дорівнює значенню 35% 
від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік;

4) для виробників, що здійснюють виробництво елек-
тричної енергії з біогазу – сума, що дорівнює значенню 40% 
від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік;

5) для виробників, що здійснюють виробництво елек-
тричної енергії з біомаси – сума, що дорівнює значенню 75% 
від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік 
(раніше – 60%).

"У випадку наявності залишку грошових коштів, що за-
лишився на поточному рахунку після виконання попередніх 
показників розподілу, цей залишок розподіляється та спря-
мовується виробникам пропорційно розміру нарахувань для 
відповідного виробника, здійснених з урахуванням цих же 
показників, але не більше вартості товарної продукції роз-
рахункового періоду, розрахованої за „зеленим“ тарифом для 
такого виробника", – пояснили у відомстві.
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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

"Непрохідні ліси – природні бар’єри 
для ворожої техніки", – Віталій Коваль 
оцінив ризик нападу з боку білорусі

Кому ще чекати на перерахунок пенсії

Оформлення паспортів під час воєнного 
стану здійснюватиметься по-новому

Рівненщина прихистила майже 
600 переселенців з інтернатів

Непрохідні ліси – природні 
бар’єри для ворожої 
техніки. На Рівненщині 
не відкидають загрози зі 
сторони білорусі, проте 
здійснити вторгнення буде 
складно фізично.

Саме північні райони, які 
межують з білоруссю, – не-
прохідні ліси. Крім того, тут 
протікає 170 річок. Це при-
родні бар’єри для ворожої 
техніки. А мости над ними 
можуть бути заблоковані.

Таку думку висловив на-
чальник Рівненської ОВА Ві-
талій Коваль в інтерв’ю для 
видання Segodnya.ua.

“Пройти важкою технікою 
можна лише по визначених 
автомобільних дорогах. Їх не-
багато. Уявімо: є автомобільна 
дорога – 2 смуги всього, по 
ній рухається колона воро-

жих танків. З однієї сторони 
біля дороги – болото, з ін-
шої – ліс. І ось на цій дорозі 
спрацьовують або міни, або 
артилерія, або партизанські 
загони – підбивають пер-
ший, другий і останній танк. 
Ворогам навіть немає як роз-
вернутися. Тому такої багато-
гранності вибору для наступу, 
як на Херсонщині, Луганщи-
ні, Донеччині, де є степи, де 
є простори, у нас немає. Це 
дуже ускладнює завдання для 
ворогів”, – зазначив Віталій 
Коваль.

До того ж, додав началь-
ник ОВА, між днем початку 
війни і сьогоднішнім днем 
вже пройшло 4 місяці. Це 4 
місяці підготовки – й інже-
нерних споруд, й особового 
складу.

Система оборони області 
побудована з декількох еле-

ментів. ЗСУ і ТрО як окремий 
вид сухопутних військ – це 
основа. Окрім того, ДФТГ – 
це ті, хто також долучається 
до ЗСУ і в разі необхідності 
виконують бойові завдання. 
Плюс є силові структури: 
Нацполіція, СБУ й інші воє-
нізовані органи.

Також в області нарощу-
ють сили протиповітряної 
оборони на території області.

“Стосовно висадки де-
санту – будь-який десант 
має отримати підкріплення 
із землі. Думаю, що висадка 
десанту без підкріплення – це 
нонсенс. А підкріплення де-
санту не надійде, не встигне”, 
– зазначає Віталій Коваль.

Водночас, в області про-
довжують посилювати сис-
тему цивільного захисту і її 
важливі елементи – об’єкти 
укриття.

Передовсім – укриття у 
лікарнях, щоб могли без-
перервно надавати допомогу 
там. Також додатково готують 
школи й інші навчальні за-
клади.

На випадок найгіршого 
сценарію в України вже нако-
пичений досвід для евакуації 
цивільного населення.

“Тож ми переймали до-
свід областей, які вступили у 
воєнні дії. Зокрема, відвідав 
Чернігівську область. Тепер 
до плану евакуації, який у 
нас до цього був, долучені 
ще практичні рекомендації 
колег. Тому чітке розуміння є. 
Залежно від сценарних пла-
нів, які будуть розвиватися, 
будемо відповідно реагувати”, 
– розповів начальник Рівнен-
ської ОВА.

Зі всіх областей України Рівненщина прихистила 
найбільше переселенців із психоневрологічних 
інтернатів. Зараз в семи установах області проживає 
майже 600 підопічних із числа ВПО.

Для людей, які змушені тікати від війни, на Рівненщині 
влаштовують логістичний сервіс. А переселенців із особливи-
ми потребами зустрічають, зокрема, медики, соцпрацівники, 
рятувальники.

Фахівці ГУ Нацсоцслужби в області постійно працюють 
над покращенням умов проживання внутрішньо переміще-
них осіб. У цьому допомагають і благодійні фонди, пояснила 
керівниця ГУ Національної соціальної сервісної служби у Рів-
ненській області Юлія Шигорева.

Так, за підтримки БФ “Рокада” в кілька локацій для по-
селення закупили побутову техніку. Також днями в обласну 
психіатричну лікарню на Рівненщині передали два десятки 
візків для людей з інвалідністю, яких евакуювали з Донецької 

області.
Допомагає з покращенням умов у психоневрологічних за-

кладах і Міжнародна гуманітарна організація “MEDAIR”. Так, 
з початку війни волонтери завозили туди побутову техніку 
(холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, чайни-
ки) матраци, постільну білизну та рушники, засоби гігієни, 
побутову хімію.

Нещодавно ж представники організації встановили в при-
міщенні “Обласної психіатричної лікарні с.Орлівка” станцію 
знезалізнення води, душові кабіни та бойлери.

До слова, в додатково розгорнутому відділенні цієї лікарні 
перебуває більше 200 внутрішнього переміщених осіб з пси-
хоневрологічних та геріатричних інтернатів сходу та центру 
країни.

Програми організації “MEDAIR” спрямовані на постраж-
далих від війни людей, як внутрішніх переселенців так і ци-
вільне населення України.

З 1 липня та з 1 грудня в Україні 
проведуть перерахунок пенсії 
у зв’язку зі збільшенням 
прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб:

з 1 липня – до 2027 грн,
з 1 грудня 2022 року – до 2093 грн.
Відповідно, зростуть і розміри мі-

німальної та максимальної пенсій, а 
також складові пенсійної виплати, які 
обчислюються з розміру ПМ.

З 1 жовтня – у зв’язку зі зміною мі-
німальної заробітної плати з 6500 грн 
до 6700 грн, зросте розмір мінімальної 
пенсії за віком у непрацюючих осіб, які 
досягли віку 65 років і більше та мають 
необхідний страховий стаж (чоловіки 
не менше 35 років, жінки – не менше 
30 років).

Також з 1 жовтня особам віком від 70 
до 75 років буде встановлено щомісячну 
компенсаційну виплату в розмірі 300 грн 

(у межах пенсійної виплати розміром до 
10340,35 грн).

Якщо особа досягне віку 70 років 
після 1 жовтня, то така вікова виплата 
їй буде встановлена з дати досягнення 
70-річного віку.

При цьому, в осіб віком від 70 
років, пенсія яким призначена від-
повідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування” та які мають стаж 
чоловіки – 35 років, жінки – 30 років, 
мінімальний розмір пенсійної виплати 
встановлять на рівні 3000 грн.

Якщо у зазначених осіб страховий 
стаж становить менше ніж 35 років у 
чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, 
мінімальний розмір пенсійної виплати 
визначатимуть пропорційно наявному 
страховому стажу, виходячи з розміру 
3000 грн.

З 1 грудня особам віком до 70 років, 
страховий стаж яких становить не менш 

як 35 років у чоловіків і не менш як 30 
років у жінок, які отримують пенсію 
відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” і не працюють, мінімальна 
пенсійна виплата буде встановлена на 
рівні 2500 грн.

Особам, страховий стаж яких стано-
вить менше, ніж 35 років – у чоловіків і 
менше, ніж 30 років – у жінок, мінімаль-
ний розмір пенсійної виплати встанов-
лять пропорційно наявному страховому 
стажу виходячи з розміру 2500 грн.

За повідомленням Урядового порталу, 21 червня 
на засіданні Уряду за поданням МВС було схвалено 
документ, що стосується оформлення ID карток.

За результатами міжвідомчої наради під головуванням 
Віце-прем’єр-міністра України Ірини Верещук щодо видачі до-
кументів ВПО та депортованим на розгляд Кабінету Міністрів 
було винесено постанову “Деякі питання виготовлення та 
оформлення паспорта громадянина України в умовах воєн-
ного стану”.

Відтак, у період дії воєнного стану та протягом трьох міся-
ців з дня його припинення виготовлення та видача паспорта 

здійснюватиметься без внесення до безконтактного електро-
нного носія, що міститься у паспорті громадянина України, 
засобів КЕП та шифрування.

 ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА ТЕРМІНИ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТА?

Це дозволить у найкоротші терміни задовольнити потребу 
громадян у бланках документів формату ID-1 у повному об-
сязі.

Зокрема, ДП “Поліграфкомбінат” зможе виготовити блан-
ки для видачі 178 тис. внутрішніх ID паспортів.
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Коли в Україні 
скасують ліміти 
на пальне

Дочекайтеся платіжок від нового 
постачальника – ГК "Нафтогаз України"

Україна має напрацьований план поставок та 
логістику з різних європейських країн

У липні на українських АЗС будуть скасовані обмежен-
ня на продаж пального. Про це заявив народний депутат 
Андрій Герус під час брифінгу в Медіацентрі Україна-
Укрінформ.

Він зазначив, що у червні на ринок зайшло понад 600 
тис. тонн нафтопродуктів з європейських ринків. З них 400 
тис. тонн – це дизель, 200 тис. – бензин та скраплений газ.

"Таким чином, ситуація на АЗС стабілізується. У центрі 
та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході 
вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські 
автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. 
Однак, влада закликає українців відповідально споживати 
нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх", 
– сказав нардеп.

Він додав, що Україна має напрацьований план поставок 
та логістику з різних європейських країн, тож план Росії 
щодо створення в Україні масштабної кризи провалився.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде 
в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують 
урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші за-
паси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Проте, міністр інфраструктури України Олександр Ку-
браков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему 
дефіциту пального.

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

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні 
компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, 
допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області. 

Майже 9 мільйонам 
домогосподарств, які були 
клієнтами газзбутів (більшості в 
Україні, але не усіх!), не потрібно 
поспішати з оплатою за спожитий 
у червні газ. Таким споживачам 
потрібно дочекатися платіжок від 
нового постачальника. "Главком" 
пояснює, що сталось.

Із 1 травня всі домогосподарства, які 
до цього купували газ не у НАК "На-
фтогаз України", а в облгаззбутів, які 
працюють під брендом "Твій Газзбут", 
пов’язаній з Дмитром Фірташем, були 
автоматично переведені до так званого 
постачальника "останньої надії" (ПОН). 
Його функції виконує Газопостачальна 
компанія "Нафтогаз України" – дочка 
НАК " Нафтогаз України".

Але споживачів ніхто про це не пові-
домив, тому більшість домогосподарств 
заплатила за травень попередньому по-
стачальнику (облгаззбуту). Отже, гроші 
пішли не туди, а тому, скоріш за все, 
людям скоро почнуть надходити повідо-
млення від "Нафтогазу" про борги. Дове-
деться також поборотися за те, щоб об-
лгаззбути повернули гроші споживачам. 
Про те, як це зробити, – йтиметься далі.

З огляду на те, що "Нафтогаз" за-
тримує платіжки, споживачі стурбовані 
можливим зростанням ціни газу, адже 
подібні історії вже траплялися. "Глав-
ком" писав про те, як переведені (восени 
2021 року) до ГК "Нафтогаз" споживачі 
отримували платіжки вдвічі вищі по-
рівняно з рештою українців. Були на-
віть випадки втручання колекторських 
служб у цю ситуацію. Але під час війни 
уряд обіцяє українцям незмінний тариф 
попри різке зростання вартості енерго-
носіїв на європейських газових біржах.

В газопостачальній компанії "На-
фтогаз" також запевняють, що "нові 
клієнти будуть отримувати послуги за 
однією з найвигідніших цін на ринку 
– 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості 
транспортування). З 1 травня 2022 
року до реєстру клієнтів ГК "Нафтогаз 
України" включено 8,8 млн українських 
домогосподарств", які отримували газ 
від 17 постачальників під брендом "Твій 
Газзбут" і ТОВ "Одесагаз – Постачання" 
та робили оплати через сайт 104.ua. Те-
пер споживачі мають отримати рахунки 
за травень від ГК "Нафтогаз України", 
але й досі їх немає.

Постачальна компанія "Нафтогаз" 
розмістила на своєму сайті рекомендації 
новим клієнтам, як отримати та сплати-
ти рахунок за спожитий у травні газ:

в особистому кабінеті на my.gas.ua 
(номер особового рахунку можна отри-
мати на сайті, в чатботі або у контакт-
центрі);

у чатботі Gasuа у Viber, Telegram і 
NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

"Укрпоштою" після 20-го числа по-
точного місяця, лише в тих регіонах, де 
відсутні активні бойові дії.

За даними ГК "Нафтогаз", платіжки 
формуються щомісяця 10–15 числа. 
Сума до сплати розраховується на осно-
ві даних про спожитий газ, які передає 
оператор газорозподільчих мереж (ГРМ, 
тобто облгаз). При оплаті до 30 червня 
нараховується знижка 1%.

Затримку з платіжками "Нафтогаз 
України" пояснює тим, що компанія "не 
володіла інформацією про припинення 
газопостачання майже 9 млн україн-
ських домогосподарств й отримала цю 
інформацію після 10 червня 2022 року, 

тобто вже під час формування рахунків 
за спожитий газ у попередньому періоді. 
Рішення про підключення до реєстру 
нових клієнтів "Нафтогазу" ухвалив Опе-
ратор газотранспортної системи України 
(ОГТСУ)", – повідомили "Главкому" у 
"Нафтогазі".

Про те, як повернути гроші за спла-
чений у травні газ попередньому поста-
чальнику читачам "Главкома" пояснює 
заступник голови "Асоціації постачаль-
ників енергоресурсів Євгеній Нацвін-
Степанов.

ЯК ВЛАСНИКУ ОСОБОВОГО 
РАХУНКУ, У ЯКОГО ЗМІНИВСЯ 
ПОСТАЧАЛЬНИК, ПОВЕРНУТИ 
ПЕРЕПЛАТУ АБО ПОМИЛКОВО 
СПЛАЧЕНІ ЗА ТРАВЕНЬ КОШТИ?

Якщо кошти були сплачені на раху-
нок постачальника помилково, або на 
рахунку сформувалась переплата – спо-
живач може звернутися до свого попе-
реднього постачальника з письмовою 
заявою на повернення цих коштів. Заява 
може бути написана у довільній формі, 
але обов’язково повинна містити ПІБ, 
місце проживання громадянина, суть за-
яви, дату та підпис (зразок заяви можна 
попросити у постачальника).

Разом із заявою необхідно надати 
копію паспорта, ідентифікаційного коду, 
квитанції про помилкову оплату та бан-
ківську довідку з реквізитами карткового 
рахунку. Банківську довідку можна легко 
сформувати автоматично у мобільному 
додатку банку, вона обов’язково має 
містити номер рахунку у форматі IBAN.

Переважно заяви надаються при осо-
бистому зверненні клієнта до постачаль-
ника, натомість деякі постачальники 
пішли назустріч клієнтам і приймають 
їх звичайною або електронною поштою 
(фотокопію). Чи є така опція – реко-
мендуємо уточнювати у конкретного 
постачальника.

ВПРОДОВЖ ЯКОГО ПЕРІОДУ 
ПОВИННІ БУТИ ПОВЕРНЕНІ 
КОШТИ?

Відповідно до пункту 24 розділу III 
Правил постачання природного газу 
визначено, що "у разі переплати сума пе-
реплати зараховується в рахунок оплати 
на наступний розрахунковий період або 
повертається на поточний рахунок спо-
живача на його письмову вимогу протя-
гом п’яти робочих днів після отримання 
такої вимоги".

У зв’язку з воєнним станом і вкрай 
низьким рівнем платежів населення 
за газ, терміни вирішення цих питань 
обʼєктивно можуть бути більш тривалі.

Важливо розуміти, що до постачаль-
ників, які купували газ у постачальної 
компанії "Нафтогаз Трейдинг" до 30 
квітня 2022 року застосовувався такий 
механізм забезпечення виконання до-
говору як "договірне списання". Тобто 
коли оплата за газ від споживачів над-
ходила на рахунок постачальника, то 
за певним алгоритмом вона перерахо-
вувалася на рахунок оптового продавця 
ресурсу.

Тож враховуючи, що рівень платежів 
побутових споживачів від початку ві-
йни впав до 55%, то можна припустити, 
що переплата одних споживачів була 
списана з рахунків "Нафтогазом" як 
оптовим продавцем ресурсу. Скоріш за 
все, повернення переплат може бути 
ускладнене, якщо його вирішенню не 
сприятимуть Міненерго та державний 
регулятор (НКРЕКП).

На сайтах облгазбутів (сервіси 104.
UA) більше не друкують показники лі-
чильників газу за травень, зникла послу-
га "зворотній зв'язок", також припинили 
друкувати інформацію про обсяги спо-
живання газу з травня, хоча споживачі 
ці показники передавали …

Стосовно оплати за спожитий газ 
– на сьогодні в онлайн сервісах 104.ua 
доступні дані про нарахування за спо-
житий газ до 01.05.2022 та про всі наявні 
розрахунки до поточної дати. Рахунок на 
оплату за спожитий газ у червні могли 
завантажити в онлайн сервісах 104.ua 
лише ті споживачі, у яких залишився 
борг перед попереднім постачальником 

станом на 30.04.2022 року.
Функція передачі показань лічиль-

ника і оплати за послугу розподілу в 
онлайн сервісах 104.ua працює як за-
звичай, оскільки зміна постачальника 
жодним чином не відображається на від-
носинах споживача з Оператором ГРМ.

У ЧОМУ ПРИЧИНА ЗМІНИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА?

Передумови для такої ситуації ство-
рив Кабінет міністрів. 29 квітня була 
ухвалена постанова №489, якою Кабмін 
затвердив Положення про ПСО на рин-
ку природного газу і поклав на "Нафто-
газ України" обов’язок постачати газ по-
стачальникам для потреб населення. Але 
в цій постанові до постачальників газу 
для потреб населення висунуті взагалі 
нереалістичні умови, які неможливо ви-
конати за будь-яких обставин. Критерії, 
виписані у постанові Кабміну, створю-
ють значні ризики для постачання газу 
населенню. Зокрема:

Положення про ПСО передбачає 
застосування паралельно обох видів 
"забезпечення виконання договору по-
стачальником" – договірного списання 
і банківської гарантії, для реалізації яких 
потрібні мільярди гривень вільних ко-
штів, які повинні бути у постачальників 
та яких у них в таких розмірах немає. 
Весь минулий рік ціна газу для насе-
лення була обмежена штучно у зв’язку 
з різким зростанням цін на газ у світі. 
Тому більшість постачальників працю-
вали у збиток.

Положення про ПСО вимагає, що 
заборгованість постачальника перед 
НАК "Нафтогаз України" не може зрости 
більше ніж на 10% від вартості придба-
ного газу. Цю вимогу також неможливо 
виконати, адже від початку військової 
агресії Росії проти України рівень роз-
рахунків населення за природний газ 
знизився до 55%.

Положення ПСО вимагає від поста-
чальників покриття до 15 червня 2022 
р. заборгованості минулих періодів, яка 
виникла через недосконале регулювання 
галузі. Врегулювання цих боргів не може 
бути здійснено без внесення змін до За-
кону №1639.

Протягом квітня – травня всі поста-
чальники звертались до ТОВ "Нафтогаз 
Трейдинг" (відповідає за реалізацію 
газу в рамках Групи "Нафтогаз") щодо 
реалізації ресурсу для забезпечення по-
треб населення, але отримали відмову. 
ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" наполягає на 
виконанні нами всіх вимог Положення 
про ПСО, що є об’єктивно неможливим.

Ми вважаємо, що поки триває вій-
ськова агресія Росії проти України будь-
яке посилення вимог до постачальників 
чи зміна правил на ринку газу недопус-
тимі. Тим більше якщо постачальник 
протягом тривалого часу сумлінно ви-
конував свої обов’язки перед клієнтами 
і перед "Нафтогазом", як гуртовим по-
стачальником газу.

Ми вбачаємо значні ризики у тому, 
що "постачальник останньої надії" 
(ПОН) ніколи не працював з такою 
великою кількістю клієнтів, він не має 
ані достатньої сервісної інфраструктури, 
ані достатньої кількості менеджерів для 
обслуговування такої кількості клієнтів. 
Неготовність ПОН до роботи з такою 
кількістю побутових клієнтів може спри-
чинити зростання соціальної напруги в 
регіонах.

ЩО НАРАЗІ ВІДБУВАЄТЬСЯ 
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, 
ЯКІ ВТРАТИЛИ ПОБУТОВИХ 
КЛІЄНТІВ?

Постачальники, що працюють під 
брендом "Твій газзбут", не припиняють 
діяльність на ринку постачання газу 
для юридичних осіб. Запроваджені 
Кабміном обмеження в сегменті поста-
чання газу населенню жодним чином 
не впливають на роботу постачальників 
у бізнес-сегменті. Адже, попри воєнний 
стан, в Україні продовжує функціонува-
ти ринок енергоресурсів.

Наталка Прудка, "Главком"

ТРУДОВІ КНИЖКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ЗБЕРІГАТИ 
ЧИ КРАЩЕ ВІДДАТИ НА РУКИ?
Війна диктує роботодавцям особливі вимоги до 
зберігання документів, зокрема трудових книжок. 
Цілком зрозумілі побоювання співробітників щодо 
надійності такого зберігання, враховуючи те, як 
швидко й жахливо розвивалися події на початку 
російської агресії.

А от що з цього приводу говорить законодавство, 
роз’яснили у Мін’юсті.

Там кажуть, що жодних особливих умов зберігання тру-
дових книжок працівників правовий режим воєнного стану 
не визначає. Змін з цього приводу у законодавстві немає.

Законом передбачено, що зберігати трудові книжки 
працівників має підприємство, на якому вони працюють, 
обов’язково видавати трудову книжку потрібно лише у разі, 
якщо працівник звільняється.

Як МОЖНА діяти в умовах воєнного стану? Держав-
на служба України з питань праці у своїх роз’ясненнях 
від 17 червня 2021 року зазначила, що роботодавець не 
зобов’язаний видавати працівникам трудові книжки, вод-
ночас – відсутні і підстави відмовити працівнику у видачі 
його трудової книжки на його ж вимогу. Однак таку вимогу 
краще оформити у вигляді заяви.

У разі видачі трудової книжки працівнику на його вимо-
гу, працедавець знімає з себе відповідальність за збереження 
трудової книжки.

Робиться це в інтересах працівника, який може через не-
безпеку змінити місце проживання, виїхати, влаштуватись 
за строковим трудовим договором за сумісництвом тощо. 
І тоді краще, якщо трудова книжка буде у нього на руках.

Алгоритм видачі трудової книжки працівнику:
працівник звертається до роботодавця з заявою, в якій 

просить видати йому трудову книжку з обґрунтуванням 
необхідності такої видачі;

роботодавець заводить додатковий журнал обліку тим-
часово виданих трудових книжок (довільної форми), де 
працівник розписується в отриманні та поверненні трудової 
книжки.

Окрім того, згідно зі ст. 7 ЗУ "Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану", у разі перебування під-
приємства в районі активних бойових дій роботодавець 
самостійно вирішує питання зберігання кадрових докумен-
тів і може приймати рішення про видачу трудових книжок 
працівникам під підпис.

Перелік тергромад, що розташовані в районі проведення 
воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні) затверджується наказом 
Мінреінтеграції.
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духовність

Що робити, щоб не жовтіло листя на полуниці

Що робити із дворічним плодовим деревцем, у якого гілки ростуть тільки на одній стороні?

Як побороти слимаків Коли треба обрізати листя на 
помідорах

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

ТАК ЧОМУ Ж ЖОВТІЄ ЛИСТЯ ПОЛУНИЦІ?
Причин для такого явища може бути декілька, але най-

частіше полуничний лист змінює забарвлення при недоліку в 
ґрунті заліза. Для того, щоб усунути цю проблему, найчастіше 
буває достатньо однієї або декількох обробок мідним купо-

росом, приготовленим з розрахунку 2 столові ложки на 10 
літрів води.

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

До речі, такі обробки є ще й відмінним засобом профілак-
тики від багатьох грибкових захворювань. Обробку мідним ку-
поросом виконують після того, як із грядки повністю зібраний 
весь урожай. Якщо ж затягти з обробкою, то цілком можливо, 
що більшість кущиків полуниці просто пропаде, і наступного 
року ви залишитеся без улюбленої ягоди. При нестачі заліза 
постраждалі кущі полуниці погано розмножуються, тобто 
практично не пускають вусики.

Ще однією причиною того, що жовтіє листя полуниці, 
може стати звичайний хрущ, він заривається в корінь, від-
кладає там личинки, які й ушкоджують кореневу систему по-
луничного куща. У результаті, листя недоодержує живильних 
речовин і жовтіє.

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

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

Зазвичай слимаки з’являються на 
території заміської ділянки ранньою 
весною, а зникають лише пізно восени. 
Таким чином, плоди їхньої “праці” 
відчуваються практично весь сезон.

Найбільшу втрату саду слимаки наносять у 
вологу дощову погоду – такий клімат для них 
найприємніший, і в дощові дні вони воліють 
розмножуватися. Тому що слимаки є дуже 
плідними гермафродитами, одне їхнє спарю-
вання може дати до 500 особин потомства.

У виборі продуктів харчування слимаки 
зовсім невибагливі, і вживають у їжу практич-
но все – овочі й фрукти, траву і декоративні 
рослини.

Описувати зовнішність слимаків немає 
сенсу – практично всі знають, як вони ви-
глядають. Але далеко не всі знають, як з ними 
боротися. Пропонуємо десять способів бо-
ротьби з садовими слимаками.

ПАСТКИ
Найбільш гуманний спосіб боротьби зі 

слимаками – їхній лов. Для того, щоб піймати 
якнайбільше слимаків, увечері достатньо роз-
містити в саду в хаотичному порядку якнай-
більше вологих предметів. Відмінно підійдуть 
мішки, шматки фанери й папір, вологі дошки, 
а також капустяне листя. Уже зранку можна 
буде збирати багатий “урожай”.

ЧИСТОТА
Слимаки дуже неохоче перебувають у чи-

стому і сухому середовищі, тому одним з най-
дійовіших способів боротьби з ними можна 
назвати регулярне прибирання саду. Особливо 
ретельне прибирання варто проводити восе-
ни – прибрати все листя і залишки рослин, у 
яких так люблять зимувати слимаки.

СОНЯЧНІ ВАННИ
Прямий вплив сонця дуже шкідливий для 

слимаків, тому варто регулярно очищати сад 
від бур’янів, під якими утворюється рятівна 
для шкідників тінь.

ДОПОМОГА ЛІСУ
Вживати слимаків у їжу дуже люблять ро-

пухи, жаби, їжаки та багато птахів. Звичайно, 
не варто заради цього влаштовувати у себе в 
саду міні-зоопарк, але й проганяти з ділянки 
заблудлу жабу також не треба – може й допо-
може в боротьбі зі слимаками.

СУХА ЗЕМЛЯ
Cлимаки просто обожнюють вологе серед-

овище, тому логічно, що відмінним способом 
боротьби з ними може стати сушіння ґрунту 
шляхом дренажування території. До речі, так 
убиваються два зайці – і слимаків зменшить-
ся, і рослини будуть краще почуватися.

"ХІМІЧНА ЗБРОЯ"
Ніжним створінням на кшталт слимаків 

зовсім не подобаються мінеральні добрива та 
кальцій, тому фахівці рекомендують щедро 
удобрити ділянку цими речовинами. Головне, 
не переборщити – від зайво великої кількості 
добрив можуть постраждати й культурні рос-
лини.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ
У принципі, можна й не винаходити вело-

сипед, а просто нанести візит у найближчий 
магазин для садівників. Там напевно можна 
буде купити засіб, спеціально розроблений 
для боротьби зі слимаками. Головне, треба 
дотримуватися всіх вказівок, написаних в 
інструкції.

ПО ПИВКУ
Крім вологого клімату та ґрунту, слимаки 

просто обожнюють пиво. Цю слабість шкід-
ників гріх не використати проти них самих. 
Фахівці радять закопати в землю склянку, 
наполовину заповнену пінним напоєм, але 
так, щоб у слимаків був до неї вільний доступ. 
Наступного ранку у склянці гарантовано зна-
йдете кілька десятків шкідників.

СПЕЦІЇ
Деякі експерти-садівники стверджують, 

що назавжди вигнати слимаків з ділянки мож-
на за допомогою ароматних спецій – розма-
рину, сушеної петрушки, базиліка або кінзи. 
Спеції потрібно просто розкидати по ділянці. 
Ніяких гарантій немає, але спробувати можна.

Виявляється в деяких 
випадках у томатів 
обривати листя просто 
необхідно, незважаючи 
на те, що листя відповідає 
за живлення і дихання 
рослини.

Наприклад, старе листя 
через певний час жовтіє, 
покривається плямами, слаб-
шає. І служить первісним 
затишним розсадником для 
різних грибних захворювань. 
Тому старе, жовтіюче й по-
крите плямами листя необ-
хідно видалити в першу чер-
гу. Слідом за ними варто час 
від часу вирізати листя, яке 
звернене на північний бік, 
або знаходиться у глибині 
куща, або в тіні інших кущів.

Скільки ж листя і коли 
потрібно вирізати? Варто 
дивитися за швидкістю росту 
рослини в цілому. Зазвичай 
рекомендується видаляти по 
два-три нижніх листка два 
рази на тиждень. Але іноді до-
водиться видаляти й більше. 
Однак ніякої особливої шко-
ди томатам це не принесе.

Головне правило, яке вар-
то дотримувати – якщо в 
кисті ще не зав’язалися всі 
плоди, то зверху над кис-
тю має бути цілим біль-
шість листя. І, навпаки, 
якщо в кисті всі томати вже 
зав’язалися, то нижче цієї 
кисті можете сміливо вида-
ляти все листя.

Ближче до кінця липня – 
початку серпня починають 
прищипувати вже верхівки 
томатів. Тобто передбача-
ється, що всі подальші кис-

ті однаково не встигнуть 
сформувати врожай. Отож, 
після такої прищіпки, коли 
в принципі нарощування 
вегетативної маси нам не по-
трібно, можна прибирати все 
листя, крім трьох-чотирьох 
верхніх. Це непогана профі-
лактика захворювань.

Ще одне листя, яке по-
трібно видаляти – це стовбу-
ріння з кисті. А з’являється 
воно через надлишок орга-
нічних добрив (гною), азот-
них мінеральних добрив. 
Крім цього, стовбуріння та-
кож провокує висока воло-
гість повітря (при частому 
поливі), недолік світла і за-
надто рясні підживлення під 
час вирощування розсади. У 
такому випадку на рослинах 
томатів спостерігається не-
звичайне явище: на верхівці 
квіткової кисті високорослих 
томатів у момент цвітіння й 
утворення плодів починає 
рости новий пагін. Плоди, 
звичайно, визрівають, але 
рослина витрачає багато сил 

на ці пагони. Тому ці стовбу-
ріння з кисті потрібно вида-
ляти, щоб кисть розвивалася 
повноцінно. У той же час, 
якщо основна кисть вияви-
лася пустуватою, то можете 
залишити пару помідорів на 
продовженні.

НА ЗАМІТКУ
• Листя помідорів легко 

відламується, якщо робити 
це правильно, притискаючи 
черешок біля основи нагору 
уздовж стебла. Якщо тягнути 
лист униз, то часто за лис-
том, що відірвався, тягнеться 
довга смужка шкірочки зі 
стебла.

• Не варто видаляти лис-
тя в похмуру, вологу і про-
холодну погоду, а також у 
другій половині дня. Робіть 
цю процедуру зранку в со-
нячний день, щоб ранка за 
день встигла засохнути.

• Завжди над верхньою 
кистю обов’язково залишай-
те один-два листки, щоб не 
порушувати сокорух.

Таке явище – однобокість – трапляється майже зі всіма 
плодовими деревами, за винятком вишень і слив, у 
яких спостерігається витікання камеді. Причина – у 
недорозвиненні бруньок або гілочок, яким не вистачило 
харчування або вони підмерзли взимку. Вихід полягає 
в тому, щоб активізувати на цій стороні стовбура 
сплячі бруньки. Робиться це за допомогою спеціальної 
операції, яка має назву “кербування”.

СУТЬ ОПЕРАЦІЇ

Звичайно для пробудження “сплячих красунь” на будь-
якій рослині обрізають або прищипують головний пагін. Від-
повідною реакцією рослини стає ріст бічних пагонів, у тому 
числі й із дрімаючих бруньок. Цим прийомом користуються 
садівники й городники для того, щоб стимулювати розгалу-
ження рослин.

Але для того щоб активізувати точки росту, не обов’язково 
укорочувати головний пагін молодого дерева. Цілком до-
статньо зробити над брунькою надріз. Це приводить до пере-
криття в цьому місці судин, що проводять живильні речовини, 
і більша їхня частина дістається сплячій бруньці. Така не-
складна операція зветься кербування.

ЯК ЗРОБИТИ КЕРБУВАННЯ
Кербування здійснюють у той час, коли дерева перебу-

вають у стадії спокою – це кінець зими або самий початок 
весни.

Для проведення операції необхідний дуже гострий ніж, 
який необхідно обов’язково продезінфікувати у спирті або 
міцному розчині марганцівки й витерти стерильним бинтом 

досуха. Лезом, відступивши від сплячої бруньки або недороз-
виненої гілочки нагору 0,5 см, робиться два надрізи, відстань 
між якими – від 2 мм до 2 см. Така розбіжність пояснюється 
розмірами дерева: чим воно крупніше, тим більше повинен 
бути проміжок. Можна з’єднати краї й зняти кору у вигляді 
смужки. Але найкраще “працює” надріз у вигляді півмісяця, 
спрямованого “рогами” униз.

У кожному разі кору треба обов’язково виймати, інакше 

від “половинчастого” кербування користі не буде. Надріз, що 
утворився, необхідно акуратно замазати садовим варом, щоб 
він мав змогу згодом затягтися.

У завершення операції місце надрізу обмотують на 1-2 
тижні ізолентою, але обов’язково липкою стороною догори. 
Доведено практикою: через пару тижнів зі сплячих бруньок 
на “голій” стороні дерева виростають молоді гілочки, які до 
осені стають повноцінними пагонами, а крона здобуває рівну 
форму.

ДЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ КЕРБУВАННЯ
Операцію по усуненню однобокості рослин можна засто-

совувати на декоративних і ягідних кущах, і навіть кімнатних 
рослинах. Якщо стовбури або стебла мають невелику товщину, 
то цілком достатньо зробити одинарний надріз без видалення 
кори. Навіть таке незначне втручання змусить рослину дати 
своїм сплячим брунькам команду на пробудження. Подібне 
можна проробити з гілками дерев, змушуючи їх випустити 
більше вторинних пагонів, наприклад, нагору.

ПОРАДА
Перед тим як здійснити кербування, необхідно уявити собі 

її наслідку: чи не буде пагін, що виросте зі сплячої бруньки, 
заважати іншим гілкам?

НА ЗАМІТКУ
Кербування покликане не тільки поліпшити постачання 

живильними речовинами бруньки або пагона. Воно може 
виконуватися й зі зворотною метою – загальмувати розвиток 
зайво “запопадливих” гілок. У цьому випадку надріз робиться 
не вище, а нижче обраної бруньки або гілочки.
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Впродовж останніх вихідних росія завдала по Україні 
один з наймасовіших за час війни ракетних ударів. По 
Львівській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївських 
областях майже одночасно російські війська випустили 
пів сотні ракет. Більшість з них – з території білорусі.

Удари, внаслідок яких загинули і були поранені багато 
цивільних, відбулися після того, як впродовж останніх тижнів 
білорусь збільшила військову активність на своїй території і 
поблизу україно-білоруського кордону.

Це дало нові підстави політикам і експертам говорити про 
імовірність приєднання білорусі до повномасштабної війни 
проти України.

Президент Володимир Зеленський після ракетних ударів 
звернувся до білорусів і сказав, що спроби втягти їх у війну 
сьогодні потужніші, ніж навесні, і закликав не піддаватися 
втягуванню у війну, щоб не стати "гарматним м'ясом".

ВВС News Україна поспілкувалася з білоруськими експер-
тами про те, що означає зростання мілітаристської активності 
білорусі.

ПІДВИЩЕННЯ БОЄГОТОВНОСТІ ЧИ НАГНІТАННЯ
білорусь взялася за посилення боєготовності своєї армії 

ще у травні. Проводить військові навчання, створила третє, 
Південне оперативне командування Збройних сил, обіцяє 
формування "народного ополчення".

Опозиційний телеграм-канал "Беларускі Гаюн" постійно 
публікує інформацію про переміщення техніки територією 
білорусі у бік України.

Дивізіони ракетних комплексів російських і білоруських 
"Іскандерів", "Точка У" і "С-300" передислоковують до укра-
їнського кордону.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що з початку червня у прикор-
донних областях білоруси мінують дороги та мости.

Окрім того, за даними української розвідки, білоруська 
пропаганда розповідає про "наміри" України напасти на бі-
лорусь. Як доказ міністерство оборони білорусі повідомляло 
про те, що буцімто українські безпілотники за місяць 17 разів 
порушували білоруський кордон.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ЛОЯЛЬНОСТІ?
"У мілітаристських іграх поблизу кордону з Україною є 

кілька причин", – каже у коментарі ВВС News Україна біло-
руський політолог Валерій Карбалевич.

"Перша – це демонстрація росії своєї лояльності. Також 
це спроба компенсувати реальну участь Білорусі у бойових 
діях, у чому зацікавлений кремль, такою от допомогою – на-
дання території задля ракетних ударів і підготовки країни від 
загроз, які нібито створює Україна. Аби тільки не посилати 
білоруських солдатів на війну", – наголошує він. Цю думку 
поділяє інший білоруський політолог Артем Шрайбман. Він 
вважає, що усі останні події у білорусі "напряму не пов'язані з 
вірогідністю залучення країни у війну".

"олександрові лукашенку треба показувати росії, що вони 
разом займаються військовою активністю для стримування 

"провокацій" України. Можливо, така активність на своїй те-
риторії пояснюється небажанням вв'язуватися у війну на укра-
їнській території", – каже він у коментарі ВВС News Україна.

Валерій Карбалевич другою причиною військової ак-
тивності білорусі називає намагання втримувати підрозділи 
української армії на півночі і не допустити їх передислокації 
на Донбас.

"Вірогідність вторгнення, як і раніше, залишається неви-
сокою. Невисока – не означає нульова, бо різні можуть бути 
ситуації і обставини, включно з провокаціями з боку Росії", 
– наголошує Артем Шрайбман.

"Проте базові ризики, які олександру лукашенку складно 
ігнорувати, не змінилися. Перший ризик у тому, що біло-
руська армія буде розбита українськими Збройними силами. 
Другий – абсолютна більшість білоруського суспільства проти 
участі країни у війні. А це означає, що вторгнення обріже усі 
можливості для нього – у майбутньому – дистанціюватися від 
Росії. Він це вже потроху робить, поки що лише в риториці", 
– каже білоруський політолог.

"Тобто, сенсу включатися у війну як не було, так і немає. 
Проте не можна давати 100 відсотків, що у голові лукашенка 
ці обмеження завжди переважатимуть", – визнає він.

Валерій Карбалевич також не бачить ніяких ознак того, 
що білоруська влада вирішила відкрити другий фронт проти 
України. За його словами, військове вторгнення треба готува-
ти, а все, що зараз робить білорусь, спрямоване на захист, а не 
свідчить про підготовку до наступу.

Водночас експерти впевнені, що росія і далі намагатиметь-
ся використовувати територію білорусі для ракетних ударів.

"лукашенко не контролює кількість ударів з білоруської 
території, оскільки він позбавлений військового суверенітету 
як мінімум з початку війни, а швидше за все, і раніше", – каже 
Артем Шрайбман.

НЕСКІНЧЕННЕ УХИЛЯННЯ ЛУКАШЕНКА?
Експерти також кажуть про те, що ще на початку війни 

близько 90% білорусів висловлювалися проти участі країни у 
бойових діях разом з росією.

Такою ж лишається кількість противників і зараз.
І олександр лукашенко бере до уваги ці настрої, адже втра-

ти на фронті за таких суспільних настроїв можуть загрожувати 
йому майбутньому.

"Але щодо підтримки дій росії, то внаслідок глибокого про-
никнення російської пропаганди погляди білорусів поділені 
порівну. Є багато тих, хто не визначився, але приблизно одна-
кові групи людей, по 40-45%, підтримують і не підтримують 
війну росії проти України. Але це ніяк не позначається на 
небажанні одних і інших відправляти своїх солдатів на війну", 
– каже Артем Шрайбман.

Хоча лукашенко і робить заяви про те, що білорусі є чим 
вдарити у відповідь у разі удару з України, Валерій Карбалевич 
звертає увагу на нові акценти у заявах олександра оукашенка.

Якщо на початку війни він заявляв про перемогу росії і 
говорив про російську військову перевагу, то два тижні тому 
сказав: "Щодо прогнозу, то ніхто не знає. Підкреслюю, ніхто 
не знає, чим там закінчиться".

Артем Шрайбман вважає, що у разі, як приєднання Лука-
шенка до війни все ж буде, це станеться з примусу, під тиском, 
через провокації з боку росії.

Але він називає такий сценарій менш вірогідним, "ніж не-
скінченне ухиляння лукашенка від участі у війні".

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ВИ НЕ РАБИ І НЕ ГАРМАТНЕ М'ЯСО 
КРЕМЛЯ

Українська розвідка також вважає, що зараз загрози втор-
гнення білоруської армії на територію України немає. Остання 
така заява пролунала від керівника ГУР міністерства оборони 
Кирила Буданова 22 червня, тобто, до масованих ракетних 
ударів по Україні.

"На даному етапі жодної загрози з білоруської сторони 
немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація 
абсолютно під контролем", – заявив Буданов.

"У білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і 
зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи ін-
ших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на 
проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо 
у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і 
всі разом зробимо адекватні дії", – запевнив керівник ГУР.

Розвідники роблять висновок про те, що удари з території 
білорусі у минулі вихідні – це масштабна провокація Росії, 
мета якої втягти білорусь у війну.

З цією метою також, вважають у ГУР, можуть бути зімітова-
ні нібито "удари у відповідь" з України. Як один з доказів ГУР 
МО розповідає про прибуття на територію білоруського Мо-
зиря з росії диверсійних груп, які планують підрив житлових 
будинків, школи, лікарні. Можливі провокації можуть бути 
подані, як дії України, кажуть розвідники.

"Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у 
лютому та у весняні місяці", – з такими словами президент 
Володимир Зеленський звернувся до білорусів після масованої 
ракетної атаки на українські міста.

"У кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя нічого для 
них не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні 
вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на 
вас чекає далі", – наголосив Зеленський.

Падіння Сєвєродонецька могло 
здаватися неминучим – але це 
не робить його менш болючим 
для України.

Протягом тижнів він був голов-
ною метою росіян, об'єктом масш-
табних артилерійських обстрілів і 
авіаударів, які перетворили значну 
частину міста на руїни.

Зрештою, українські командири 
заявили, що захист руїн коштувати-
ме забагато життів.

Президент Володимир Зелен-
ський у своєму зверненні в суботу 
ввечері після того, як Росія під-
твердила контроль над Сєвєродо-
нецьком, сказав, що "морально та 
емоційно" це був важкий день для 
його країни.

Не можна заперечувати, що втра-
та найбільшого міста, яке українські 
сили досі контролювали в Луган-
ській області, дійсно наближає одну 
з ключових стратегічних цілей росії. 
Після провалу їхніх початкових 
спроб захопити всю країну, москва 
зосередилася на захопленні Донбасу.

Повне захоплення хоча б однієї 
з двох східних областей дозволить 
президенту путіну піднести це своє-
му народу як справжнє досягнення, 
чого він дуже потребує після невдач 
на початку вторгнення.

Але захоплення усієї Луганської 
області, хоча тепер і стало більш 
вірогідним, все ж не є неминучим. 
На шляху росії також розташоване 
місто Лисичанськ, лише за кілька 
кілометрів від Сєвєродонецька, яке 
досі контролює українська армія.

Вважається, що саме сюди віді-

йшли українські війська після того, 
як залишили Сєвєродонецьк.

Щоб зрозуміти, чому Лисичанськ 
важливий, потрібно зрозуміти гео-
графію регіону та роль, яку він віді-
грав у війні досі.

Два міста розташовані на річці 
Сіверський Донець: вона протікає 
через Донбас і стала ареною низки 
дуже "дорогих" для росії боїв.

Зокрема, одна спроба перетнути 
її місяць тому коштувала їй цілої 
батальйонної тактичної групи.

Сотні людей і десятки одиниць 
бронетехніки були знищені україн-
ською артилерією, коли намагалися 
перейти на інший бік.

Дійсно, оскільки всі мости між 

Сєвєродонецьком і Лисичанськом 
зруйновані, русло річки є значною 
природною перешкодою для будь-
якого просування росії.

А враховуючи ще й розташування 
Лисичанська на вершині пагорба, 
захоплення останніх українських 
позицій у Луганській області буде 
зовсім непростим для росіян.

Аналітики Інституту вивчення 
війни щодня публікують зведення 
щодо конфлікту. У своїх оцінках 24 
червня вони зазначили, що "укра-
їнські війська займуть вищі позиції 
в Лисичанську, що може дозволити 
їм деякий час відбивати атаки росії, 
якщо росіяни не зможуть їх оточити 
чи ізолювати".

Але, схоже, росія зосереджена 
саме на цьому.

Вони висуваються тепер з півдня 
і стверджують, що перебувають у 
межах видимості міста.

Речник підтримуваних росією 
бойовиків заявив, що спроба укра-
їнських сил захистити Лисичанськ 
і Сєвєродонецьк була "безглуздою 
та марною".

"Такими темпами, якими йдуть 
наші солдати, дуже скоро буде звіль-
нена вся територія [самопроголо-
шеної] ЛНР", – сказав представник 
армії "республіки" Андрій Марочко.

"Наші війська вже перебувають 
в районах міста Лисичанська. Тож 
можна сказати, що ми повністю 
контролюємо всі переміщення укра-
їнських військ", – додав він.

КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ: ЯКА 
КІНЦЕВА МЕТА РОСІЇ?

Чи намагатимуться вони взяти 
Донбас, щоб змусити Україну при-
йняти режим припинення вогню, 
анексувати Луганську та Донецьку 
області та перекроїти кордони?

Це цілком правдоподібно, осо-
бливо якщо російські сили на-
стільки виснажені, як кажуть багато 
аналітиків.

На батьківщині це можна було 
б представити як успіх. "Військова 
спецоперація" "визволила" Донбас 
– або те, що від нього залишилося.

Росія може сподіватися, що за-
працює realpolitik – коли на Україну 
тиснутимуть, щоб вона змирилася 
з втратою територій в ім'я миру та 
глобальної стабільності.

Україна майже напевно на це не 

пристане, в результаті буде заморо-
жений конфлікт.

З іншого боку, чи не захоче путін 
завершити розпочате – можливо, 
захопити весь південь або навіть 
зробити ще один наступ на Київ?

Відповідь на це питання знає 
лише одна людина – і вона не ді-
литься своїми планами. Але все ж 
можна спробувати відшукати під-
казки у словах самого путіна.

У промові на початку червня він 
відкрито порівняв себе з Петром 
І, прирівнюючи вторгнення росії 
в Україну з експансіоністськими 
війнами російського царя близько 
трьох століть тому.

Це було, хоч і неявним, але ви-
знанням, що його власна війна – це 
захоплення земель.

"Здається, і нам випало поверну-
ти і зміцнити [наші землі]", – сказав 
путін, розмовляючи з групою моло-
дих підприємців, і на його обличчі 
промайнула посмішка. Було цілком 
зрозуміло, що він мав на увазі своє 
вторгнення в Україну.

росія допустила серйозні по-
милки на початку цієї війни. Вони 
недооцінили волю українського на-
роду до опору, а також спроможність 
його збройних сил.

Їхній наступ на столицю зазнав 
нищівної поразки. Це був болючий 
досвід, але й цінний урок.

Їхнє повільне, але невпинне про-
сування на Донбасі свідчить про те, 
що вони вчилися на своїх помилках 
і, схоже, налаштовані їх не повто-
рювати.



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.

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

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

Здам
Здам приміщення, 30 кв.м Тел. 
(098)297-57-57.

Прес-підбирачі, комбай-
ни зернозбиральні, буря-
козбиральні, картоплез-
биральні та ін., можлива 
доставка, часткове креди-
тування. 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.

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

Пропоную

Пропоную роботу кухарю, по-
коївці в готель, охоронику. Тел. 
(067)762-15-59, (067)362-01-67.

Шукаю

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

Втрачено атестат про повну загальну 
середню освіту, виданий Рівненським 
навчально-виховним об’єднанням 
№18, Рівненської міської ради на ім’я 
Яворська Наталія Володимирівна, вва-
жати недійсним.

Втрачено договір купівлі-продажу 
посвідчений Першою Рівненською 
ДНК від 18.07.1977 р., за р. № 1-4272, 
виданий на ім’я Гилюк Анатолій Петро-
вич, вважати недійсним.

Втрачено свідоцтво про право 
на спадщину за законом посвідче-
не Рівненською районною ДНК від 
18.02.1998 р., за р. № 1-305, видане 
на ім’я Гилюк Анатолій Петрович, вва-
жати недійсним.

"Це було багато разів":  
Зеленський розповів  

про пропозиції евакуюватись з України

"Якби путін був жінкою,
війни в Україні не було"

США та багато інших держав пропонували 
Володимиру Зеленському евакуацію, щоб 
продовжувати керувати країною в еміграції.

Президент України Володимир Зеленський під час 
інтерв'ю американському телеканалу NBC розповів, як у 
перші дні війни світові лідери пропонували йому та його 
родині виїхати з України та керувати дистанційно.

Проте глава держави відмовився від таких пропозицій. 
"Це було багато разів. У той момент, у перший день 

війни, багато лідерів телефонували мені й казали, що треба 
втікати. Це було щиро, вони хотіли допомогти. Вони ка-
зали, що готові надати все, що треба: літаки, гелікоптери, 
автівки. Я відмовився і сказав, що нам потрібна зброя і 
ми залишимося тут. Також було багато дзвінків щодо моєї 
родини. Якщо ти вирішив залишитися в країні – це твоє 
рішення, але як щодо твоїх дітей, дружини? Можливо ми 
можемо допомогти тобі із цим? Так і було. Я вдячний ліде-
рам за ці пропозиції", – зазначив президент.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис 
Джонсон заявив, що якби володимир 
путін був жінкою, то не розпочав би війни.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF.
«Якби путін був жінкою, я просто не думаю, 

що він почав би таку війну мачо. Якщо вам 
потрібен дуже хороший приклад токсичної 
мужності, подивіться на фігуру путіна», – за-
явив Джонсон.

Британський прем’єр упевнений, щоб 
знизити кількість воєн у світі потрібно давати 
більше шансів жінкам обіймати керівні посади.

У кремлі вже встигли відреагувати на таку 
заяву.

«Фрейд мріяв би про такий об’єкт для дослі-
джень», – заявив речник російського президен-
та дмитро пєсков, передають «РИА Новости».

Але кого саме записали у пацієнти до Фрей-
да – путіна чи Джонсона – не уточнювалося.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Фото з інтернету (6)

Поранений і знекровлений нацгвардієць два дні повз 
на спині до своїх: неймовірна історія виживання

Деякі харків’яни від початку війни жодного разу  
не виходили на поверхню з бомбосховища

Про спроби сексуальної об’єктивації українок в Європі

Військовий Національної гвардії України Дмитро 
ФІНАШИН зазнав складного поранення в бою, та зміг 
кілька діб протриматися без провізії.

Нацгвардієць Діма Фінашин із позивним "Фін" зараз у шпита-
лі, вже переніс 4 операції, йдеться в ТСН.

"Могло бути трохи краще, але топчик. Я вже надто багато разів 
себе ховав подумки", – розповідає боєць.

Під час виконання завдання взяти "зеленку", він зі своїм ба-
тальйоном, потрапили в засідку. "Я просто чую, що їх кишить, їх 
там повно. І розумію, зараз буде весело", – пригадує "Фін".

Його побратим Олександр із позивним "Азов" отримав два ку-
левих поранення. "Кричу "Фіну": "триста". Тоді вже мені в бочину 
залітає куля, її я вже почув", – пригадує боєць.  

"Фін" та ще один їхній товариш по службі "Сократ" кинулися 
рятувати товариша. Та незабаром їм довелося помінятися роля-
ми. "Ми почали тягнути Олександра і якась куля залетіла мені в 
руку. Відбило палець. Я такий, оу вавка, і давай туди турнікетом 
мотати", – розповідає "Фін".

Друга куля прилетіла невдовзі, в шолом. Після цього його зна-
йшла ще й третя. "Він отримав поранення в ліву руку – від плеча 
до ліктя повністю там "розхерачило" її", – каже "Азов".

Тепер Діма став найтяжчим трьохсотим. "І він поранений, і я 
поранений, і він ще "краще", ніж я. Зняв свій ремінь. Кинув Фіну 
на низ, він його якось закріпив під пахву, я на ногу, за ступню і 
отак я з ним повз", – розповідає Саша.

В якийсь момент  хлопці зустріли ще одного військового. По-
чали вибиратися разом, "Сократ" пішов у розвідку, але його вбили.

Потім у розвідку поповз "Азов". Наступного разу побратими 
зустрілися вже у шпиталі, бо Саша потрапив під сильний обстріл, 
впав у яму і знепритомнів. Коли зміг повернутися, "Фіна" вже не 
було. "Лежав на спині, штовхався п’ятками, головою підтягувався, 
наче хробак якийсь. І отак по сантиметрику рухалися вперед", – 

пригадує "Фін".
Незабаром Дмитро лишився один, новий знайомий його ки-

нув. Найбільше "Фін" боявся умерти. "Ніхто тебе не знайде, тебе 
не поховає дружина, тебе не зможе оплакати мама. І не в бою, 
не так, як ти це уявляв колись. Ну, собача якась смерть", – роз-
мірковував боєць.  

Вдень була страшенна спека, тому "Фін" із останніх сил знай-
шов воду. "Спрага просто палили із середини, сонце палюче. Я 
знекровлений, по суті, знесилений. Брудна, абсолютно, просто 
глина, на яку розлили трошки води. Я її починаю пити. І цей 
мул, як пилососом, і увібрав. Але мене це не цікавило, то було 
вода", – каже він.

Вночі пронизував холод. У нього почалися галюцинації. 
"Дивлюсь, стоїть наша машина, наші хлопці ходять. Починаю їм 
махати рукою, повзу туди, підповзаю – нема машини. Я за цими 
машинами всю ніч пролазив", – розповідає він.

У полі Діма провів дві доби, в якийсь момент він побачив вій-
ськових. Цього разу – справжніх. "Я дивлюсь там штани піксель 

ЗСУ. Настільки я був радий ті штани побачити. Думаю, слава не-
бесам, аж плакати хотілося від щастя", – пригадує боєць.

Штани виявилися одного з військовослужбовців 80-ої бри-
гади, вони й евакуювали Дмитра. "Каже, ти щось їв? Нє, нічого 
не їв. Дає мені ту вафельку. Шматочок відкусив і такий був вибух 
смаку", – пригадує "Фін".

У шпиталі констатували дуже тяжкі травмами. "У мене було 
поранення десь сантиметрів 15 нижче плеча. Мені наклали тур-
нікет, по суті, на найвищу точку. Ампутували там. Плече у мене 
вже не плече", – каже військовий.

Та він надзвичайно швидко відновлюється. Його дружина 
Ірина каже, поки з чоловіком не було зв’язку, не знаходила собі 
місця. "Ми розуміли, що зв’язку там не буде і в неділю просто 
пише: "люблю". І от після таких коротких СМС починаєш надто 
сильно хвилюватись", – каже дружина Ірина.

Та за кілька днів він зателефонував."Він набрав і сказав, що 
була ампутація, немає лівої руки, пальця на правій руці. Ми ви-
рішили, живий, а з іншим розберемся", – переконує дружина.

Тепер Діма прилаштовується жити без пальця і без руки. "Шо 
взяти до руки – пасту чи щітку? А куди діти щітку, а як видавити 
пасту. І не хочеться кудись класти її, бо там брудно. Що я – гряз-
нуля якась. Це я так з болота воду п’ю, а так я нє", – сміється 
Дмитро.

Каже, єдине, що турбує насправді, – фантомні болі. "Ти ле-
жиш, не болять ніякі рани. А болить рука, якої немає. Я лежу, 
дивлюсь. Кажу, мозок, ну зрозумій, там нічого немає, а воно не 
допомагає", – переконує "Фін".

Однак сприймає це без жалю, а як досвід. І будує плани на 
майбутнє – спочатку реабілітація, а потім хоче вчити воювати 
солдатів.

Сотні людей в обстрілюваному 
рашистами Харкові бояться виходити на 
вулицю, дехто не бачив сонця від перших 
днів війни.

В укриттях люди вже облаштували свій по-
бут – дорослі куховарять, студенти складають 
іспити, а діти намагаються гратися. І усі мріють, 
щоб хоча б один день минув без вибухів, йдеться 
в ТСН.

"Дуже сумую за своїми речами, своєю кімна-
тою, особистим простором", – каже студентка 
Настя.

Вона лише день як склала останній іспит 
сесії, перший курс інституту закінчила на відмін-
но, хоча останні 3 місяці навчалась із бункера під 
звуки вибухів. Окрім навчання, дівчина заспо-
коюється і мистецтвом. За час війни змалювала 
вже два блокноти. Найбільше тягне малювати 

саме після обстрілів. "Це ніби я дивиться у вікно, 
де вогонь і більше нічого не видно – ні дерев, 
ні будинків. Просто ніби руки опустилися від 
відчуття того, що мій будинок буде наступний", 
– каже дівчина.

Вже три місяці дівчина разом із мамою живе 

у бомбосховищі. Їхній район постійно обстрі-
люють рашисти, повертатись небезпечно. На 
вулицю з підземелля дівчина виходить раз на 
тиждень. У цьому бункері разом з нею живе по-
над 2 сотні людей. Діти, дорослі, літні люди, а з 
ними поруч папуги, коти та собаки. Горе в усіх 
нині – спільне. "Перші два місяці діти навіть 
відмовлялися на поверх у туалет підніматися. 
Боялися дуже. А тут відчуття, що ми у безпеці", 
– кажуть місцеві.

Тут облаштували собі воєнний побут – самі 
змайстрували ліжка, позносили столи. За допо-
могою ковдр, подушок та іграшок намагаються 
облаштувати вимушене помешкання. І жоден 
поки і не думає про евакуацію з Харкова, або ж 
навпаки – про повернення додому. "Ні, додому я 
не піду. Це дуже страшно. Це неможливо вибіга-
ти на сходи, вибігати надвір", – кажуть мешканці 
бомбосховища.

Їхня щоденна прогулянка – до вхідних две-
рей бункера. Там люди раз на день отримують 
гуманітарну допомогу. Нагрібають собі і сусідами 
і бігом під землю, страх обстрілів в них величез-
ний, кажуть волонтери. "Є такі люди, які зовсім 
не виходять на вулицю, то, як-то кажуть, зриває 
дах. Їм потрібно, щоб з ними просто розмовля-
ли, щоб був якийсь тактильний контакт. Просто 
взяли за руку і порозмовляли. Бо постійно пере-
бувати у замкненому просторі – це дуже важко", 
– каже волонтерка Лариса.

Волонтери чи не щодня пропонують людям 
виїхати з міста, але майже ніхто не погоджується. 
Чекають, що стане тихіше і можна бути поверну-
тись додому. Найбільш адаптовані у підземеллі 
– діти. Під час знімань безперервно коридора-
ми розносяться сміх та тупіт ніжок. Їхні батьки 
мріють про одне: щоб вони мали змогу так бігати 
вулицях та дитячих майданчиках.

Мільйонам українок довелося рятувати життя від війни і 
задля цього покинути власний дім, місто, а іноді країну.

Але чи почувають вони себе захищеними за кордоном?
Так, на щастя, вони не грають у "прилетить чи не прилетить" 

під час кожної повітряної тривоги, проте у чужій країні, без зна-
йомих вулиць і обіймів рідних паніка, самотність і відчуття не-
справедливості завжди поруч.

На додачу до суб’єктивних переживань, бо кожен із нас має 
свою історію початку війни, вони можуть зіткнутися й з іншою 
загрозою.

Ще в кінці лютого у соцмережах українці, котрі перетинали 
кордон, почали об’єднуватися в групки, з’явилися перші повідо-
млення, де самотнім дівчатам радили пильно приглядалися до тих, 
хто пропонує їм допомогу, та не віддавати нікому своїх документів.

З часом ажіотаж на кордоні минув, а повідомлення у подібних 
групах змінилися.

На умовах анонімності мені вдалося отримати кілька особис-

тих постів і повідомлень із подібних груп від українки, яка втікала 
від війни з Одеси і особисто зіткнулася із деякими незручностями.

За кордоном, додатки типу Tinder здебільшого використову-
ють за призначенням, а не романтизують, як це буває в Україні.

Зокрема, в Австрії знайома мені дівчина зіткнулася з тим, що 
у застосунку чоловіки часто прямолінійно писали, що шукають 
саме українку для інтиму.

Освічена дівчина, котрій огидна сама думка, що будь-хто на 
цій планеті може вважати її "товаром", була шокована подібними 
словами іноземців.

Мабуть, огиднішим за сам факт того, що тобі пропонують 
секс, бо ти українка, є те, що дехто цинічно намагається ви-
користати війну і спроби дівчат впоратися з її наслідками, для 
втілення власних еротичних фантазій, посипаючи усе горою 
дурних стереотипів.

"Правда, у нас у всіх різні погляди на це питання, але я чув, 
що багато людей думають "так, я хотів би знайти українську від-
чайдушну дівчину, щоб потр*хатися". Вони думають, що українки 
більше не мають ні гордості, ні гідності. Я вважаю це огидним", - 
написав їй один із хлопців, який судячи із повідомлення, не роз-
діляє поглядів інших європейських ловеласів.

Прикро, що подібні наративи звучать в ЄС, де українці ряту-
ються від геноциду. 

Не виключено, що усі ці меседжі роками формувала російська 
пропаганда, яка довела нас до абсурду і змушує виправдовуватися 
в тому, що ми не радикали, не "нацисти".

Одне із російських ЗМІ проаналізувало сотні повідомлень від 
росіян у соцмережах, які подібно до Tinder, шукають собі у "Вкон-
такте" "молоду, працьовиту українку-бєженку".

Росіяни, що вбивають нас за національною ознакою, детально 
описують свої вимоги, включно із параметрами, вимагають інтим 
в обмін на їжу та місце для ночівлі. І це не сюр, це – реалізм.

Останнім цвяхом у цю труну похоті став рекламний банер у 
Мюнхені, який начебто замовила компанія смаженої курочки 
KFC та Booking.com. 

На білборді зображений полковник Сандерс, який лежить у 
ліжку з відкинутою ковдрою, а поруч напис: "Ципам з України 
дуже раді в Німеччині".

Після розголосу в KFC відповіли, що не мають жодного сто-
сунку до цієї псевдореклами, а в Booking додали, що цей несмак 
ще й погано відфотошоплений. 

Мабуть, на цьому історія б і завершилася, якби її не підхопив 

фантазер і фейкомет із Російської Федерації, який представляє 
її в ООН. 

 Василь Небензя згадав про цю "рекламу" на засіданні Радбезу 
ООН, яке стосувалося протидії сексуальним злочинам російських 
загарбників в Україні. 

Меттью Перрі української політики Сергій Кислиця (постпред 
України в ООН) дотепно підкреслив, що Небензя "знову дав у 
штангу" і додав, що подібна провокація може бути "тупою дешев-
кою від російських спецслужб або місцевих "корисних ідіотів" 
акурат під засідання Радбезу.

Тож українки, де б ви не були, бережіть себе, не ведіться на 
провокації і чекайте на головне повідомлення: "Ми перемогли. 
Повертайтеся додому". 

Альона Мазуренко, редактор новин "Української правди", 
спеціально для УП. Життя




