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"Людина згорає за лічені секунди", – командир Азову про Оленівку

Серія вибухів на російській 
авіабазі в Криму. Що відомо?

Військова база росіян в селищі Новофедорівка в 
анексованому Криму опинилась під ударом. На 
території авіаційної частини і полігону пролунало 
декілька потужних вибухів.

Це перша така подія на території півострова з початку 
повномасштабної війни росії проти України.

Близько 16 години 9 серпня в соцмережах почали масово 
поширюватись фото і відео вибухів біля Новофедорівки. Ту-
ристи на пляжах полишили відпочинок і фільмували потужні 
стовпи диму, що здіймалися з боку військової авіабази рф.

За свідченнями очевидців, пролунали близько 7-10 вибухів 
з боку військової частини.

До місця події вирушили дестяки карет швидкої допомоги. 
Призначений росією "голова Криму" Сергій Аксьонов повідо-
мив, що теж терміново виїхав на "місце події".

ОБСТРІЛ ЧИ "ВИПАДКОВА 
ДЕТОНАЦІЯ"?

В українському сегменті інтернету фото- і відео вибухів на 
російському аеродромі зустріли з ентузіазмом.

Справа в тому, що аеродром в Новофедорівці розташо-
ваний на відстані понад 200 км від українських позицій в 
Херсонській області.

Відповідно ракети, що мають на своєму озброєнні Збройні 
сили України, як, наприклад, "Точка-У" з дальністю до 120 км, 

не могли б дістати до цієї цілі.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 

висловив припущення, що Україна могла використати для 
атаки американські ракети ATACMS великої дальності. Про 
них раніше публічно просив офіційний Київ, але США не 
повідомляли про поставку таких ракет.

"Може, Україні вже поставили ракети ATACMS для 
HIMARS з дальністю ударів 300 кілометрів? Чи це удари 
наших партизанів?", – написав Геращенко в своєму теле-
грам-каналі.

Заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпе-
ки і оборони Юрій Мисягін ("Слуга народу") називає 9 серпня 
"історичним днем". За його даними, база в Новофедорівці була 
захищена потужними системами російської протиповітряної 
оборони.

"Сьогодні Історичний день! "Хлопки" в окупованому Кри-
му! Та не деінде, а на військовому аеродромі ПКС (повітря-
но-космічних сил) рф. На тому аеродромі, який захищений 
знаменитими російськими комплексами ЗРК (зенітно-ракет-
ними комплексами) С-400 і де зосереджена велика кількість 
бойової авіації", – написав депутат у фейсбуці.

ЩО КАЖУТЬ В РОСІЇ
Водночас росія спростовує, що її військова база стала 

жертвою атаки ЗСУ. За повідомленням міноборони рф, в Но-
вофедорівці просто відбулась "детонація кількох боєприпасів".

"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі на-
селеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику 
зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпа-
сів", – сказано в заяві відомства.

Міністерство запевняє, що авіаційна техніка не ушкодже-
на.

"Згідно з доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на 
обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеро-
дромі не було", – запевнили в Москві.

Щоправда, в той самий час "голова Криму" Сергій Ак-
сьонов з місця подій повідомив, що говорити про причини 
інциденту та про наявність постраждалих "поки що зарано".

Пізніше рорсійські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів 
у Новофедорівці постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина.

Приблизно о 18:30 стало відомо про загибель одного з 
постраждалих.

Сергій Аксенов наголосив, що "ситуація під контролем", 
але мешканців будинків біля військового аеродрому почали 
відселяти.

ВКРАДЕНИЙ АЕРОДРОМ
Авіабаза у селищі Новофедорівка розташована біля міста 

Саки на південно-західному узбережжі Криму.
До весни 2014 року тут була військова частина 10-ї бригади 

морської авіації Збройних сил України. Вона відома тим, що 
під час захоплення Криму російськими військовими чи не 
єдина змогла непомітно перемістити свою авіаційну техніку 
на материкову частину України.

Військові під командуванням командира Ігоря Бедзая 
змогли евакуювати із заблокованого росіянами аеродрому два 
літаки і шість вертольотів.

Бедзай продовжив службу в ЗСУ в командуванні Військо-
во-морських сил. В травні цього року він загинув, керуючи 
гвинтокрилом в Одеській області. Його ракетою вразив 
російський винищувач. Бедзаю посмертно було присуджено 
звання Героя України.

Після анексії Криму росія продовжила використовувати 
аеродром в Новофедорівці за військовим призначенням.

Тут розмістився 43-й винищувальний авіаційний полк, 
у складі якого переважно літаки Су-30, Су-33 та бомбарду-
вальники Су-24М. Ця авіабаза активно використовувалась з 
початку повномашстабного російського вторгнення в Україну 
для атак на українські позиції, зокрема в Херсонській і Запо-
різькій областях.

Крім того, саме біля Новофедорівки розташовані склади з 
боєприпасами та унікальний навчально-тренувальний комп-
лекс "НИТКА" (абревіатура російською "Наземный испыта-
тельный тренировочный комплекс авиационный").

"Путін думає, що "Азов" лишився під 
уламками "Азовсталі". Але "Азов" 
тепер – вся країна", – таке повідомлення 
з'явилося на офіційному Telegram-каналі 
полку в червні. Це сталося через кілька 
тижнів після відеозвернення командира 
Дениса Прокопенка про зняття оборони 
й евакуацію гарнізону "Маріуполь".

Мало хто знає, що на момент, коли частина 
азовців уже вийшла з "Азовсталі" та потра-
пила в полон, полк продовжував виконувати 
завдання невеликими групами на інших 
напрямках. І одразу після передачі повнова-
жень командира майору Микиті Надточію, 
другу "Раз-Два", весь особовий склад почав 
тренування на полігонах. Включно з тими 
бійцями, які були евакуйовані з "Азовсталі" 
гелікоптерами.

Сьогодні "Азов" виконує бойові задачі на 
південно-східному напрямку.

Майору Микиті Надточію 29 років. Він 
черкащанин, у полк прийшов у 2014-му, ще 
коли був студентом історико-філософського 
факультету.

Перша посада – командир взводу про-
титанкових ракет. На період повномасштаб-
ного вторгнення очолював другий батальйон 
полку та був одним із тих, хто планував опе-
рацію з оборони міста. 

Наприкінці березня він отримав важке 
уламкове поранення та був вивезений із Ма-
ріуполя гелікоптером.

"Українська правда" зустрілася з "Раз-Два" 
на одній із баз полку. Це інтерв'ю було запи-
сано за декілька днів після теракту в колонії в 

Оленівці, де загинули щонайменше 53 бійці 
полку "Азов" та ще понад сто були важко 
поранені.

"ПРО ОЛЕНІВКУ ЗАРАЗ 
ПОВИНЕН КРИЧАТИ ВЕСЬ 
СВІТ"

– Знаю, що обов'язки тимчасового коман-
дира "Азову" на тебе особисто поклав Редіс. Ти 
можеш розповісти, як це було?

– Так, звісно. Я був на лікуванні, уже по-
чався процес реабілітації. Мене набрав друг 
Редіс в Телеграмі й сказав: "Друже, давай ско-
ріше в стрій. У тебе буде завдання тимчасово 
очолити полк, поки я буду відсутній". Це вже 
було тоді, коли йшли домовленості, перего-
вори на рахунок виходу "Азову" з Маріуполя. 

– Можеш розказати, що було в дні евакуації 
гарнізону з Маріуполя? Де ти був у цей час?

– У цей час я ще також був на реабілітації, 
спілкувався з хлопцями, які ще залишилися 
на заводі, там це все відбувалося в декілька 
етапів. Постійно був на зв'язку.

Вони тоді без проблем мали зв'язок, тому 
що обстріли закінчились. Хтось скидав якісь 
відеоматеріали, фотоматеріали, але вони 
стосувалися вже не війни, вони стосувалися 
більше такого розслабленого моменту, який 
вони відчули. Були навіть фото в гавайських 
рубашках на фоні заводу. Ну, в такому плані.

– Який термін їхнього утримання в полоні 
тобі здавався реальним? На початку говорили 
про три місяці…

– Ні, я в ці терміни одразу не вірив. Було 
зрозуміло, що росіяни так просто "Азов" 

віддавати не будуть. Що будуть тягнути час 
якомога довше. Тому я взагалі ніяких строків 
не ставив, якщо чесно. 

– Ми з тобою розмовляємо за кілька днів 
після страшної трагедії, яка сталася в Оленівці. 
Військовий злочин. Ти про це згадав у своєму 
останньому зверненні. Там було озвучено також, 
що ви знайдете і виконавців, і організаторів. 

Можливо, в тебе за цей час з'явилися нові де-
талі цієї трагедії?

– Так, нові деталі, звісно, є. Йде співпраця 
з нашою розвідкою, але я не буду цього всього 
розголошувати. Кара їх знайде, рано чи пізно. 
Це я вам гарантую на 100%. 

В принципі, про це кричить тільки Украї-
на, але по факту про це повинен кричати світ. 
Я не розумію, чому зараз міжнародні органі-
зації мовчать. 

Я знаю, що Червоний Хрест начебто хоті-
ли приїхати на місце злочину і типу зробити 
якесь розслідування. Їх не пустили і вони такі: 
"Ну, окей". 

Ну як це?! Так не повинно бути! Сьогодні 
це Україна, завтра це може бути Польща і так 
далі. Що вони потім будуть робити? 

– А чи була інформація, що Червоний Хрест 
за весь цей період якимось чином навідувався 
до колонії, оскільки, коли ще була евакуація, 
якраз Червоний Хрест і ООН брали на себе 
якісь зобов'язання?

– Так. Від самого початку було кілька фак-
тів того, що вони там були присутні, але пару 
діб, хоча це повинно бути постійне супрово-
дження. Постійне. 

І, на мою думку, якби там був хоч один 
представник Червоного Хреста, то цієї тяжкої 
трагедії ми б могли взагалі не побачити, вона 
могла просто не відбутись, тому що навряд чи, 
я думаю, росіяни взяли б на себе відповідаль-
ність і дозволили загинути представнику між-
народної організації типу Червоного Хреста.

Продовження на стор. 7.
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КОЛИ БУДЕ УХВАЛЕНО ЗАКОН  
ПРО ВИПЛАТУ КОМПЕНСАЦІЙ  
ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО 
На початок серпня до "Дії" українці подали понад 250 
тис. заявок про пошкоджене чи зруйноване внаслідок 
бойових дій житло.

Обсяг пошкоджених житлових площ вже досяг 16 968 
703 кв. м, на яких проживали понад 660 тис. мешканців. 
Ще 1 квітня у Верховній Раді нардепи підтримали за основу 
законопроєкт № 7198 Про компенсацію за пошкодження 
та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових 
дій, терористичних актів, спричинених військовою агресією 
рф.

Минуло три місяці, але документ досі не ухвалений. 
Власники пошкоджених квартир та будинків вже почали 
самотужки ремонтувати оселі, але у більшості випадків 
грошей на відбудову люди не мають, тож без державної 
підтримки вони цього зробити не можуть і чекають на 
компенсації.

На якій стадії розробка документу? У коментарі Фактам 
ICTV ініціаторка законопроєкту про виплату компенсацій 
за зруйноване житло, голова партії Слуга народу Олена Шу-
ляк наголосила, що документ досі доопрацьовують. Його 
включать до порядку денного засідання Верховної Ради вже 
наприкінці серпня – у першій декаді вересня.

Шуляк сподівається, що ухвалити закон вдасться біль-
шістю голосів народних депутатів. А затримку пояснює 
тим, що автори намагаються напрацювати чітку, чесну та 
прозору процедуру, унеможливити будь-які зловживання та 
затримки з виплатами у майбутньому. Щоб це був справді 
робочий закон.

"Ми говоримо з представниками уряду, з Міністерством 
інфраструктури, економіки, Міністерством розвитку громад 
і територій, з прем’єр-міністром України, щоб до другого 
читання у законопроєкті був закладений дієвий механізм.

Щоб ми розуміли, які будуть джерела надходження ко-
штів, як будуть громади включатися до цього процесу, щоб 
була прозора, ясна процедура, щоб не було зловживань ні 
з чергою, ні із затягуванням з експертизами чи технічними 
висновками. Краще зараз ми попрацюємо трішки довше і 
вже до другого читання ухвалимо абсолютно дієвий меха-
нізм надання компенсацій", – аргументує Шуляк.

Із чим незгодні нардепи? У документі, ухваленому за 
основу, прописано чимало обмежень щодо компенсацій за 
зруйноване чи пошкоджене житло. Саме вони і викликали 
суперечки нардепів. До законопроєкту подали понад 700 
правок.

За словами Шуляк, зараз триває дискусія щодо обмежен-
ня максимальної площі, за яку може бути надана компенса-
ція. У першому читанні було ухвалено обмеження у 150 км. 
м як для квартир, так і для будинків у приватному секторі, 
які були зруйновані.

За статистикою заявок, поданих до "Дії", площа у 150 кв. 
м охоплює понад 90% зруйнованих квартир. Але це замала 
цифра для приватного сектору. Тож обмеження для власни-
ків приватних будинків будуть переглядати.

"Якщо ще розглядати з господарськими спорудами, які 
розташовані на подвір’ї, середня цифра для приватного сек-
тору складає 250 кв. м. У нас є пропозиція для приватного 
сектору збільшити метраж до 250 кв. м.

Але є ще позиція урядовців взагалі не вводити жодних 
обмежень, а компенсувати кожний втрачений людиною 
квадратний метр. Ці правки будуть розглядатися до другого 
читання", – каже Шуляк.

Хто отримає компенсації? Очільниця "Слуги народу" 
наголосила, що законопроєкт стосуватиметься лише грома-
дян України і винятково житлової нерухомості. Втім, деякі 
нардепи подали правки до другого читання, наголошуючи, 
що не можна дискримінувати іноземців.

Шуляк пояснює, що іноземці або люди, які втратили 
нежитлову нерухомість, – складські приміщення, магазини, 
аптеки – зможуть отримати компенсації, коли вже будуть 
відповідні репарації від росії.

Гроші, які виділятимуть, будуть цільовими. Їх можна буде 
витратити виключно на придбання житла у будь-якій облас-
ті України, без обмежень. Після купівлі квартири чи приват-
ного будинку їх не можна буде продавати та відчужувати.

Поки що у документі вказаний термін три роки. Втім, за 
словами Шуляк, деякі депутати наполягають на обмеженні 
у п’ять років заборони продажу отриманого житла. Це ар-
гументують тим, що люди, яким держава надасть компен-
сацію, мають залишатися в Україні.

Мешканці зруйнованих багатоквартирних будинків змо-
жуть використати кошти на купівлю як вторинного житла, 
так і квартир на первинному ринку.

Власникам приватних будинків хочуть надати можли-
вість витрачати кошти на закупівлю будівельних матеріалів 
та оплату роботи підрядників, адже люди хочуть самі буду-
вати житло на місці зруйнованого.

Українці зможуть отримати пальне через 
платформу "єДопомога"
На платформі "єДопомога волонтерська" з’явилась 
можливість залишити заявку для того, щоб отримати 
допомогу з придбанням пального.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики з 
питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і циф-
ровізації Костянтин Кошеленко.

"До платформи „єДопомога волонтерська“ доєдналась 
мережа автозаправочних станцій WOG. Завдяки цьому на 
онлайн-платформі від сьогодні стала доступна підтримка 
українців пальним", – сказав він.

Кошеленко пояснив, що будь-яка людина, що бажає до-
помогти, зможе оплатити на платформі 200, 500 або 1000 грн. 
Після чого людина, яка потребує допомоги, зможе використа-
ти відповідний сертифікат на будь-який АЗС WOG, обравши 
необхідний вид палива.

"Це дуже зручно і просто. Найважливіше, що ця допомога 
адресна і прозора, адже ви самі обираєте конкретну родину, 
яка отримає допомогу. Коли родина отримає допомогу, ви 
отримаєте підтвердження – фіскальний чек у вигляді СМС", 
– зазначив заступник міністра.

Як отримати допомогу:
1. Зареєструйтесь на платформі.
2. Залиште заявку на допомогу.
3. Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви 

отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або 
смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скори-
статися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно 
надати цифри коду з СМС або ж показати передплату єДопо-
мога зі штрих-кодом для сканування.

Як стати благодійником:
1. Перейдіть за посиланням на платформу.
2. Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал 

для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.
3. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати заявник отри-

має смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на 
пальне протягом 30 календарних днів.

Після використання заявником допомоги, благодійники, 
що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть під-
твердження про покупку, в якому буде зазначено вид, вартість 
та кількість літрів придбаного пального.

Національний банк України 
закликає громадян не 
скуповувати валюту і 
дав поради, як вберегти 
гривневі заощадження від 
знецінення.

Про це в інтерв’ю "Главко-
му" сказала перша заступниця 
голови Національного банку 
Катерина Рожкова.

"Ми розуміємо, що сьо-
годні громадяни мають неба-
гато альтернатив збереженню 
своїх гривневих заощаджень. 
Хтось купує дорогі імпортні 
товари довгострокового ви-
користання, хтось, не маючи 
можливості або потреби в 
таких товарах, купує валю-
ту. Тобто люди намагаються 
зафіксувати свої гривневі 
заощадження, вберегти їх від 
знецінення. Саме тому ми, 
по-перше, у червні підвищи-
ли облікову ставку до 25%. 
Підняття ставки – це сигнал 
для банків підвищити ставки 
за депозитами, щоб не відбу-
валося втечі від гривні. Банки 
вже поступово підвищують 

ставки, і цей процес тривати-
ме далі", – сказала Рожкова.

Вона уточнила, що це не 
значить, що ставка за депо-
зитами може бути 30%. "Але 
навіть при 18-20% дохідності 
за депозитом втрати від ін-
фляції є значно меншими", 
– зазначила вона.

За словами Рожкової, На-
цбанк намагається зробити 
все, аби інфляцію уповільни-
ти. Отже, альтернатива купів-
лі валюти – класти гроші на 
банківський депозит.

Другий варіант – вкладати 
у державні цінні папери, так 
звані військові облігації.

"Зрозуміло, що сьогодні 

навіть при інфляції 21,5% 
їхня доходність є значно ниж-
чою. Але ми вже бачимо, що 
Мінфін поступово підвищує 
ставки та очікуємо, що цей 
процес продовжуватиметься. 
Таким чином для громадян це 
дало б можливість в значній 
мірі перекрити інфляційні 
втрати", – сказала Рожкова.

"Також як альтернативу 
купівлі іноземної готівкової 
валюти 21 липня ми дозволи-
ли банкам продавати безго-
тівкову валюту громадянам 
обсягом у межах ліміту в 50 
тис. грн на місяць за умови 
розміщення цієї валюти як 
мінімум на тримісячний де-

позит", – сказала Рожкова.
Але, за її словами, банкам 

потрібно доопрацювати свої 
застосунки, аби у них з’я-
вилася опція "спеціальний 
депозит", на який ці кошти 
будуть зараховуватися, й три 
місяці ними не можна скори-
статися. Певно, пройде дея-
кий час, аби банки підлашту-
валися і додали опцію, хоча 
низка установ вже пропону-
ють таку послугу. Зрештою, 
це допоможе знизити тиск 
на готівковий ринок та стане 
ще однією альтернативою 
для громадян для вкладення 
коштів", – зазначила перша 
заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, що офіційний 
курс гривні до долара від 21 
липня 2022 року Нацбанком 
зафіксований на новому рів-
ні. Так, він зріс на 25% – з 
29,25 грн/дол. до 36,57 грн/
дол. Таке рішення, зазнача-
ють у НБУ, ухвалене на тлі 
економічного стану України 
під час війни та зміцнення 
долара США до інших валют.

У МІНЕНЕРГО ДАЛИ 
ПРОГНОЗ НА ЦЮ ЗИМУ
Цей опалювальний сезон буде для 
України дуже складним. Проте у 
Міністерстві енергетики кажуть, що 
газу для побутового споживання 
має вистачити.

Як пройде опалювальний сезон у 
воєнний час розповіла радниця міністра 
енергетики України Лана Зеркаль. Вона 
зазначила, що не може сказати, що газу 
не вистачить навіть для центрального 
опалення, повідомляє НВ.

"Для бізнесу, який використовує газ 
як сировину – наприклад, для вироб-
ництв хімічних добрив, – зараз у нас є 
надлишок хімічних добрив. Якщо в нас 
є надлишок добрив зараз, то, можливо, 
для цієї галузі не буде проблематичним, 
якщо їх обмежать у споживанні природ-
ного газу", – наголосила Зеркаль.

Радниця голови Міненерго зауважи-
ла, що передусім важливо визначити, 
що є критичним на зимовий період. 
На обмеження щодо газу заразі ідуть 
європейці. Проте вони роблять так, щоб 
домогосподарства не витрачали більше 
газу, ніж їм потрібно.

"Це вже зробили, наприклад, ті ж 
самі угорці. Вони визначили так звані 
„полички“, що до такого споживання 
вартість газу одна, а якщо ви хочете 
більше, то ваша вартість газу зростає на 
порядки", – пояснила радниця міністра.

Споживачі, каже Зеркаль, платять за 
газ дуже мало – менше, аніж вся Європа. 
Парламент поки не дозволив підвищен-
ня цін. Разом з тим, українці можуть 
бути свідомими і заощаджувати газ. 
Це важливо не просто через складний 
опалювальний сезон, а й через принцип 
свідомого ставлення до енергоносіїв.

НІМЕЧЧИНА ЗМІНИТЬ 
ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ 
УКРАЇНЦІВ У КРАЇНІ
У Німеччині з 1 вересня почнуть 
вести облік безвізових днів, 
протягом яких українці перебувають 
в країні.

Про це повідомляється в документі 
від міністерства внутрішніх справ ФРН.

Якщо до кінця літа у біженців буде 
вичерпаний безвіз, вони повинні будуть 
або покинути країну на 90 днів, або мати 
реєстрацію тимчасового захисту для ле-
гального перебування в Німеччині.

Якщо перебування особи без візи в 
Німеччині закінчується до 31 серпня або 
в цей день, необхідно заздалегідь офор-
мити документ до 1 вересня. Українці, 
безвізове перебування яких в Німеччині 
закінчиться в проміжку з 1 вересня до 1 
грудня, теж повинні подати заявку на 
реєстрацію.

 "Якщо у вас є українське громадян-
ство, перетин кордону на федеральну 
територію (Німеччини. – Ред.) має бути 
спрощеним і має бути без бюрократії. 
Разом з тим потрібно бути зареєстрова-
ним одразу після в’їзду в Німеччину на-

приклад, при подачі заявки на посвідку 
на проживання в імміграційних органах. 
Таким чином, перебування в Німеччині 
має бути можливим для всіх постраж-
далих протягом 90 днів без посвідки на 
проживання", – йдеться в документі.

ЄС ПЕРЕНІС ВВЕДЕННЯ 
ПЛАТНОГО В'ЇЗДУ ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ
Європейська комісія відклала 
запуск системи ETIAS, за якою 
подорожуючі з безвізових країн 
мають платити збір у 7 євро раз 
на три роки для авторизації своїх 
поїздок.

Про це повідомляє Euronews.
Нова схема передбачає, що після 

запуску та після перехідного періоду 
в’їзд українців до ЄС за біометричним 
паспортом буде можливий у разі попе-
редньої реєстрації (авторизації) у новій 
системі.

Авторизація буде платною – кошту-
ватиме 7 євро – та діятиме 3 роки, під 
час яких повторна реєстрація для поїз-
док не потрібна.

У ЄС підкреслюють, що реєстрація 
не є аналогом візи, оскільки не потребує 
підтвердження мети в’їзду чи надання 
супровідних документів – підтверджен-
ня доходів, статусу тощо.

Крім того, заявка не потребує відві-
дування візового центру, здійснюється 
онлайн, а у переважній більшості випад-
ків авторизація буде надана автоматич-
но, протягом лічених секунд або хвилин. 
Йдеться про заповнення анкети-опиту-
вальника.

Єврокомісія оцінює час, потрібний 
для першого заповнення анкети, у 20 
хвилин.
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СБУ ВИКРИЛА ЧЕРГОВОГО 
ПРИХИЛЬНИКА КОМУНІЗМУ  
ТА "РУZZКОГО МІРА"
Співробітники Управління СБУ в Рівненській області 
викрили місцевого жителя, який, використовуючи 
заборонену соціальну мережу "Вконтакте", діяв в 
інтересах ворога. А саме, використовуючи матеріали 
з проросійських груп, поширював антиукраїнський 
контент, прославляв комуністичну партію в регіоні та 
пропагував за "руZZкій мір".

Так, правоохоронцями встановлено факт популяризації 
вказаним громадянином України комуністичного тоталітар-
ного режиму серед своїх знайомих та поширення в мережі 
інтернет забороненої в Україні символіки.

У ході проведених санкціонованих обшуків правоохо-
ронцями вилучено електронні пристрої, які будуть скеро-
вані для проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Рівненського 
РУП.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмис-
нику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністич-
ної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років 
позбавлення волі.

ОБГОВОРИЛИ ЕВАКУАЦІЮ  
З ДОНЕЧЧИНИ НА РІВНЕНЩИНУ
Обов’язкову евакуацію з території Донеччини 
обговорили в Уряді з визначеними областями, 
які прийматимуть ВПО. Її планують завершити до 
опалювального сезону.

Для того, аби евакуація відбулася злагоджено і без збоїв, 
провели чергове засідання координаційного штабу під 
головуванням Віце-прем’єрки, міністерки з реінтеграції 
тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Рівнен-
щину представляли перший заступник голови Рівненської 
ОДА Сергій Подолін та заступниця голови Рівненської ОДА 
Людмила Шатковська та керівники профільних управлінь 
і департаментів.

Нагадаємо, що Уряд України запровадив обов’язкову 
евакуацію з неокупованих територій Донеччини перед опа-
лювальним сезоном. Таке рішення ухвалили через немож-
ливість забезпечити мешканців підконтрольних територій 
теплом і світлом, а також через постійні обстріли з боку 
країни-агресора.

Так, за інформацією міністерки, від початку серпня з 
Донецької області вже перемістили понад 2 тисячі людей. 
Серед них майже 300 дітей та 100 осіб із інвалідністю.

Нещодавно Кабінет Міністрів оприлюднив список ре-
гіонів, куди евакуюватимуть жителів Донеччини. До нього 
увійшли 13 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львів-
ська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 
Черкаська та Чернівецька.

Віце-прем'єрка також повідомила, що з Донецької облас-
ті необхідно евакуювати 200-220 тисяч жителів. Серед – них 
50 тисяч дітей.

Водночас вона наголосила, що примушувати людей ви-
їжджати ніхто не буде. У них є можливість відмовитись від 
евакуації у письмовому вигляді.

За словами Ірини Верещук, наступною для евакуації 
може стати Запорізька область. Там без газу – 65% території.

"На Рівненщині проживає майже 50 тисяч внутрішньо 
переміщених осіб з інших регіонів. Ми готові допомагати 
українцям. Рівненщина – тилова область, яка працює на 
всіх фронтах заради перемоги", – сказав Сергій Подолін.

На Рівненщині покращують системи 
централізованого оповіщення населення

Фахівці релокованого Луганського 
онкодиспансеру лікують пацієнтів області

Рівненська обласна 
військова адміністрація 
поступово замінює 
обладнання системи 
оповіщення повітряної 
тривоги. Окрім того, 
кількість гучномовців 
та електросирен також 
поступово збільшуються. 
Про це повідомив 
Начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль.

"В області функціонує ав-
томатизована система цен-
тралізованого оповіщення, 
яка має дві складові: анало-
гову – "Сигнал-ВО" та циф-
рову – "Озон – С". Та, що 
аналогова, була створена ще 

в 1978 році. Її обладнання 
морально застаріле. Запасні 
частини вже не виготовля-
ються. Обслуговування по-
требує значних фінансових 
та людських ресурсів. Тому 

обласна військова адміністра-
ція поступово замінює облад-
нання на новітнє цифрове", 
– повідомив Віталій Коваль.

Також очільник області 
додав, що наразі в області в 

обох системах є 73 електро-
сирени та 121 гучномовець. 
Враховуючи постійну загрозу 
ракетних ударів, до оновлен-
ня систем сповіщення також 
залучили тергромади облас-
ті до встановлення систем 
сповіщення "Вуличне радіо". 
П’ять таких пристроїв вже 
запустили у населених пунк-
тах Гощанської ТГ. Ще у 25 
громадах тривають роботи з 
облаштування.

Віталій Коваль наголосив, 
що сьогодні необхідно вико-
ристовувати всі можливості 
для забезпечення якісного і 
своєчасного оповіщення про 
загрози із повітря.

Луганський обласний 
клінічний онкологічний 
диспансер переїхав на 
Рівненщину більше місяця 
тому.

На сьогодні він функціо-
нує частково на базі Сарнен-
ської центральної районної 
лікарні. Фахівці диспансеру 
вже провели десятки опера-
тивних втручань та продов-
жують проводити пацієнтам 
хіміотерапевтичне лікування.

"Великий позитив у тому, 
що лікарі Луганського он-
кодиспансеру займаються 
нашими пацієнтами. Тепер 
жителі Сарн можуть не їхати 
до Рівного, щоб отримати 
консультацію чи лікування. 
Адже лікарям-переселенцям 
вдалось евакуювати вкрай до-
рогі препарати для хіміотера-
пії, які тепер використовують 

як для лікування пацієнтів 
Сарненщини, так і для вну-
трішньо переміщених осіб. 
Наш колектив прийняв їх у 
себе, тож тепер співпрацюємо 
один з одним. Луганський 
онкодиспансер ми розмісти-

ли на 2 поверсі хірургічного 
корпусу, їм віддали ціле крило 
нашої лікарні. Стараємося 
допомагати у різних питан-
нях", – розповів генеральний 
директор КМТ "Сарненська 
ЦЛР" Сарненської міської 

ради Олександр Нестеренко.
За його словами, майже 

20 лікарів переїхали до Сарн 
з Луганська. Більшість із них 
забрали сім’ї і тепер про-
живають у нас в області та 
рятують життя мешканців 
Рівненщини.

"Рівненщина як тилова 
область приймає не лише 
підприємства, які змушені 
переїжджати з зони бойових 
дій, а й освітні та медичні 
заклади, – прокоментував 
начальник Рівненської ОВА 
Віталій Коваль. – Ми працю-
ємо над тим, щоб релокація 
була максимально безпро-
блемною і взаємнокорисною. 
Прикладом такої співпраці 
є те, що лікарі з Луганської 
області тепер допомагають і 
пацієнтам із Рівненщини, і 
переселенцям".

ОБГОВОРИЛИ ГОТОВНІСТЬ 
ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
На Рівненщині обговорили питання 
готовності до навчального року та 
опалювального сезону. Начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль 
провів нараду з керівниками районів 
та головами громад області.

"На сьогодні 61,7% об’єктів соціаль-
ної інфраструктури та ЖКГ уже готові 
до зими. Разом із тим, вкотре наголосив 
головам громад на необхідності заготівлі 
альтернативного палива: дров, вугілля, 
торфобрикетів. Важливо подумати і 
про додаткові варіанти обігріву примі-
щень. Наприклад, твердопаливні котли, 
"буржуйки" чи електроприлади. Саме 
на цю допомогу необхідно налаштову-
вати благодійні організації, фонди чи 
регіони-партнери", – зауважив Віталій 
Коваль.

Обстежували теплове, водопровід-
но-каналізаційне, житлове, дорож-
ньо-мостове господарства, а також 
об'єкти соціальної інфраструктури.

Віталій Коваль також наголосив на 
тому, що цьогорічна зима буде нелегкою. 
Але вже сьогодні Уряд робить все мож-
ливе, щоб опалювальний сезон пройшов 
надійно і впевнено.

Також додав, що робота і на місцях 
із цього питання проводиться щоденно. 
Також розглядаються і вивчаються всі 
можливі інструменти, щоб бути готови-
ми до будь-яких сценаріїв.

СТАРТУВАЛИ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ 
ЗА СЕРПЕНЬ
Область отримала для цього перші 
35,97 млн гривень. Виплати будуть 
проведені у визначену кожному 
пенсіонеру дату.

"Попри всі виклики, держава про-
довжує виконувати свої соціальні зо-
бов'язання", – резюмував начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо, середній розмір пенсії 
станом на 1 серпня 2022 року становить 
3904,28 гривні. Її розмір на 20,2% ви-
щий, ніж за аналогічний період мину-
лого року (3248,21 гривні).

ЖИТЕЛІВ РІВНЕНЩИНИ 
ЗАКЛИКАЮТЬ ДОТРИМУВАТИСЯ 
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА 
ВОДОЙМАХ 
Про це йшлося на брифінгу 
Рівненської ОВА де, зокрема, 
говорили про купання в 
облаштованих місцях з 
рятувальними постами, і 
непристосованих водоймах.

"Рятувальна служба у визначених 
місцях проводить патрулювання. Проте, 
як показує практика, навіть там відпочи-
вальники нехтують правилами безпеки 
– купаються напідпитку, пірнають у 
воду з пірсів і дамб, дозволяють дітям 
купатися наодинці та інше. Цьогоріч 
врятували 32 людей", – розповів началь-
ник Рівненської обласної комунальної 
аварійно-рятувальної служби на водних 
об’єктах Анатолій Якимчук.

Так, в області визначено 32 місця 
масового відпочинку людей на водних 
об’єктах. Облаштовано 12 пляжів. Під-
готовлено 27 плавців-рятувальників для 
сезонних відомчих рятувальних постів. 
Проведено інформаційну роботу з від-
почивальниками, на базах розміщено 
наочність з основними правилами по-
ведінки на воді.

"На сьогодні вже маємо сумну статис-
тику загибелі людей на водоймах. Так, в 
Рівненській області потонули 23 особи, 
серед них 5 дітей. Основна причина – 
нехтування правилами поведінки на 
воді, купання в невизначених місцях, 
нетверезий стан. На визначених пляжах 
є рятувальні пости, на яких чергують 
плавці-рятувальники. Місця для ку-
пання позначені буями, а дно акваторії 
обстежене водолазами та очищене від 
сторонніх предметів", – зазначив на-
чальник відділу техногенної безпеки 

Головного управління ДСНС України в 
Рівненській області Роман Дрига.

Окрім того, фахівці також звернули 
увагу і на відпочинок дітей поблизу 
водойми. Вкотре наголосили, що вони 
повинні знаходитися у ставку чи річці 
лише з батьками. А дорослі, в свою чер-
гу, мають бути їм прикладом.

З ПОЧАТКУ РОКУ НА 
РІВНЕНЩИНІ НА СВІТ 
З’ЯВИЛИСЯ ПОНАД 5800 
НЕМОВЛЯТ
З початку року на Рівненщині 
з’явилися на світ 5862 немовлят. 
Найбільше діток зареєстрували 
у Рівненському, Сарненському, 
Березнівському та Вараському 
відділах ДРАЦС.

Зазвичай батьки обирають для синоч-
ків та донечок традиційні для України 
імена.

Так, хлопчиків найчастіше називають 
Максимами, Матвіями, Владислава-
ми, Марками, Богданами, Романами, 
Арсенами, Дмитрами, Олександрами, 
Артемами, Данилами, Ростиславами, 
Давидами.

Серед поширених жіночих імен – 
Анна, Софія, Мілана, Злата, Дарина, 
Соломія, Вікторія, Анастасія, Дарія, 
Єва, Марія, Маргарита.

Тим часом із початку року вже 14 
новонароджених дівчаток назвали Сте-
фаніями.

Обирають для новонароджених і 
рідкісні імена. Для хлопчиків – Давуд, 
Дамір, Мартін, Теоман, Родослав, Аве-
нір, Ян, Єремій, Світовид, Святогор. 
Для дівчаток – Вів’єн, Віолета, Аделіна, 
Евеліна, Ніка, Лаура, Мія, Емануела, 
Агнесса, Раміна, Мішель, Ліка, Оливія, 
Аріна, Інга, Лея, Марфа, Моніка, Ні-
коль, Рузана, Теона, Феодора.

Про це повідомили у відділі ДРАЦС у 
Рівненській області УДР Західного МРУ 
МЮ (м.Львів).
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Коли парламент продовжить 
воєнний стан та мобілізацію

Що означає заборона обмінникам 
показувати курс валют

ЯК ОТРИМАТИ ПЕНСІЮ НА ТИМЧАСОВО 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ: 
РОЗ'ЯСНЕННЯ  
Заступник міністра соціальної політики Віталій 
Музиченко пояснив, як вирішується питання виплат 
пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях, які 
раніше отримували кошти через Укрпошту.

"Там, де люди отримували кошти через банківську си-
стему, особливих проблем немає. Щодо Укрпошти ситуція 
досить нерівномірна. І якщо ми говоримо про зону бойових 
дій, то там зберігається у багатьох випадках спроможність 
Укрпошти або органів місцевого самоврядування організу-
вати цей процес, звісно, з урахуванням фактора безпеки", 
– заявив він в ефірі Суспільне Новини.

Водночас він констатував, що у випадку з тимчасово 
окупованими територіями переміщення готівки через лінію 
розмежування неможливе.

"Тому в окремих локаціях зберігається ситуація, коли 
продовжується обіг готівкової гривні, яка була на тих тери-
торіях. Зокрема, Укрпошта забезпечує приймання платежів 
і одразу видає ці гроші як пенсії. Проте на Херсонщині, де 
окупанти унеможливили процес соцільних виплат, Укр-
пошта не має можливості виплачувати пенсії", – наголосив 
Музиченко.

За його словами, щоб вирішити цю проблему, створена 
умова, коли "ці кошти ходять за людиною, якщо вона пере-
містилася на підконтрольну територію" – коли пенсіонер 
може через загальнонаціональний колцентр перевести 
виплати на місцем фактичного проживання.

Заступник очільника Мінсоцполітики також повідомив, 
що пенсіонери на окупованих територіях можуть скори-
статися інтернет-банкінгом або дистанційною формою 
відкриття рахунків, не перетинаючи лінію розмежування. 
Тобто відкрити рахунок у банку і повідомити про це через 
електронний кабінет Пенсійного фонду.

"Зважаючи на те, що пенсіонерам важко опанувати 
цифрові сервіси, зараз ми намагаємося з органами місцевої 
влади, які ще працюють на тимчасово окупованих тери-
торіях, організувати надання консультативної підтримки 
таких громадян. Перші результати вже є. Це десятки тисяч 
випадків, коли люди переводять таким чином такі виплати", 
– підсумував чиновник.

ВАРШАВУ ТА ПП РАВА-РУСЬКА 
З'ЄДНАЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОЛІЄЮ
З 24 серпня Варшаву та пункт пропуску "Рава-Руська" 
з’єднають європейською колією.

Вузьку європейську колію мають прокласти до пункту 
пропуску "Рава-Руська" до 24 серпня цього року. Нововве-
дення покликане оптимізувати пункт перетину для біжен-
ців, які тимчасово проживають в Європі.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив 
заступник начальника Львівської обласної військової ад-
міністрації Юрій Бучко. За його словами, зараз на кордоні 
тривають роботи зі спорудження колії.

За словами чиновника, це розвантажить наші кордони, 
особливо щодо перетину автомобільним транспортом. 
По-друге, дасть швидкість проїзду – адже залізничний 
транспорт найшвидший.

"До Дня Незалежності плануємо запустити потяг із 
Польщі. 2 вагони будуть доїжджати до Рави-Руської. Там є 
митний і прикордонний пости. І українських поїзд зі Львова 
до Рави-Руської, де можна буде пересісти і їхати далі", – 
розповів Юрій Бучко.

За його інформацією, у Раві-Руській зараз триває ремонт 
залізничного вокзалу.

"Ми будемо мати потяг, який курсуватиме до Варшави. І 
це розвантажить наші автомобільні пункти пропуску. А крім 
того, залізниця швидша за наземний транспорт", – наголо-
сив заступник начальника Львівської обласної військової 
адміністрації.

За словами чиновника, Львівщина перетворилась на 
транспортний хаб для всієї України. Щоб розвантажити 
вантажні перевезення, у області також вдаються до ноу-хау.

"Ми розуміємо, які будуть виклики для регіону восени. 
Південь і Схід зараз в активному зборі урожаю. Ще один-
два тижні – і весь урожай поїде до нас. Тому ми готуємось 
– будуємо тимчасові стоянки на різних ділянках на кілька 
машин, щоб не скупчувати всіх до кордону", – наголосив 
Бучко.

Рада готується уже 
вчетверте продовжити дію 
воєнного стану.

На найближчому пленар-
ному засіданні Верховна Рада 
знову продовжить термін дії 
воєнного стану в Україні та 
загальної мобілізації в Укра-
їні. Про це повідомив нардеп 
від партії "Голос" Ярослав 
Железняк.

За словами нардепа, відпо-
відний указ президента буде 
внесений на затвердження 
Ради протягом найближчих 
днів.

"Це буде вже четверте по-
довження за цей рік. Остан-
ній раз дію воєнного стану 
було продовжено на 90 діб, 
до 23 серпня. Поки Термін 
подовження невідомий, але 
очікується що він, на жаль, 
буде також достатньо дов-
гим", – написав Железняк.

Депутат додав, що також 
варто очікувати і указ про 
продовження мобілізацію, 
який прив'язується до терміну 
дії воєнного стану.

Воєнний стан – це особли-
вий правовий режим, який 
передбачає надання органам 
державної влади, військовому 
командуванню, військовим 
адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування 
повноважень, необхідних для 
відвернення загрози.

Під час воєнного стану за-
проваджуються такі обме-
ження:

• посилення охорони 
стратегічних об’єктів;

• трудова повинність для 
працездатних осіб;

• використання потуж-
ностей та трудових ресурсів 
підприємств, установ і органі-
зацій усіх форм власності для 
потреб оборони;

• можливість примусо-
вого відчуження майна, яке 
перебуває у приватній або 
комунальній власності;

• запровадження комен-
дантської години;

• введення особливого 

режиму в’їзду та виїзду, обме-
ження пересування громадян;

• перевірка документів, 
огляд речей, багажу, вантажу 
та навіть приватного майна;

• заборона на проведення 
мирних зборів, мітингів, по-
ходів і демонстрацій;

• заборона діяльності пев-
них партій чи громадських 
об’єднань, які працюють про-
ти України;

• регуляція роботи по-
стачальників електронних 
комунікаційних мереж та/або 
послуг, поліграфічних підпри-
ємств, видавництв; телерадіо-
організацій, телерадіоцентрів 
та інших підприємств;

• заборона торгівлі збро-
єю, сильнодіючими хімічни-
ми і отруйними речовинами;

• запровадження забезпе-
чення населення основними 
продовольчими і непродо-
вольчими товарами.

Як відомо, востаннє пар-
ламент продовжував дію во-
єнного стану та мобілізації 
наприкінці травня – до 23 
серпня.

Національний банк України 
звинуватив обмінні пункти валют у 
спекуляціях і штучному підвищенні 
курсу, тож заборонив їм показувати 
курси валют на вуличних табло.

Тепер в обмінних пунктах дізнатися 
про курс можна буде лише біля вікна 
каси. Там має бути розміщена копія 
розпорядження про продаж і купівлю 
валюти.

Рішення НБУ з'явилося після різкого 
стрибка роздрібного курсу долара після 
того, як центральний банк підвищив 
його офіційний курс.

Ці зміни не стосуються банків, 
оскільки НБУ каже, що вони не зловжи-
вають під час купівлі-продажу валюти.

ПІДТРИМУЮТЬ "БАНКОМАТНИЙ 
ТУРИЗМ"

У НБУ пояснюють, що обмінники 
штучно підвищують курс на валютному 
ринку, підтримуючи цим так званий 
"банкоматний туризм".

Про це явище НБУ почав говорити 
ще у травні. Ідеться про те, що за кордо-
ном з українських банківських карток 
знімали валюту, а в Україні її продавали 
в обмінниках за вищою ціною.

"Небанківські установи, які здійсню-
ють торгівлю валютними цінностями 
в готівковій формі, розпочали штучно 
підвищувати курс у готівковому сегмен-
ті валютного ринку, підтримуючи цим 
фактично існування "банкоматного 
туризму", – наголошують в НБУ.

"Таке підвищення курсу виглядає без-
підставним на тлі відносної стабілізації 
попиту й пропозиції у безготівковому 
сегменті валютного ринку та може свід-
чити про винятково спекулятивні підходи 
до курсоутворення небанківськими уста-
новами", – йдеться в повідомленні НБУ.

Вуличні табло, вважають у головному 
банку, привертали до обмінників "додат-
кову надмірну увагу".

НБУ запровадив також інші вимоги 
до пунктів обміну валют. Серед них 
обов'язкове ведення відеоспостережен-
ня, а також обов'язкова видача клієнтам 
чеків при купівлі та продажу валюти.

З'ЯВЛЯТЬСЯ ЛЮДИ-АФІШІ?
Рішення НБУ спричинило хвилю 

критики у соціальних мережах. Допи-
сувачі закидають центральному банку 
неспроможність впоратися зі стрімким 
зростанням курсу.

Багато з них вважає, що навіть якщо 
вуличні табло зникнуть, навряд чи це 
знизить курс долара та інфляцію.

"Пропоную також заборонити ви-
ставляти цифри з цінами на стелах 
заправок, прилавках супермаркетів і 
взагалі будь-де, окрім місць розрахунку. 
Справді, очі не бачать – руки не сіпа-
ються", - зазначає Максим Храмов у 
Facebook.

"Нема табло – нема високого курсу", 
– блогер і опозиційний політик Андрій 
Смолій сумнівається в ефективності 
рішення НБУ.

"Слабенькі у Національному банку 
України маркетологи. Пропоную підій-
ти до цього питання більш креативно й 
показувати курс іноземних валют не до 
1 дол.США/євро, а до 10 євро/центів", - 
пише у Facebook Ярослав Бондар із ком-
панії Nexia DK. Auditors & Consultants.

Євген Вілінський жартує у Facebook: 
"Постанова НБУ від 29 липня №165 не 
забороняє використовувати людей-а-
фіш. Тож тепер уважно приглядайтесь до 
людей біля пунктів обміну валюти. Набір 
цифр на їхніх плакатах чи одязі – це те, 
що вас цікавить".

Хоча насправді у постанові центро-
банку ідеться не лише про вуличні табло, 
а й "інші зовнішні носії".

"Очі не бачать, серце не болить", – 
робить висновок у соцмережах Ірина 
Кравченко.

Вона та інші дописувачі нагадують, 
що у 2018 році закон, який забороняв 
вуличні табло з курсами валют, ухвалили 
в Росії.

Ініціатором теж був центральний 
банк, який пояснював таке нововведен-
ня посиленням боротьби з нелегальними 
обмінниками.

ЛОГІЧНО, АЛЕ ЧАС НЕВДАЛИЙ
Водночас експерт фінансового ринку 

Віталій Шапран називає рішення НБУ 
"цілком логічним", оскільки вуличні 
табло є частиною зовнішньої реклами, 
основне завдання якої підсилювати 
сприйняття товарів та послуг спожи-
вачів.

"Тож надлишкове яскраве інформу-
вання дійсно може підсилювати ефект 
від сприйняття ситуації покупцями 
валюти. Такі табло з курсами мало вико-
ристовують в країнах ЄС, а деякі євро-
пейські банки, які працюють в Україні, 
також із перших днів роботи практику-
ють інформування про поточний валют-
ний курс тільки біля кас", – каже він у 
коментарі ВВС News Україна.

Водночас експерт наголошує, що 
вплив яскравої зовнішньої реклами 
послуг обмінних пунктів на курс не є 
фундаментальним чинником, бо він не 

впливає на значний відсоток спожива-
чів. Наявність або відсутність яскравих 
табло, каже він, "це швидше культура та 
традиції банківських послуг в країні, а 
не фактор девальвації".

Віталій Шапран також вважає, що 
НБУ обрав "для косметичних новацій 
дуже невдалий час".

"Такі зміни краще робити, коли 
валютний ринок не привертає до себе 
уваги", – наголосив він.

ЩО ПЕРЕДУВАЛО І ЩО ЧЕКАТИ
Національний банк України 21 липня 

змінив офіційний курс гривні, збіль-
шивши його на 25% – до 36,56 гривні 
за долар.

Як пояснювали в центральному бан-
ку, рішення було ухвалене "з огляду на 
зміну фундаментальних характеристик 
економіки України під час війни та зміц-
нення долара до інших валют".

НБУ наголошував, що "такий крок 
дасть змогу збільшити конкуренто-
спроможність українських виробників, 
зблизити курсові умови для різних груп 
бізнесу та населення та підтримати стій-
кість економіки в умовах війни".

Але вже через тиждень готівковий 
курс долара – і купівлі, і продажу – пе-
ретнув позначку 40 гривень.

В НБУ заявляли, що стрибок курсу є 
тимчасовим і обіцяли його приборкати. 
Очільники Нацбанку прогнозували, що 
ринок заспокоїться, коли більш вигід-
ний після підняття офіційного курсу 
експорт принесе валютну виручку в 
країну, а некритичний імпорт – змен-
шиться.

Фінансовий експерт Віталій Шапран 
вважає, що стримати різницю між готів-
ковим та безготівковим курсом зможуть 
інтервенції на готівковий ринок, і з цим 
впродовж наступного тижня допоможуть 
впоратися комерційні банки.
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ЖИТЕЛІ ЗОН АКТИВНИХ БОЙОВИХ 
ДІЙ ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВУ 
ДОПОМОГУ
Міністерство соціальної політики України уклало 
Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим 
підрозділом іноземної неурядової організації Acted 
для надання грошової допомоги українцям, які 
проживають на тимчасово окупованих територіях 
або населених пунктах, які знаходяться у зоні 
активних бойових дій, та які подали заявку на її 
отримання через платформу "єДопомога". Про це 
повідомляє пресслужба міністерства.

"Відповідно до положень Меморандуму, підтримкою 
додатково до державних програм буде охоплено 10 тис. 
людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово оку-
пованих територій та зон активних бойових дій", – йдеться 
в повідомленні.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/мі-
сяць одноразовою виплатою на три місяці. На початково-
му етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Хер-
сонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

"Сторони оцінили підписання Меморандуму як успіш-
ний старт подальшої довготривалої співпраці та досягли 
домовленостей вивчити можливості розширення напрямів 
спільних програм", – зазначили в Мінсоцполітики.

Раніше повідмомлялося, що понад 25 тисяч осіб не 
мали права на виплати 6,5 тис. грн у межах програми 
"єПідтримка", оскільки були працівниками бюджетних 
установ.

Міністерство фінансів провело верифікацію Реєстру 
отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" 
за період з 7 по 31 березня 2022 року, який містить інфор-
мацію щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

За п’ять місяців повномасштабного вторгнення, понад 
9 млн українців були змушені виїхати за кордон. Багато 
хто з них зайнятий зараз просто питаннями виживання: 
шукає роботу і оформлює дітей у школу і садочок, 
але чимало українців зайняли активну громадянську 
позицію, організовують акції протесту, виходять на 
мітинги, допомагають Батьківщині та співвітчизникам.
Одна з таких – Дар’я Кустанович, вчителька 
математики з Харкова. Виїхавши у Румунію вона 
швидко включилася у тамтешній проукраїнський рух, 
а також заприятелювала з учасниками румунського 
антикомуністичного руху. Тепер 27-річна жінка 
щосуботи проводить акції на підтримку України.

"ІЗ ХАРКОВА ДО БУХАРЕСТА ЇХАЛИ 
П’ЯТЬ ДНІВ"

Розкажіть, як і коли ви дісталися Бухареста?
Ми виїхали з Харкова 3 березня, у Румунію приїхали 7-го, 

вже 8-го були у Бухаресті. На кордоні у Чернівцях простоя-
ли понад 17 годин через величезні черги. В Умані довелося 
спати на підлозі, бо всі центри для біженців були зайняті. Це 
був готель, де нам сказали: "місць немає, хочете – лягайте у 
коридорі на підлозі". Ми так і заночували.

В Умані над колоною автомобілів, у якій стояли і ми, дуже 
гучно пролетів безпілотник. Ми вже вирішили, що нам кінець, 
всі повискакували з авто, попадали на дорогу. Це були наші, 
але ми ж тоді нічого не знали.

У Вінниці якимось дивом зняли один номер на трьох і з 
батьками спали в одному ліжку. Ми з цього ще сміялися, бо з 
моменту мого народження навіть ніколи не ночували в одній 
кімнаті.

Запам’ятала добре ще момент: вже під'їхали до кордону, я 
сиджу у машині, дивлюсь у вікно, підіймаю голову на ліхтар, 
бачу, як він світить і не можу повірити, що я залишаю свою 
країну! Як так, це ж моя Україна і я вимушена їхати. Я навіть 
зробила фотографію, мене якось дуже вразив цей момент. 
Але водночас я відчувала і велике полегшення, бо ми нарешті 
дісталися кордону.

Як для вас і вашої сім’ї пройшло 24 лютого?
Дні напередодні були дуже нервові. Всі почали говорити, 

що почнеться війна. Ми не хотіли вірити. У нас було повне 
заперечення. 23 лютого сиділи із батьками у ресторані, який 
саме відкрився напередодні, і мама стала з нами радитися, 
куди поїдемо, якщо почнеться війна.

Я їй сказала: мовляв, ну мамо, яка війна, ти що? Це здава-
лося чимось неможливим. При тому, що з приватної школи, 
де я працювала вчителькою, ще за тиждень батьки стали 
забирати дітей і вивозити їх за кордон. Це додавало мені три-
вожності, але навіть тоді я не могла повірити.

24 лютого довго не могла заснути. В Instagram натрапила 
на звернення президента Зеленського до Путіна про те, що 
не варто починати війну. Я якраз була у першій сотні тих, хто 
лайкнув, чомусь мені це запам'яталося. Подумала ще: як я 
завтра піду на роботу, у мене ж сім уроків… А о п’ятій ранку 
прокинулася від вибухів. Мені ніколи не було так страшно, як 
тоді. Зараз я розумію, що це ще було далеко від мого дому, але 
все ж було дуже страшно. Дуже не хотілося помирати. Я чула 
і автоматні черги, і вибухи, і постріли. Це таке відчуття, коли 
тобі щосекунди здається, що ти зараз вмреш.

Наслухавшись цієї канонади ми три доби ночували у ме-
тро. У ті дні я дуже пройнялася співчуттям до безхатьків, бо 
ночувати на підлозі – це такий собачий холод, так пробирає! 
Я тоді не розуміла, на що перетворилося моє життя. Я взагалі 
по життю не плаксійка, але у ті дні плакала, від безсилля. 
Плакала і не могла стриматися.

Які загалом настрої були у Харкові напередодні повномасш-
табного вторгнення?

Точно не проросійські. Нас у 2014 році крутили-крутили й 
нічого у росіян не вийшло. Я особисто жодного проросійсько-
го жителя Харкова не знаю. Ми російськомовні – так, але це 
не означає, що ми за Росію.

ПРО ХАРКІВСЬКИХ ДРУЗІВ  
І РОСІЙСЬКИХ ПРИЯТЕЛІВ

У вас є близькі, які досі лишаються у Харкові?
Так, моя близька подруга. Розповідає, що дуже сильно 

бомблять. Хоча, у неї такий характер, що деталей не допро-
сишся. Коли вона розповідає, що бомблять не сильно, я 
потім дивлюся фото наслідків і розумію, який там… Мабуть, 
між тими, хто поїхав, і тими, хто там лишився, вже величезна 
прірва. Ми одна одну вже не в усьому розуміємо. Напевно, це 

захисна реакція.
Що ви маєте на увазі?
Я думаю, що у тих, хто залишився у Харкові, змістилося 

відчуття реальності. А ті, хто виїхав, – дистанціюються від 
харківських реалій. У мене зараз є ресурс дивитися на ситуа-
цію ширше, а люди під обстрілами вимушені жити захисними 
реакціями.

У вас є знайомі у Росії, з якими ви говорили про війну?
Так, є знайомий, він працював на телебаченні і звільнився 

одразу, як це все почалося.
Звільнився відразу – це зараз чи вісім років тому?
Зараз, після 24 лютого. Я розумію, що росіян, які підтри-

мують Україну, теж чимало. Але, звісно, це нічого не виправ-
довує. На цю країну чекає довгий шлях самоусвідомлення.

Звісно, що мої друзі, які зараз залишаються на лінії фронту, 
дивляться на ці речі радикальніше і мають на це право, бо у 
мене є можливість дистанціюватися, а у них немає.

То як складалося ваше спілкування зі знайомими з Росії після 
24 лютого?

У мене є гарний і поганий приклади. Мій близький друг із 
Москви ще минулим літом говорив, що відчуває наближення 
якоїсь біди, адже гайки росіянам вже тоді почали закручувати. 
Я не сприймала цього серйозно. І от він мені часто телефону-
вав і хвилювався.

А моя подруга з Харкова, яка поїхала кілька років тому 
вчитися у Пітер, не написала взагалі нічого. Вже у Бухаресті я 
написала їй сама, мовляв, чи не хотіла би вона поцікавитися, 
чи не вбили мене часом громадяни країни, у якій вона зараз 
живе. Вона мені відповіла, що їй не подобається, що Зелен-
ський "прикривається вами як живим щитом". Я була у шоці! 
Вона лише пару років живе у Петербурзі. У Харкові бомбили 
і її дім, де у неї квартира! Як таке можна казати?

"ІНКОЛИ РУМУНИ КАЖУТЬ:  
ЇДЬТЕ ДО СЕБЕ І ТАМ МІТИНГУЙТЕ"

Повертаючись вашого переїзду у Румунію, розкажіть про 
перший день у новій країні.

Я взагалі нічого не пам’ятаю про перший день. Тільки 
те, що ми таки встигли знайти квартиру. І що у бістро поїли 
чогось гарячого. Я мало не розплакалась, що нарешті їм не 
сухарі і не батончики.

Як ви стали ініціаторкою мітингів у Бухаресті?
Я дізналася, що такі мітинги проводяться, ще коли ми 

тільки приїхали, але перші два тижні просто лежала, дивилася 
у стелю і читала новини. 

У мене була дуже сильна депресія, і це все, на що я була 
здатна. Та попри все я відчувала, що маю доєднатися до них. 
Я й у 2014 році у Харкові ходила на проукраїнські мітинги.

Прийшовши нарешті на мітинг у Бухаресті я почала най-
гучніше кричати –я ж вчитель, я звикла звучати чітко і щоби 
всім було мене чути. Потім мені говорять: "Слухай, а давай 
виходь вперед". І я як взяла рупор, як почала навалювати! 
От так поступово і почала організовувати щосуботні акції. 
Влилася у тусовку, у якій були румуни з асоціації "21 грудня 
1989" (організація, що об’єднує учасників румунської революції 
1989 року, під час якої був повалений в країні комуністичний 
режим, – "Главком")

Ми всі перезнайомилися і стали проводити суботні мітин-
ги. Зараз я думаю над тим, як перетворити ці акції на культур-
ні маніфестації з українською тематикою. Цей рух повинен 
розвиватися, особливо, коли у нас така підтримка.

Розкажіть детальніше про співорганізаторів з асоціації "21 
грудня 1989".

Учасник наших акцій Теодоро Мареш брав участь у анти-
комуністичній революції 1989 року проти Чаушеску (Ніколає 
Чаушеску, румунський диктатор, який був скинутий й розстрі-
ляний у результаті революції, – "Главком"). Вони допомагають 
нам легально все організувати. З їхньою допомогою ми робили 
демонстрації й під посольством Росії, і у центрі. Зараз ми 
робимо наші акції на "нульовому кілометрі", це одне з істо-
ричних місць у Бухаресті, де відбувалася румунська революція.

Як росіяни реагували на ваші акції під їхнім посольством?
Загалом ніяк. Одного разу включали гучну музику, намага-

лися знімати нас на відео.
Виходить, що румунська революція сьогодні надихає україн-

ський супротив?
Так! Це енергетичний зв'язок. Я навіть хочу зробити про-

єкт, щоби детальніше розповісти українцям про румунську 
революцію. У нас мало про це знають, а вони нас підтримують 
і зараз, і у 2013, і у 2004 роках.

Як пересічні румуни реагують на ваші акції?
Багато хто підтримує, хтось просто проходить повз, а були 

Як українські біженці стають активістами: 
історія харків’янки у Румунії

й такі, що осудливо зиркали. Тут хоч і є проросійське лобі, 
але воно саме по собі не проти України. Максимум, що вони 
можуть сказати різкого, це "їдьте і у себе протестуйте". Але 
таке буває дуже рідко.

Вам нормально вдається і розв'язувати свої проблеми і займа-
тися регулярними акціями солідарності?

Це вже стиль життя. До цього треба ставитися серйозно і 
відповідально. Я вже не уявляю свого життя без громадського 
активізму, постійно хочеться щось робити для спільної справи.

А ви можете себе уявити у своєму колишньому житті, за вчи-
тельським столом, після цих п'яти місяців?

Ні. Не можу. Я навіть інколи думаю, що ж я буду робити, 
коли все закінчиться? Усвідомлюю, що життя вже ніколи 
не буде таким, як до 24 лютого. Спочатку це було складно 
прийняти.

Звісно, я працюватиму. Я з дев'ятого класу знала, що хочу 
бути вчителькою. Я ніколи не хотіла займатися чимось іншим. 
Хай би як пафосно це не звучало, але я завжди вірила у те, що 
це моя місія. Коли я вже виїхала у Румунію, то шукала роботу 
лише на пів дня, бо мала закінчити навчальний рік, не могла 
залишити дітей.

Маріанна Паньків, для "Главкома"



Мер окупованого Слов’янська: 
"Повернемося до буржуйок"

6 історії війни №23 (1860) 11 серпня 2022 року

Багатостраждальний Слов’янськ ще з 2014 року став 
символом спротиву українців російським окупантам. 
Спочатку там зміг окопатися путінський терорист 
Гіркін, але згодом був змушений тікати зі своєю бандою 
від української армії.

Але під час нової фази війни Слов’янськ знову став ціллю 
для росіян, які заявляють, що "звільнятимуть" весь Донбас. 
Можна впевнено прогнозувати: новий наступ на місто, попри 
нинішню оперативну паузу, не за горами. Принаймні, голова 
Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим 
Лях в цьому абсолютно впевнений. Він прямо заявляє: місто 
взимку залишиться без газу і опалювального сезону цього року 
просто не буде. Тому керівник закликає мешканців Слов’ян-
ська, які досі не залишили місто, це зробити.

У розмові з "Главкомом" Лях пояснює, чому "лякає" містян, 
коли очікувати нового наступу та як місто під російськими 
обстрілами планує переживати зиму.

"У МІСТІ, ДЕ НЕМА ВОДИ, ПОСТІЙНІ 
ОБСТРІЛИ, ПСИХОЛОГІЧНО ВАЖКО"

Що дає вам підстави для апокаліптичних заяв про те, що 
взимку місто може просто замерзнути? Керівники інших приф-
ронтових населених пунктів такого не кажуть, хоча й визнають, 
що опалювальний сезон буде непростим.

На сьогодні є точна інформація, що газу у нас не буде. Бо 
відновити пошкоджений газопровід неможливо, якщо не 
відбити ворога з нинішніх позицій. А опалювальний сезон не 
за горами, і я не розумію, як можна його пройти. Це підтвер-
джує і голова області Павло Кириленко: газу не буде. Тому 
багатоквартирний житловий фонд, що опалюється газом, 
такої можливості не матиме. Як альтернатива – люди можуть 
додати по калориферу до нинішніх потужностей. Але і це 
неможливо, оскільки сьогодні постачальники поставляють 
електроенергію в Донецьку область обмежено. Область вже 
перейшла на приготування їжі через електропечі. Якщо додати 
до цього ще й обігрівачі, енергосистема просто "ляже".

Місто постійно знаходиться під обстрілами, і навіть зараз, 
коли нема надто активної фази, містяни часто перебувають 
без електроенергії. Один-два-три дні. І за мінусової темпера-
тури частина людей фактично буде мерзнути.

До того ж, місто вже два місяці без води, відновити водо-
постачання наразі неможливо. Два джерела води, що у нас 
були за містом, пошкоджені і відремонтувати їх зараз навряд 
чи вдасться через постійні обстріли. Відповідно, зараз вода 
по місту доставляється цистернами, і, в принципі, ми справ-
ляємося. Не завжди люди можуть постійно прати, але є певні 
запаси води, бо стоїть тепла погода. Зимою ці ємності будуть 
замерзати і можливість підвезти воду до житлових будинків 
та роздати буде обмежена. Є ще й проблема з каналізацією – 
куди люди взимку будуть ходити в туалет?

На сьогодні багатоквартирні будинки заповнені на 20-30%. 
Тобто в одному під’їзді з 20 квартир живуть лише у трьох. І 
от ці три квартири треба опалювати. Будинки перебувають 
у колективній власності, і їх треба зберегти і для тих, хто 
згодом повернеться, коли ми відженемо ворога і треба буде 
налагоджувати життя.

Ті, хто ще залишились, мають або переїхати до родичів в 
одноповерхові будинки, або все-таки виїхати. Ідеально було 
б законсервувати багатоповерхові будинки, переселити всіх на 
час холодів в пункти обігріву. Заварити двері в ці будинки, аби 

не було мародерства. А навесні, коли ми ворога відженемо, – 
будь ласка, повертайтеся.

Це стосується не тільки Слов’янська – просто я раніше по-
чинаю про це казати, бо у нас не така благополучна ситуація, 
як у Краматорську, де все-таки ще є вода.

Ви прямо закликаєте людей евакуюватися з міста?
Так, я стимулюю їх до від’їзду. Частина з наступом холодів, 

думаю, почне виїжджати, збільшення кількості обстрілів та-
кож сприяє евакуації. Але в зруйнованій Авдіївці люди досі по 
підвалах сидять і не хочуть нікуди виїжджати, і ми теж розу-
міємо, що зі Слов’янська не всі люди виїдуть. Тому готуємося 
до зими. У нас є 19 шкіл та дитячих садків, які мають альтер-
нативне джерело опалення – пеллети. Ми будемо готувати 
їх як пункти обігріву. Люди будуть ночувати там в шкільних 
класах, на матрацах, працюватимуть харчоблоки – принаймні, 
ці люди не замерзнуть. Є ж ще критична інфраструктура – ті 
ж лікарні, які мають опалюватись і також бути пунктами обі-
гріву. Потрібно буде повертатися до "буржуйок", мати якийсь 
запас генераторів.

Зараз ми евакуюємо людей в Коростень Житомирської 
області з безкоштовним розміщенням і харчуванням. До цього 
везли в Рівне і вивезли не одну тисячу, але ресурс Рівненської 
області не безмежний. Також мешканців, якщо у них є фінан-
си для самостійного проживання чи десь у родичів, ми веземо 
до Покровська, далі у Львівську область і потім вони за свої 
гроші кудись виїжджають. Кожного дня вивозимо автобуси: 
коли відбуваються обстріли, буває до 100-200 людей. Хтось 
повертається за речами на день-два та знову виїжджає, бо в 
місті, де нема води та обстріли, психологічно важко перебу-
вати. Це ми вже тут загартувалися.

 "ЯКЩО ТИ ЗАДІЯНИЙ У КРИТИЧНІЙ 
ІНФРАСТРУКТУРІ І КУДИСЬ ПОЇХАВ – 
ОТРИМАЄШ ПОВІСТКУ"

Скільки мешканців лишилося в місті і скільки виїхало?
За нашими розрахунками, лишилось від 20 до 22 тис. зі 100 

тис., що були раніше. Та навіть цю кількість, тих, хто залиши-
лися, треба ще зменшувати. А то є такі випадки, коли пропо-
нуєш лежачій жінці з опіками, що перебуває під обстрілами, 
кудись виїхати, а вона про це навіть чути не хоче. Але це вона 
зараз чути не хоче.

Насправді, в цій ситуації нема нічого нового. Все розвива-
ється за сценарієм Сєвєродонецька, Лимана. Поки нічого осо-
бливого не відбувається, у всіх все добре. Коли починаються 
обстріли, частина людей виїжджає, залишають старих вдома, 
а потім починають дзвонити на гарячу лінію з Німеччини, 
Польщі, Львівської області і хвилюватися, аби їм дідусям-ба-
бусям забезпечили тут гуманітарну допомогу.

А після того, як посиляться бойові дії, обстріли та спроби 
наступу (а це, на жаль, буде), ті ж люди, які не думали, як 
вивозити своїх родичів, почнуть в істериці дзвонити і звину-
вачувати всіх, що їхніх батьків не вивозять. Сподіваюся, що, 
серед тих, хто поки залишається, знайдуться й такі мешканці, 
на яких подіють ці "залякування", аби потім не було претензій, 
що їх не попередили і так далі. Звісно, ми сподіваємось на 
краще, але об’єктивно готуємось до гіршого варіанта, який у 
нас не за горами.

До речі, є ще такий прошарок людей, які свого часу виїха-
ли, забезпечили себе виплатами як переселенці, повернулися 
до міста і ні за що не платять. Блага, які надаються в місті, 
– ту ж воду – безкоштовно отримують. І вони ж потім будуть 
казати – а де ж тепло? А прильоти зараз йдуть, зокрема, і по 
комунальних підприємствах, і їхні можливості не безмежні. Ті 
ж електрики, що виїжджають за місто відновлювати мережі, 
лізуть на 30-50 метрів на висоту під обстрілами. А люди вва-

жають, що це така норма життя, бо електрики ж за це гроші 
отримують.

Слов’янськ свого часу був своєрідним хабом, через який 
люди їхали з Ізюма, Сєвєродонецька, Лисичанська. І я ж 
бачу таких людей, які свого часу казали, що нікуди звідти не 
поїдуть, а потім в різних капцях та одному халаті тікали. У нас 
був останній "прильот", коли в квадрат з чотирьох будинків 
влетіло дві ракети. Вікна повилітали разом з дверима. Було 
лише три поранених тільки тому, що в одному під’їзді вже 
ніхто не мешкає. А ті, хто виїхав і шкодував про це, коли ба-
чать "прильот" в їхній дім, потім дзвонять мені і, заїкаючись, 
дякують.

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в ін-
терв’ю "Главкому" навпаки критикував тих, хто залишив Харків 
у важкий момент і залишив місто без робочих рук. А у вас ви-
стачає працівників критичної інфраструктури? Ту ж воду хтось 
має розвозити.

У мене робочих рук для забезпечення міста вистачає. 
Питання в іншому – є речі, які від мене не залежать, те ж 
постачання електроенергії. Якщо працівники комунальних 
підприємств виїжджають, то ми беремо нових з тих, хто 
залишився. Але є проблема з технікою. Якщо ти задіяний 
в критичній інфраструктурі, то маєш "броню" від служби в 
армії. Кудись поїхав – отримав повістку. Але це вибір кожної 
конкретної людини. Якщо нам буде не вистачати, умовно 
кажучи, водіїв, ми можемо брати на роботу військових, аби 
вони виконували ці функції.

 

"РОСІЯНИ ОДНОЗНАЧНО  
НЕ ВИДОХЛИСЯ НАСТІЛЬКИ,  
АБИ НЕ НАСТУПАТИ"

Ви кажете, що навколо Слов’янська, навіть з урахуванням 
цих постійних обстрілів, очікується ще більше загострення. Чого 
в воєнному плані можна очікувати надалі?

Де буде основний удар – ми не знаємо. Концентрація 
російських військ і те, що вони налагодили свою логістику 
так, аби перекинути свої підрозділи протягом доби умовно 
з-під Ізюму під Сіверськ або навпаки, очевидні. Останні 20 
днів вони добивають артилерією, яка прилітає що вдень, що 
вночі. Такими ударами по місту вони компенсують відсутність 
наступальних дій і імітують, що вже ведуть бої за нього. Це 
робиться для картинки. Інакше незрозуміло, для чого. Вони 
б’ють ракетними системами залпового вогню осколковими 
снарядами – це не має сенсу, якщо вони цілять саме в воєнні 
об’єкти, від цього страждають в більшості мирні мешканці.

Ви ж спілкуєтеся з військовими. Наскільки і коли вважається 
реальним штурм Слов’янська?

Я чую про захоплення та оточення Слов’янська з перших 
днів війни. Єдине можу сказати, що ця оперативна пауза, яку 
вони взяли, може тривати тиждень-два, а потім почнеться 
наступ. Вони однозначно не видохлися настільки, аби не на-
ступати. Питання в тому: де, з якого боку, куди вони переки-
нуть основні сили. Але дізнатися про це і протидіяти – більше 
задача Генштабу.

У вже окупованих росіянами районах росіяни намагаються 
робити ставку на місцевих колаборантів. Як ви вважаєте, скільки 
таких потенційно у Слов’янську?

СБУ вже ловило не тільки тих, хто проросійські пости 
розміщував, а й тих, хто конкретно здавав позиції та коорди-
нати ворогу, фіксував переміщення української техніки. Це 
не поодинокі випадки. Їх стало менше, бо багато хто поба-
чив, що з себе представляє "руський мір", але вони є і нікуди 
не поділися. Як і в інших містах. І дискутувати з ними нема 
сенсу, коли люди кажуть, що це ЗСУ їх обстрілює. Я ж навіть 
на базарі такі розмови чую.

Святогірську лавру, що знаходиться поруч зі Слов’янськом, 
росіяни неодноразово обстрілювали. Спочатку вони лаври нази-
вають святинями, а потім їх нищать. Чи була якась реакція УПЦ 
МП з цього приводу?

Ви її чули? І я не чув. Може, вони теж вважають, що це 
роблять українські війська, "Правий сектор" та нацисти.

Є знакові для Слов’янська люди. Наприклад, Неля Штепа, 
яка була вашим конкурентом на виборах, або ж Юрій Солод, 
який двічі обирався від 47 округу з центром у Слов’янську в Вер-
ховну Раду. Зараз вони якось опікуються життям міста?

Я не бачу жодної їхньої діяльності.
Вас вважають людиною, близькою до Ріната Ахметова. А як 

саме він допомагає?
Не знаю, хто вважає близьким, я, може, і радий був би 

цьому. Ми отримуємо допомогу від його фонду, плюс його 
"ДТЕК" в найскладніших умовах відновлює електрику. У них 
навіть водія нещодавно поранили. При цьому неплатежі є 
величезними: ніхто не платить за електрику – ані компанії, 
ані люди. Тому я цьому підприємству вдячний. Якби не їхня 
ця робота, давно б вже і електроенергії не було.

Якась економіка в місті, що під постійними обстрілами, 
ще лишилася? Зрозуміло, що працюють ринки, кіоски, а щось 
серйозніше?

Сфера послуг працює – перукарні, шиномонтаж… Та й 
все. Промислові підприємства не працюють, хтось поїхав 
розвивати бізнес в інших містах. Якщо казати про бюджет, то 
у нас дуже знизились видатки: багато грошей йшло на соці-
алку, харчування в школах і так далі. Зараз цього всього нема 
і грошей на оплату комунальникам вистачає.

Павло Вуєць, "Главком"



Продаж
Продам авто «Волга» ГАЗ‑24 та за‑
пчастини до неї. Тел. (098)047‑85‑14.

Продаж

Бетонні кільця та криш‑
ки. Різних розмірів. 
Копання, чищення кри‑
ниць, септиків. Тел. 
(096)168‑00‑85.

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.

Пропоную
Пропоную роботу автомийнику. Тел. 
(067)762‑15‑59.

Втрачений додаток до свідоцтва про 
здобуття повної загальної середньої 
освіти, виданий Рівненським фаховим 
коледжом національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України на ім’я Товпизі Максиму Арту‑
ровичу, вважати недійсним.
Втрачено Атестат про повну серед‑
ню освіту, виданий Рівненською СпШ 
№ 15 м. Рівне, на ім’я Кур’ят Валерій 
Ярославович, вважати недійсним.
Втрачено Договір дарування гара‑
жа, посвідчений ПН Філюк В. М. від 
24.01.2004 р. за №367, від імені Ста‑
сюк Михайло Олександрович, вважати 
недійсним.
Втрачено Посвідчення дитини бага‑
тодітної сім’ї, видане на ім’я Савчук 
Альбіна Петрівна 03.07.2005 р. н., вва‑
жати недійсним.
Втрачено посвідчення дитини ба‑
гатодітної сім’ї, видане на ім’я Тан‑
чинець Матвій Олександр, вважати 
недійсним.

Втрачено Свідоцтво про право влас‑
ності квартири за адресою: м. Рівне, 
вул. Гагаріна, 63, кв. 42, видане на ім’я 
Махалова Лідія Свиридонівна, вважати 
недійсним.

Втрачено Свідоцтво про право 
власності квартири за адресою: м. 
Рівне, вул. Генерала Безручка, 4, кв. 
63, від імені Стасюк Віра Григорів‑
на, Стасюк Михайло Олександрович, 
Стасюк Світлана Василівна, вважати 
недійсним.

Втрачено Свідоцтво про право 
власності садового будинку, виданий 
Костопільським районним управ‑
лінням юстиції, від 05.01.2016 р. за 
№51436738 на ім’я Стасюк Михайло 
Олександрович, вважати недійсним.

Втрвчені документи: Свідоцтво право 
власності на житло, № 38677787 від 
15.10.2020 р. за адресою м. Рівне, 
вул. Ст. Бандери, 60А, кв. 27, на під‑
ставі договору купівлі продажу №1625 
від 15.10.2020 р., та Свідоцтво про 
право власності на житло б/№ від 
22.02.2000 р., на 1/3 частину, видані 
на Веремчук Наталію Борисівну, вва‑
жати недійсними.

Закінчення. Початок на стор 1.
– Лунала інформація, що саме "азов-

ців" перевели в цей барак буквально за 
кілька днів до того, як сталася ця траге-
дія. Чи підтверджуєш ти цю інформацію? 

– Десь за доби чотири почала над-
ходити інформація, що рандомно 
беруть хлопців і переводять їх в інший 
барак. Немає ніякого чіткого розумін-
ня чи приналежності до підрозділу, 
чи там до якихось офіцерських чи 
сержантських звань, от не було ніякої 
прив'язки, просто переводять і все. З 
якою метою – не було зрозуміло. 

– За вашою інформацією, скільки 
людей туди перевели? Тому що, напри-
клад, на відео, яке транслювали росій-
ські пропагандистські ЗМІ, на бараку 
було написано: 190 осіб?

– Так, ця інформація є і від хлопців, 
що десь 200 військових плюс-мінус. 

– Цифра, яку росіяни назвали по за-
гиблих, я так розумію, занижена?

– Я вважаю, так. Зараз є багато 
позивних, по яких ми не розуміємо, 
де вони. Я не виключаю той факт, що, 
можливо, десь на території… просто 
перевели в інший барак, і зараз з ними 
немає зв'язку. 

Опираючись на те, як ці військові 
взагалі змогли себе повести, я не ви-
ключаю, що ці люди або "трьохсоті" 
тяжкі, або вже десь згоріли в тому ж 
бараці. 

– Лунає версія, що вони були зака-
товані до того, і саме це було причиною 
теракту. Ця версія лунає і в українських 
медіа, і серед родин…

–  Я  б і л ь ш е  с х и л я ю с я  д о 
того, що просто… був використа-
ний "Шмєль" так званий. Він так і 
функціонує. Тобто за секунду повністю 
вигорає кисень, і людина згорає за 
лічені секунди. 

– Як ти дізнався про трагедію? У 
п'ятницю вранці?

– Ні, це була не п'ятниця ранок. 
Мені зателефонували у четвер о пів на 
дванадцяту ночі хлопці звідти і гово-
рять, що "по нам працюють". Я одразу 
передзвонив до певних органів, які, 
можливо б, могли знати щось про цю 
"роботу". 

Тобто спочатку це і ними сприйма-
лось як типу приліт. Зв'язався одразу. 
Сказав: "Якщо ви працюєте, то при-

пиніть, бо страждають наші хлопці. 
Там вже говорять про "двохсотих" і 
"трьохсотих". 

На що сказали: "Так, все окей. 
Питань немає. Зараз поцікавимось". 
Потім передзвонили, сказали, що ніхто 
не працював. Жодна з артбригад взага-
лі не отримувала даних координат для 
відпрацювання. 

На ранок зателефонували ці самі 
хлопці. Підтвердили, що є "двохсоті", 
"трьохсоті". Щодо кількості було нез-
розуміло, але вони вже самі почали 
сумніватись, що це були саме "при-
ходи". 

Тобто, скоріш за все, вони чули 
просто хлопки, вибух і потім уже ба-
чили через вікна, що щось десь горить 
заревом. 

Ви бачили відео – там поруч будівлі, 
які стоять, вони стоять з вікнами. Так 
не буває. Вибухова хвиля від снаряду 
або від ракети не залишає вікон, коли 
будівлі так поруч знаходяться. 

– Що зараз із поверненням загиблих? 
Над цим мав би працювати Червоний 
Хрест, і, здається, днями була інфор-
мація від української влади про те, що 
будуть забирати ці тіла, але російська 
сторона не відповідає. Яка ситуація 
зараз?

– Я знаю точно, що запит був зро-
блений вже станом на ранок п'ятниці. 
Тобто не було розуміння ні списків, ні-
чого, але було розуміння, що є втрати, 

і запит був зроблений одразу ж. Наразі 
у мене немає інформації, чи будуть і 
коли будуть передавати тіла. 

Якщо весь світ, вся Європа дозво-
ляє Путіну так себе вести з нашими 
полоненими, то в нього немає взагалі 
ніяких стопів. Він може точно так само 
пройти далі, якусь свою "спецопера-
цію" почати придумувати. Там цього не 
розуміють, на жаль. 

Вони зупинились тут, в Україні, 
тому що Україна – сильна нація. Укра-
їна змогла дати відсіч. Тільки тому, я 
думаю, Путін далі зараз поки не йде. 
Думає: "Ну, зараз подивлюся, як буде 
реагувати світ". 

Але от мені дуже дивно, чому там не 
розуміють. Скоріше за все, вони про-
сто не хочуть це сприймати. Думають: 
"Ну нічого страшного. Там в Україні 
самі розберетесь. Ми допоможемо вам, 
умовно".

– Певний час після евакуації дружи-
ни, рідні "азовців" казали, що їм прихо-
дять в особисті повідомлення погрози. 
Декому писали на телефон. Хтось зливав 
номери телефонів. Після трагедії, яка 
сталася, чи писали дружинам погрози?

– Є декілька фактів, так. Я б краще 
сказав не погроз, а знущань типу "Що 
там твій погорілець? Уже ніколи не 
прийде". Ну, тобто в такому форматі 
так, присутні.

Христина Бондаренко для УП 

"Людина згорає за лічені секунди", – 
командир Азову про Оленівку

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Для тренувань в окупованому селі мав 
лише саморобну штангу

Красунчик-воїн ЗСУ Артур Тураєв розповів  
про ревнощі своєї коханої

Арестович вперше розповів, 
як познайомився з дружиною

Чемпіонат світу 2022 року з легкої атлетики, який 
відбувcя в американському Юджині, став сьомим 
турніром такого рівня для 34-річного стрибуна у 
висоту з Херсона Андрія Проценка, але першим по-
справжньому успішним для українця. Хоч раніше 
Проценко і завойовував медалі (бронза на Чемпіонаті 
світу 2014 року у закритому приміщенні, два срібла на 
Чемпіонатах Європи на відкритому повітрі і у закритому 
приміщенні у 2014 і 2019 року), але найпрестижнішим 
для легкоатлетів вважається саме світовий турнір на 
відкритому повітрі. Тому нинішня нагорода для Андрія – 
найдорожча.

Попри високий особистий рекорд у 2,40 м, раніше Андрій 
не міг пробитися до фіналів світових першостей на відкритому 
повітрі. Цього разу все склалося якнайкраще, українець не 
тільки потрапив до фіналу, а й виборов нагороду. Проценко 
став найкращим серед європейців, показав результат 2,33 м. 
Друге місце посів південнокореєць Ву Санхьоком (2,35 м), а 
перше – катарець Мутаз Баршим (2,37 м).

Такий високий результат було досягнуто усупереч обстави-
нам, що спіткали Проценка на шляху до цього тріумфу. Через 
повномасштабне вторгнення Росії була зірвана повноцінна 
підготовка до чемпіонату: легкоатлет разом з родиною у перші 
дні вторгнення опинився в окупації на Херсонщині. Звідти не 
було можливості виїхати спочатку через бої поблизу Херсона, 
а потім тому, що росіяни розстрілювали цивільні автівки. 
Також був ризик потрапити під артобстріл. Тож спортсмен 
близько місяця тренувався просто у селі на Херсонщині за до-
помогою підручних "тренажерів", зокрема саморобної штанги.

В ексклюзивному інтерв’ю "Главкому" Андрій Проценко 
розповів про Чемпіонат світу, екстремальну підготовку до 
змагань і те, як тепер поводять себе російські спортсмени.

"ВСІ ХОТІЛИ ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ,  
НАС ДУЖЕ ДОБРЕ ЗУСТРІЧАЛИ"

Андрію, "Главком" щиро вітає вас із довгоочікуваною нагоро-
дою на світовій першості. Бронзою задоволені, чи були підстави 
розраховувати на більше?

Звичайно, задоволений. Я так довго прагнув завоювати 
медаль Чемпіонату світу і нарешті це вдалося. Конкуренція 
під час змагань була великою.

2,33 м – це ваш сьогоднішній максимум?
Під час змагань я відчував, що можу і вище стрибати. Тому 

і пропускав висоту 2,35 м, бо розумів, що можу виконати не-
погану спробу на наступній висоті.

АНДРІЙ ПРОЦЕНКО ПЛАНУЄ ВИСТУПИТИ  
НА НАСТУПНИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ

Ви починали фінал складно: лише зі третьої спроби зуміли 
подолати висоту 2,27 м. Але потім з першої спроби подолали 2,30 
м і 2,33 м. Що допомогло, як налаштовувалися, що собі казали?

У мене були труднощі з розбігом через сильний вітер. Я 
відходив, відходив далі, не міг ніяк підібрати дистанцію для 
розбігу. Бо мені здавалося що заблизько стартую (до планки). 
Та навіть коли 2,30 м взяв, вважаю, що стартував заблизько, бо 
планку зачепив. А от коли взяв 2,33 м, то підібрав свій розбіг, 
налаштувався на цю спробу і вона вийшла.

Непогана спроба була на 2,37 м. Чого не вистачило, аби під-
корити цю висоту, у чому саме була помилка?

Не знаю. Головне, що ця спроба показала, що я можу стри-
бати на таку висоту. Це додає стимулу готуватися далі.

Деякі спортсмени скаржилися на умови проживання, напри-
клад, на закороткі ліжка, спеку у кімнатах. Про це, зокрема, 
заявляла олімпійська чемпіонка у семиборстві Нафіссату Тіам. 
У яких ви жили умовах і чи маєте нарікання?

Всі жили в однакових умовах. Можливо і було іноді спе-
котно, бо сонце нагрівало кімнату і охолодити було нічим. 
Але сказати, що були дуже погані умови, важко. На тих же 
Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро умови були ненабагато 
кращими. На Олімпіаді у Токіо приблизно такі самі умови ми 
мали за винятком того, що там були кондиціонери. А тут, у 
США, у нас у кімнаті були вентилятори, які сильно не ряту-
вали. Кондиціонери були у коридорах. Ми розміщувалися у 
гуртожитку. Непогано загалом було зроблено усе.

Під час змагань ви відчували, що є представником країни, яка 
воює? Яким було ставлення і організаторів, і спортсменів до вас?

Звичайно, це відчувалося. Всі хотіли допомогти Україні, 
нас дуже добре зустрічали. Всі, і спортсмени, і організатори, 
знають, що насправді відбувається в Україні і дали зрозуміти, 
що ми не на самоті зі своєю бідою.

Призові Федерація легкої атлетики обіцяла за здобуття 
медалі?

Поки що про це я нічого не чув.

"Я НЕ ВІРИВ, ЩО ПОЧНЕТЬСЯ ВІЙНА І ЗБИРАВСЯ 
НА ЗМАГАННЯ"

Початок окупації ви разом з родиною зустріли на Херсонщині, 
де в окупації довелося перебувати близько місяця. Наскільки це 
позначилося на тренувальному процесі перед Чемпіонатом світу?

Опинившись в окупації, я втратив два місяці повноцінної 
підготовки. У тих умовах, які були, я тренувався тільки для 
підтримання форми, закладав базу, потрібну для майбутніх 
змагань. Неможливо було тренуватися декілька разів на день, 
як буває у нормальних умовах, коли за тиждень буває вісім 
тренувань. А у мене на Херсонщині було максимум п’ять.

У мене не було умов, була тільки саморобна штанга, на якій 
не дуже і скорегуєш вагу. Біговою доріжкою був звичайний 
ґрунт, на якому ноги прослизали. Але альтернативи не було.

У перший тиждень, коли усе почалося, я взагалі не трену-
вався. Почав займатися лише з другого тижня. Але це не тому, 
що я думав, що виступатиму влітку, а просто щоби тримати 
себе у формі.

АНДРІЙ ПРОЦЕНКО ТРЕНУВАВСЯ  
НА ОКУПОВАНІЙ ХЕРСОНЩИНІ НА САМОРОБНИХ 
ТРЕНАЖЕРАХ

З вами весь час був тренер Геннадій Зуєв?
Ні, йому вдалося у перші дні окупації виїхати і він перебу-

вав з родиною на Заході України. Коли почалася повномасш-
табна війна, наша донька була у селі на Херсонщині. Тож ми 
сіли на машину і поїхали з Херсона до неї у село, де і залиша-
лися. Село знаходиться на іншій стороні Дніпра від обласного 
центру, а російські військові уже були на мості.

ТАК ГОТУВАВСЯ ДО ЗМАГАНЬ МАЙБУТНІЙ 
БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ

Інформація про велику ймовірність вторгнення Росії західні 
ЗМІ розповсюджували протягом тривалого часу. Наскільки для 

вас початок повномасштабної війни став несподіванкою?
Дійсно, повідомлення про можливість війни були. Але 

якось не вірилося. Якби я вірив, що буде війна, я би не пла-
нував виступ на зимовому Чемпіонаті України. А якраз 24 
лютого я мав виїжджати до Сум на змагання. Саме тому у 
мене дитина лишалася у селі, бо я планував їхати на чемпіонат. 
Якби не планував, ми би з сім’єю одразу були разом і скоріше 
за все виїхали би з окупованої частини Херсонщини раніше.

"НАПИСАВ СПОРТСМЕН З РОСІЇ: СПІВЧУВАВ"
Ваш партнер по збірній Богдан Бондаренко розповідав, що 

після 24 лютого отримував від російських спортсменів повідом-
лення: мовляв, Росія прийшла вас рятувати. Ви спілкувалися з 
російськими спортсменами до війни і чи спілкуєтеся зараз? Вони 
щось казали вам?

Я трохи спілкувався. Мені вони такого не казали, як Бог-
дану. Писав мені російський спортсмен Ілля Іванюк. Вислов-
лював співчуття, але при цьому нічого не робив.

Ми з ним трохи посварилися. Я трохи йому висловився. 
Написав, що мені шкода його спортивної кар’єри. Також 
написав, що він пливе за течією і ніяк цьому не протидіє. Але 
ж, кажу, нічого гарного у тебе з цього не вийде. Він просто 
промовчав, нічого не відповів.

Зараз він мене привітав із гарним виступом на Чемпіонаті 
світу.

Російських спортсменів відсторонили від змагань справед-
ливо? Чи спорт може бути поза політикою, навіть багато укра-
їнських спортсменів так вважали до повномасштабної війни?

Я завжди розумів, що спорт – це політика, як і інші сфери, 
культура чи наука. Бо завжди коли є якісь досягнення і прохо-
дить нагородження, телебачення це висвітлює і відбувається 
на цьому піар політичних діячів та партій.

Наприкінці квітня міністр молоді та спорту України Вадим 
Гутцайт, разом з президентом Національного олімпійського 
комітету України Сергієм Бубкою повідомили, що 500 україн-
ських спортсменів зможуть тренуватися в Італії безстроково і 
безкоштовно у 20 видах спорту. Ви є серед тих спортсменів, кому 
надали таку можливість?

Ні, я про таке навіть не чув. Я тренувався безкоштовно, за 
рахунок Іспанії. Для невеликої групи спортсменів ця країна 
допомогла провести збір, з 10 травня до кінця червня.

В Україні триває війна. Де ви плануєте далі перебувати і 
тренуватися?

Зараз мій тренер перебуває у Польщі, у місті Лодзь. Пла-
ную їхати до нього, шукати там житло. Якраз днями у мене 
буде довга дорога і пошуки житла. Все це власним коштом.

Військовослужбовець Артур 
Тураєв став "крашем" для 
багатьох українок.

Він не лише боронить країну, а й 
розвиває свій TikTok, де зібрав свою 
армію прихильниць.

Так, на нього підписані навіть 
зірки шоубізу – Леся Нікітюк та 
Слава Камінська.

Через таку популярність дове-
лося трохи понервувати обраниці 
Артура. У програмі ЖВЛ воїн роз-
повів, що кохана дуже ревнувала.

"Були ревнощі, непорозуміння, 
але я все пояснював", – поділився 
він.

А щоб довести свої почуття, у 
квітні цього року Тураєв повів ко-
хану під вінець. Вони розписалися 
в джинсах, білих футболках і шкі-
ряних куртках.

Артур зауважив, що рішення 
створити сім'ю було виваженим.

"Минулого року ми планували 
одружитися саме цього літа. І я не 
хотів втратити цей шанс. Раптом 
зі мною щось трапиться, ми не 

встигнемо і будуть у неї думки, спо-
гади.... А так вона пам'ятатиме мене 
все життя, якщо щось станеться", – 
прокоментував він.

Крім того, воїн розповів, що 
пов’язав своє життя з військовою 
справою 2014 року, коли Росія 
розв’язала війну в Україні. Тоді 
Артур почав служити у корпусі мор-
ської піхоти. За ці роки він побував 
у багатьох гарячих точках. Втім, 
небезпечну військову службу він 
називає "хлопчачою романтикою".

2020-року Тураєв почав служити 
у спецпідрозділі Нацполіції. Саме 
там він і зустрів свою кохану.

Втім, у травні він пішов з поліції 
і нині служить на фронті.

"Це добровольче формування. 
Нам пріоритет був на півдні, але 
все ж таки ми їздили на Донбас", 
– розповів він.У майбутньому ж 
Артур не відкидає, що міг би стати 
частиною шоубізнесу. Він пише 
пісні. Але зараз найголовніше для 
нього – боротьба з окупантами: 
"Війна сама не закінчиться. Її по-
трібно вигравати".

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович 
розповів про своє особисте життя.

Так, блогер вперше поділився у програмі ЖВЛ, як позна-
йомився зі своєю третьою дружиною Анастасією.

Вони зустрілися 2014 року. Саме тоді починався зірковий 
час Олексія – він часто з’являвся на екранах у якості воєнного 
експерта і вже тоді заснував власну психологічну школу. На 
своїх заняттях він і побачив свою майбутню третю дружину.

"Я її повів до кафе на каву після заняття і кажу: "Все, ти 
моя дружина, будемо одружуватися. Я просто одразу все бачу. 
Усіх трьох як бачив і зразу розумів, що це моя дружина", – 
зізнався він.

2015 року закохані одружилися.
Військовий та політичний оглядач додав, що його обра-

ниця спокійно реагує на підвищену увагу інших жінок до її 
чоловіка. Пара навіть разом жартує на цю тему.




