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Яким буде новий навчальний 
рік для школярів

До нового навчального року лишилося 
вже зовсім мало часу, а питань – 
багато. "Українська правда. Життя" 
поспілкувалася з батьками школярів 
та освітнім омбудсменом Сергієм 
Горбачовим. 

ЧИ МОЖЛИВО ДІТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
ЗА КОРДОНОМ ПОЄДНАТИ НАВЧАННЯ В 
ЗАРУБІЖНІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛАХ 

Ольга, яка з двома дітьми в перші дні 
війни виїхала до Польщі, сумнівається, що 
її донька-восьмикласниця зможе отримати 
українську освіту.  

У київському ліцеї, в який дитина ходила 
до війни, сказали, що поєднати навчання у 
двох школах можна лише при умові переходу 
на сімейну форму освіти.

У Віри, яка з двома онуками мешкає у Ні-
меччині, подібна історія. 

Родина через рік планує повертатися у 
Київ. Не ходити до школи у Німеччині вони 
не можуть, бо батьків можуть оштрафувати, а 
київська школа проводить дистанційне нав-
чання у першу зміну.

Діти не мають можливості бути присутніми 
і там, і там. Сімейне навчання родина забез-
печити не може.

До того ж батьки не знають, чи зможе ди-
тина після повернення в Україну продовжити 
освіту у класі, якому навчалися до війни. 

У Міністерстві освіти і науки пропону-
ють таким дітям три варіанти навчання: 

• навчатись в українській школі онлайн 
або ж на дистанційній, сімейній формах чи 
екстерном;

• піти до школи в країні/місті, де перебу-
ває дитина; 

• комбінувати навчання за кордоном та 
в Україні. 

Також У МОН радять дізнатись про україн-
ські школи у новій країні або місті. 

"У багатьох містах Європи, Канади, США 
діють українські школи, де вчаться діти з 
української спільноти", – кажуть у відомстві. 

Батьки, які перебувають з дітьми за кордо-
ном, говорять, що у деяких країнах невідві-
дування місцевих шкіл загрожує штрафами. 
Окрім того, часи занять в українських та 
іноземних школах співпадають. 

Сімейну освіту, при якій школа не несе 
відповідальності за навчальний процес, ро-
дини забезпечити не можуть, особливо, коли 
йдеться про середні та старші класи. 

"Про цю проблему ми знаємо ще з березня, 
я про це постійно нагадую, але до останнього 
часу мало що реально робилося, щоб узгодити 
наш освітній процес з освітнім процесом за 
кордоном.

Тим не менш, є позитивні зрушення: МОН 
підготувало листи до міністерств освіти країн, 
де перебувають наші діти, з проханням сприяти 
тому, щоб українські школярі не втрачали зв’я-
зок з українською освітою.

Зокрема, з Кембріджським університетом 
МОН уклало угоду про дослідження відміннос-
тей освітніх програм країн перебування з укра-
їнськими програми, що є надзвичайно важливим 
для якісного навчання наших дітей", – говорить 
Сергій Горбачов. 

За його словами, ідеальним варіантом було 
б, якщо б під час навчання у закордонній 
школі наші діти мали протягом дня 2-3 годи-
ни, щоб навчатися з українськими вчителями. 
Однак зробити це можна лише за домовлені-
стю між міністерствами освіти країн. 

"Я постійно читаю, що наш міністр освіти 
спілкується з керівниками міністерств освіти 
різних країн, але дуже важливо бачити реаль-
ний результат цих перемовин. 

Наскільки мені відомо, деякі місцеві освітні 
структури у країнах перебування йдуть назу-
стріч українцям. Але це, на жаль, не система. А 
треба, щоб була система, інакше ми ризикуємо, 
що наші діти будуть відірвані від української 

освіти через те, що немає якісних механізмів, 
як з ними працювати", – каже освітній ом-
будсмен.

Оскільки конкретики поки що немає, про-
блему намагаються вирішувати на місцях. Зо-
крема, переводити дітей на сімейне навчання. 

"Директори не мають права заганяти бать-
ків у якісь зручні школі форми навчання. Вони 
забули, що школа для дітей, а не діти для шко-
ли. Вся освіта – для дітей, а не діти для осві-
тян, як засіб отримання зарплати", – каже він. 

Сергій Горбачов наголошує, що дуже бага-
то залежить від того, який керівник у школі та 
управлінні освіти. 

"Якщо керівники дбають про дітей, і про-
фесійно виконують свої обов’язки, то будуть 
йти назустріч батькам. Якщо просто просид-
жують крісло, то будуть футболити батьків, 
щоб не створювати собі проблем, які треба 
вирішувати.

Професіонал завжди знайде можливість, 
щоб створити умови для якісної освіти!" – го-
ворить освітній омбудсмен. 

Працівники Служби освітнього омбудсме-
на розробили пропозиції щодо вирішення про-
блем учасників навчального процесу в умовах 
воєнного стану для органів влади, управління 
освітою, шкіл, педагогів та батьків. 

Це велика робота, де докладно йдеться, що 
мають зробити чиновники для того, щоб наші 
діти,  які знаходяться за кордоном, отримува-
ли освіту та не втрачали зв’язок з Україною, 
що дасть їм можливість повернутися на бать-
ківщину. 

ЯК ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ ПІСЛЯ 
ПОВЕРНЕННЯ З-ЗА КОРДОНУ

Як пояснюють у МОН, після навчання у 
школі за кордоном важливо отримати у ній 
документи з інформацією про те, що дитина 
вивчала, та як оцінили результати її навчання. 

"Це дасть змогу перезарахувати частину 
оцінок зі спільних у програмах української та за-
кордонної школи предметів, а також допоможе 
українським вчителям швидше інтегрувати ди-
тину в освітній процес", – кажуть у відомстві. 

МОН також видало наказ та роз’яснення, 
де повідомило, що усі учні будуть переведені 
до наступного класу, незалежно від того, чи 
підтримували вони зв’язки з українськими 
вчителями та форми навчання. 

Зокрема, якщо батьки не подавали заяву 
про відрахування, то для повернення до шко-
ли в Україні не потрібно вживати додаткових 
заходів.

Якщо дитину відраховували з української 
школи, необхідно буде написати заяву на її 
зарахування до закладу освіти. 

Сергій Горбачов підкреслює, що дитина без 
заяви батьків не може бути відрахована з закла-
ду освіти. Чинне українське законодавство 
цього не передбачає.

"Єдиний випадок, коли учня можуть від-

рахувати зі школи рішенням педради, це якщо 
випускник профільного 9 класу отримав оцінку 
3 і нижче з профільного предмету.

Є лише варіант, коли можуть залишити на 
повторний курс, але не більше ніж 1 раз протя-
гом навчання", – пояснює освітній омбудсмен. 

З іншого боку, батькам треба знати і пам’я-
тати, що, якщо дитина протягом 10 днів не 
відвідує школу без поважних причин і невідо-
мо, де вона перебуває, школа має звернутися 
до Національної поліції та Служби у справах 
дітей, щоб з’ясувати причини відсутності на 
заняттях. 

Батькам, які все ж таки хочуть, щоб дитина 
отримала українську освіту, але у школі не 
йдуть їм назустріч, Сергій Горбачов пропонує 
розглянути альтернативні варіанти.

Зокрема, Міжнародну українську школу 
(МУШ), де раніше переважно навчалися діти 
українських дипломатів, а зараз й частина 
біженців.

"Повідомлення про те, що дитина зарахова-
на і навчається у МУШ, у великій кількості ви-
падків слугує підставою для того, щоб дитина 
не відвідувала школу в країні перебування.

Наразі у цій школі дистанційно навчається 
понад 3 тисячі учнів, а основних працівників-пе-
дагогів – 35 осіб, 37 працює за сумісництвом. За 
кордоном, за даними МОН, перебуває 600 тисяч 
учнів. І ми розуміємо, що це дуже мало", – каже 
омбудсмен.

За його словами, існує багато ініціатив 
приватних шкіл, які пропонують можливості 
здобути українську освіту.

"Зараз треба розширювати можливості 
таких закладів, підтримувати їх, але я поки 
що не бачу системної роботи у цьому напрямі", 
– зазначає він. 

ЧИ МОЖНА ОДНОЧАСНО ВЧИТИСЯ У 
ДВОХ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ

Марина з дочкою переїхала з Києва у 
Львів. Школа, в якій вчилася її дитина у Ки-
єві, з 1 вересня працюватиме дистанційно, а 
школа у Львові – очно.

"Чи можу я перевести доньку в київській 
школі на сімейне навчання, щоб зберегти місце у 
класі, в той час, коли вона буде відвідувати очні 
заняття у Львові? 

Чи треба відраховуватися з київської і влаш-
товуватися у львівську, а коли повернеться у 
столицю – забирати документи з львівської і 
знову записуватися у київську?" – питає вона. 

За словами Сергія Горбачова, чинне за-
конодавство не передбачає такої форми, як 
тимчасове зарахування дитини до школи.

"Я пропонував ввести такий формат в 
містах тимчасового перебування ВПО. Тобто 
дитина навчається у якійсь школі, але після 
повернення має повернутися у свій клас.

Наразі діє наказ МОН № 367 від 2018 року, 
який впорядковує ці процедури. За порядком 
мирного часу все має відбуватися саме так: 
відраховуватися зі школи, де вчилися раніше і 

влаштовуватися до закладу освіти за місцем 
проживання", – каже він. За процедурою, 
батьки мають забрати документи з одного 
закладу освіти і надати їх до іншого. 

Освітній омбудсмен зазначає, що якщо 
дитина вчиться у двох школах, то на неї йде 
подвійне фінансування. 

"Тобто це – нецільове використання бю-
джетних коштів, що може стати підставою 
для серйозних неприємностей для керівника 
закладу освіти", – пояснює Горбачов. 

ЯКИМ МАЄ БУТИ ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ

За останніми даними, лише 41% шкіл 
України можуть розпочати навчання офлайн. 
В інших закладах освіти або немає укриттів, 
або вони не відповідають нормам. 

Зокрема, київська школа № 225 з 1 вересня 
не зможе працювати офлайн. Укриття в школі 
є, однак там немає другого виходу, комуніка-
цій, також воно потребує ремонту.

У школі № 2 у місті Мукачево Закар-
патської області наразі тривають роботи з 
будівництва сховища, однак до початку на-
вчального року закінчити та обладнати його 
навряд чи вдасться.

Тобто чимало дітей будуть навчатися саме 
дистанційно, як це було в період пандемії і в 
перші місяці війни.   

 То ж яким має бути дистанційне навчання 
у школах?

"Варто зауважити, що дистанційна форма 
навчання може бути синхронною та асин-
хронною", – говорить Сергій Горбачов 

Синхронне – це коли вчитель і учні одно-
часно перебувають онлайн, комунікують у 
реальному часі.

Асинхронне – коли вчитель пропонує до 
перегляду коротку лекцію, огляд теми, пояс-
нення, а потім дає завдання. Зокрема, за цим 
принципом працює Всеукраїнська школа 
онлайн. Таким чином також працюють роз-
повсюджені онлайн-платформи

Часто буває змішана дистанційна форма, 
коли комбінуються синхронні та асинхронні 
заняття. Вчитель пропонує послухати пояс-
нення, дає завдання, а потім в режимі реаль-
ного часу всі підключаються і обговорюють.

"Але є третя форма дистанційки – безвід-
повідальна. Це коли на аркуші написали кілька 
параграфів і кинули у Viber. Це – профанація", 
– наголошує освітній омбудсмен. 

Сергій Горбачов каже, що метод, коли у 
класі, який займається очно, вмикають ка-
меру і ведуть онлайн-трансляцію для тих, хто 
не може бути присутнім на заняття, також не 
дуже ефективний.   

"Я сам був у ситуації учня, коли не зміг вчас-
но приїхати на заняття і спробував приєднати-
ся онлайн. Це – геть неефективно", – каже він.

За його словами, щоб людина по той бік 
камери повноцінно спостерігала за уроком, 
потрібні надзвичайно якісні техніка, звук й 
інтернет. Інакше не зрозуміло, хто що сказав, 
яке завдання виконувати тощо. Тобто люди-
на, яка приєднується онлайн, відчуває себе 
відірваною від того, що відбувається у класі.

Сергій Горбачов впевнений, що у ситуації, 
яка склалася, вчителям доведеться шукати 
цікаві форми роботи з дітьми у дистанційному 
форматі. 

"Я бачу героїчну роботу деяких вчителів і 
директорів, які знаходять ці форми спілкування, 
комунікації і перевірки завдань.

Саме робота таких фахівців пом’якшує 
дуже сильний удар по якості освіти, який 
завдав спочатку COVID-19, а тепер війна", – 
говорить освітній омбудсмен. 

Таким чином українським дітям доведеться 
звикати отримувати освіту в умовах війни: 
комусь перебувати на дистанційці, комусь 
– бігати посеред уроків в укриття, а комусь 
–  намагатися тягти навчання у двох школах 
одночасно. 
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Польща виділить українцям 
64 мільйони гривень

ВЕТЕРАНИ ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ  
ДО МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ НА БІЗНЕС
Український ветеранський фонд фінансуватиме 
ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень 
до мільйона.

Про запуск цієї програми заявила виконавча директорка 
Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

"5 вересня починаємо прийом заявок на фінансування 
ветеранського бізнесу на суми від 500 тисяч до мільйона 
гривень. Подаватися можуть ветерани, їхні родини та сім’ї 
загиблих захисників. Маєте кілька днів, щоб підготувати 
документи, щоб п’ятого вересня їх подати. Відбудовуємо 
Україну вже зараз, а не після перемоги", – заявила викона-
вча директорка фонду Наталія Калмикова.

Прийом заявок для участі в програмі почнеться 5 вересня 
та триватиме до 5 жовтня.

Сума фінансування проєктів:
• мінімальна запитувана сума на проєкт – 500 тис. грн;
• максимальна запитувана сума на проєкт – 1 млн грн.
Хто зможе взяти участь у програмі:
• ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (по-

мерлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників 
і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог 
законодавства як фізичні особи-підприємці;

• юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два 
роки до отримання фінансової підтримки, засновниками 
яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветера-
нів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників 
і захисниць України.

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ЗАПУСТИЛА  
ДВА МОДЕРНІЗОВАНІ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПОТЯГИ
УЗ 23 серпня запустила два модернізовані 
пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк 
почав курсування модернізований електропотяг 
Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено 
приміський електропотяг, оновлений в межах 
проєкту Kyiv City Express.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструк-
тури у Facebook.

"Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню 
рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо 
сказати, що ці потяги були модернізовані на українському 
підприємстві – Київському електровагоноремонтному 
заводі "Укрзалізниці".

Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості 
та економіки – тисячі збережених робочих місць та випла-
чені зарплати працівникам.

Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотри-
манням принципів безбар’єрності та зручності для ма-
ломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу 
та клієнтоорієнтованість "Укрзалізниці" починається саме 
з безбар’єрних рішень – від застосунку для купівлі квитків 
до комфорту матерів, які подорожують з дітьми.

Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні 
якісні зміни пасажирських перевезень", – заявив міністр 
інфраструктури Олександр Кубраков.

З початку війни з’явилося  
майже пів мільйона нових боргів 

У Польщі виплатять нову 
фінансову допомогу 
українським жінкам 
та дітям, які постраждали 
через вторгнення росії 
в Україну. Розподілом 
грошових виплат 
займатиметься Фонд 
імені блаженного 
Климентія Шептиць-
кого, повідомив керівник 
канцелярії прем’єр-
міністра Польщі Міхал 
Дворчик.

ЯКУ СУМУ І ХТО 
ВИПЛАЧУВАТИМЕ 
УКРАЇНЦЯМ?

Як сказано на сторінці 
організації, фінансову під-
тримку буде надано дітям-си-
ротам, які залишилися без 
батьків через війну, та жін-
кам, яких звільнили з полону 
російських окупантів.

П р о є к т  ф і н а н с у є т ь с я 
за рахунок грошей із загаль-
ного резерву державного 
бюджету Польщі. Загальна 
сума – 8 мільйонів 270 тисяч 
злотих (понад 64 мільйони 
гривень).

Жінкам, які побували 
у полоні у росіян, виплатять 
одноразову допомогу у роз-
мірі 10 тисяч злотих (80 тисяч 
гривень). Також фінансову 
підтримку буде надано дітям 
до 18 років, у яких обидва 
батьки або один із них, якщо 
він був єдиним опікуном ди-
тини, загинули внаслідок 
війни в Україні.

Сиротам виплачуватимуть 
приблизно по 720 злотих (5,7 
тисячі гривень) щомісяця. 
Передбачається, що виплати 
матимуть 1600 українських 
дітей.

Ще Фонд Шептицько-
го надаватиме психологічну 
та реабілітаційну допомогу 
жінкам, частина з них змо-
жуть вирушити до оздоро-
вчо-реабілітаційного табору 
восени 2022 року.

ЯК ОТРИМАТИ ВИПЛАТИ?
Заявки на допомогу можна 

подати на сайті Фонду. Там 
потрібно заповнити спеці-
альну форму та внести таку 
інформацію:

• копію паспорта;

• електронну пошту;
• особистий номер теле-

фону;
• адресу проживання;
• документ, що підтвер-

джує право опіки над ди-
тиною опікуна / лист-пові-
домлення від Національного 
інформаційного бюро про 
звільнення з полону.

Грошові виплати нада-
ватимуть до кінця грудня 
2022 року, а подати заявку 
можна до 30 листопада цього 
року, до моменту вичерпання 
коштів, призначених на ви-

плати, якщо це станеться 
раніше. Фінансова підтримка 
буде надана дітям до 18 років, 
у яких обидва батьки або 
один із них, якщо він був 
єдиним опікуном дитини, 
загинули внаслідок війни 
в Україні.

Крім одноразової виплати, 
жінки, звільнені з полону, 
можуть отримати психоло-
гічні чи психіатричні кон-
сультації. Заявку слід подати 
до 20 вересня. Ці жінки також 
зможуть поїхати до табору 
відпочинку та реабілітації.

Загальна кількість 
виконавчих проваджень 
зі стягнення 
заборгованостей зросла 
на 441 311 з лютого 
2022 року.

Про це свідчать дані Опен-
датабот.

Нові дані свідчать про те, 
що ЄРБ зупинив ріст за час 
повномасштабного вторгнен-
ня. Адже, для порівняння, 
за аналогічний період у 2021 
році було зафіксовано вдві-
чі більше виконавчих про-
ваджень за борги – майже 
944 000.

Найбільше зростання за-
фіксоване у таких категоріях:

• штрафи за адміністра-
тивні правопорушення – 
+107 тисяч;

• штрафи за порушення 
ПДР – +100 тисяч;

• заборгованості за "кому-

налку" – + 52 тис.
5 серпня Мінцифри по-

новило роботу порталу від-
критих даних, та Мін’юст 
вперше з моменту вторгнен-
ня рф у лютому опублікував 
Єдиний реєстр боржників.

Потрапляння до реєстру 
може накласти на боржника 
ряд обмежень, зокрема:

• заборона на виїзд з кра-
їни;

• блокування грошей 
на рахунках в банках та забо-
рона відкривати нові рахунки;

• заборона на продаж і по-
купку авто та нерухомості;

• стягнення заборговано-
сті з усіх офіційних доходів.

УМОВА ДОЗВОЛУ  
НА ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

Уряд з 1 вересня запускає в експе-
риментальному режимі програму "єВід-
рядження", що дозволяє фізичним осо-
бам-підприємцям та компаніям за дотри-
мання низки умов відправити в коротко-
строкове закордонне відрядження деяких 
співробітників, яким наразі такий виїзд 
заборонено.

Про це повідомив віцепрем’єр – мі-
ністр цифрової трансформації Михайло 
Федоров.

Підготуйтесь до старту "єВідряджен-
ня": подайте податкову звітність, сплатіть 
єдиний соціальний внесок, за сім днів 
до відрядження внесіть 200 тис. грн на ра-
хунок Ощадбанку,

– повідомив віцепрем’єр – міністр 
цифрової трансформації Михайло Фе-
доров.

Федоров додав, що середня зарплата 
в компанії має бути щонайменше 20 тис. 
грн і одночасно відправити у відря-
дження підприємство зможе не більше 
ніж 10% співробітників, а термін від-
рядження не повинен перевищувати 
сім днів.

За його словами, з 1 вересня оформи-
ти дозвіл на виїзд за кордон можна буде 
на порталі "Дія" в кілька кліків.

Раніше в п’ятницю про ухвалення 
цієї постанови повідомила перший 
віцепрем’єр – міністр економіки Юлія 
Свириденко.

"Великий запит експортно орієнтова-
ного бізнесу мати можливість виїжджати 
за кордон. І ми сьогодні на Кабміні 

ухвалили рішення про те, що з 1 вересня 
бізнес, який платить офіційно заробітну 
плату, не має заборгованості за податка-
ми і зборами перед бюджетом, у якого 
середня зарплата не менше ніж 20 тис. 
грн, то 10% штатної чисельності, але 
не більше ніж 10 людей, матимуть мож-
ливість виїжджати на термін до семи 
днів за заявкою роботодавця. І все 
це відбуватиметься на порталі "Дія", – 
описала Свириденко умови.

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН 
ПРО БОМБОСХОВИЩА  
У КОЖНІЙ НОВОБУДОВІ

Президент України Володимир Зе-
ленський підписав закон, згідно з яким 
забудовники зобов’язані проєктувати 
і споруджувати бомбосховища в кожній 
новій будівлі.

Про це сказано на сайті ВР.
Законопроєкт № 7398 передбачає 

термінове розгортання в Україні мережі 
бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. 
Так, містобудівна документація повинна 
включати інформацію про плановані 
інженерно-технічні заходи цивільного 
захисту, бо інакше її не затвердять.

Орган державного архітектурно-буді-
вельного контролю відтепер може відмо-
вити у видачі сертифікату про готовність 
будівлі до експлуатації, якщо забудовник 
не завершить роботи з обладнання бом-
босховища.

Законопроєкт № 7398 також містить 
нормі щодо наявності інженерно-техніч-
них засобів для евакуації маломобільних 
громадян у будівлях, де постійно прожи-

вають більше 50 людей, та в спорудах, 
де тимчасово можуть розміщуватися 
більше 100 осіб.

Крім того, закон спрощує процедуру 
передачі земельної ділянки для роз-
міщення об’єктів цивільного захисту 
та визначає, як потрібно утримувати 
в належному стані об’єкт укриття.

НОВА ПОШТА ЗРОБИЛА 
ПОСЛУГУ ЗА 1 ГРИВНЮ

З 24 по 26 серпня українці зможуть від-
правляти та отримувати посилки через по-
штомати Нової пошти лише за 1 гривню.

Про це повідомили в компанії.
Тариф знижено для поштоматів 

по всій країні та діє виключно для по-
силок. Відправка документів за звичай-
ною ціною – 45 гривень.

Кожний клієнт може протягом трьох 
днів відправити і отримати через по-
штомат необмежену кількість посилок 
як із інтернет-магазинів, так і від рідних 
за акційною ціною. Нагадуємо, що у по-
штомат можна відправити будь-які речі 
вагою до 20 кг та розміром 40×60×30 см.

Щоб отримати послугу доставки 
за 1 гривню, потрібно:

• оформити посилку 24, 25 та 
26 серпня через поштомат.

Сплатити за користування пошто-
матом може як отримувач, так і від-
правник – через мобільний додаток, 
через трекінг на сайті або у відділенні, 
за умови відправки із поштомату або 
отримання у поштоматі.



Колектив "Рівнегазу" передав 
вже 15-й автомобіль для ЗСУ

3РівненщинаХочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55

Нову нагороду "Слава Рівненщини" першими 
отримали військовий, лікар і волонтер
Начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль під 
час урочистостей до Дня 
Державного Прапора 
вперше вручив нову 
відзнаку відомим в області 
людям.

"Це почесна відзнака, 
яка є нагородою найвищого 
рівня Рівненської обласної 
державної адміністрації. Її 
запроваджуємо вперше в іс-
торії області. І будемо вручати 
за сумлінну працю, високі 
трудові досягнення та профе-
сійну майстерність у різних 
галузях", – зазначив очільник 
області.

Так, Віталій Коваль вручив 
медаль "Слава Рівненщини" 
військовослужбовцю Воло-
димиру Климову, який з 2014 
року від початку збройної 
агресії російської федерації 
проти України стоїть на за-
хисті нашої держави. У боях 
військовий двічі отримував 
поранення: біля Савур-моги-
ли на Донеччині і в Олізарівці 
Київської області. Воїн наго-
роджений орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня.

Новою нагородою відзна-
чено Володимира Бричку – 

волонтера, єпископа церкви 
ХВЄ України. Його волонтер-
ська діяльність розпочалася з 
перших днів АТО на території 
Донецької і Луганської облас-
тей. Волонтер організовував 
евакуаційні рейси з місць ве-
дення бойових дій та окупо-
ваних територій. Ризикуючи 
життям, вдалося евакуювати 
понад 1800 людей. Володи-
мир Бричка особисто брав 
участь у перемовинах про 
обмін полоненими, допоміг 
віднайти та повернути з ро-
сійського полону 60 україн-
ських захисників.

Також нагороду отримав 

Євген Кучерук. Головний лі-
кар Рівненської центральної 
міської лікарні очолює заклад 
28 років. За час його роботи 
створено сучасний медзаклад 
європейського рівня. Має 
почесне звання "Заслужений 
лікар України".

Очільник Рівненщини пе-
реконаний, що це не просто 
чергова нагорода. "Це ви-
знання людей, які прославля-
ють нашу область. Які зроби-
ли вагомий внесок у розвиток 
та популяризацію нашого ре-
гіону. Це наш спосіб від імені 
всієї громади Рівненщини 
сказати дякую людям, якими 

ми пишаємося", – наголосив 
Віталій Коваль.

Нагадаємо, наразі Рівнен-
ська ОДА має три відзна-
ки: Почесну грамоту, цінний 
подарунок та Почесну від-
знаку "Слава Рівненщини". 
Нова нагорода має вигляд 
восьмикутної медалі золо-
тистого кольору, окантова-
ної бортиком з крученого 
шнуру, оточеного подвій-
ним бортиком. На основі із 
червоної емалі розміщений 
волинський хрест, декоро-
ваний узором із трикутників 
та листям аканту. У центрі 
– на овальному медальйоні 
білого кольору розміщений 
геометричний вінок та тризуб 
з проєкту великого держав-
ного Герба України Василя 
Кричевського. На медальйоні 
напис "Слава Рівненщини" 
виконаний за стилістикою 
рівненського художника Ніла 
Хасевича. Колодка увінчана 
листям аканту та є кріплен-
ням до орденської стрічки 
медалі у кольорах прапора 
Рівненщини – смужок білого, 
жовтого та синього кольорів. 
На зворотному боці відзнаки 
передбачено місце для поряд-
кового номера.

РІВНЕНЩИНА СТАЛА ПРИХИСТКОМ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
УРівненському "Інваспорті" до змагань готуються 
мешканці Слов’янська, Попасної, Запоріжжя, 
Павлограда, Бахмуту та інших міст України, де 
тривають активні бойові дії.

Війна – не привід відмовитися від спорту!
Так, у квітні зі Слов’янська у нашу область переїхали 

п’ятеро представників національної збірної України з пау-
ерліфтингу серед спортсменів з порушенням зору. Для них 
допомогли знайти житло, а зараз зі своїми колегами-рівня-
нами вони готуються до Чемпіонату світу.

Тричі на тиждень у рівненському "Інваспорті" тренується 
рекорсменка України Наталія Олійник. До Рівного із міста 
Попасна жінка із рідними переїхала декілька місяців тому. 
Вже у вересні разом із рівнянкою Дариною Кобилинською 
вони представлятимуть Україну на Чемпіонаті Європи з 
пауерліфтингу.

Двоє дзюдоїстів із вадами зору – Юрій Марченко із Пав-
лограда та Інна Сич із Запоріжжя – теж продовжують свої 
тренування на Рівненщині. Вже наприкінці серпня спортс-
мени змагатимуться на Чемпіонаті Європи.

Займається в "Інваспорті" і Олександр Свінобой з Бахму-
та. 38-річний чоловік на інвалідному візку лише початківець 
у спорті, але має можливість безкоштовно займатися та 
вдосконалювати свою спортивну майстерність.

НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ЗАХИСНИКІВ 
МЕДЗАКЛАД РІВНЕНЩИНИ 
ОТРИМАЄ 28 МЛН 
Уряд продовжує допомагати із лікуванням та 
реабілітацією наших захисників. Розташований 
на Рівненщині Республіканський центр лікування 
та реабілітації наслідків нейротравми отримає 
додаткових 28,2 млн грн з державного бюджету.

Кошти будуть спрямовані на:
• збільшення ліжкового фонду на 50 додаткових ліжок;
• придбання системи Robogait, роботизованого при-

строю для терапії ходьбою;
• придбання 26 одиниць коштовного обладнання з до-

помогою ДП "Медзакупівлі України".
"Наш заклад спеціалізується на лікуванні та реабілітації 

важких черепно-мозкових або спінальних травм. Торік його 
лікувальний та фізіотерапевтичний корпуси об’єднали, збу-
дувавши перехід в рамках президентської ініціативи "Велике 
будівництво". Це дало можливість пацієнтам з обмеженими 
фізичними можливостями безперешкодно переміщатися 
корпусами та покращило надання медичної, фізичної, пси-
хологічної реабілітації учасникам бойових дій", – нагадав 
начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Автомобіль, квадрокоптер та інше обладнання 
передали військовим ОК "Захід". Це вже 15-й 
транспортний засіб, який купує колектив "Рівнегазу". 
Придбали і спеціальні буржуйки для польових умов, 
тактичний одяг, саперські лопати та інше. Все те, що 
необхідне на передовій.

Долучилися до ініціативи і закупили надсучасний ква-
дрокоптер спільнота баскетбольного клубу "Рівне" та Сергій 
Ліщук. Ця модель необхідна для виконання бойових задач і 
узгоджена з військовими.

"Перед закупівлею будь-якої техніки чи засобів консуль-
туємося з військовими. Важливо надавати цільову допомогу 
на ті напрямки, де вона найбільш необхідна. Дякую кожному, 
хто продовжує підтримувати і допомагати нашим військовим. 
Разом ми зможемо більше", – зазначив начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль.

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ 
РІВНЕНЩИНИ МАЄ МАЙЖЕ 
ТИСЯЧУ ПРОПОЗИЦІЙ 
Наразі у базі вакансій Рівненського 
обласного центру зайнятості майже 
одна тисяча пропозицій роботи.

За 7 місяців цього року понад три 
тисячі (3,3 тис.) роботодавців поінфор-
мували центри зайнятості області про 
наявність майже 10 тисяч вакансій. З 
них 69% вакансій укомплектовано служ-
бою зайнятості.

Про це повідомив директор Рівнен-
ського обласного центру зайнятості Іван 
Ткачук.

Найбільше вільних місць праці зафік-
совано для кваліфікованих робітників 
з інструментом. Йдеться про швачок, 
електромонтерів, електрогазозварників, 
слюсарів-ремонтників, слюсарів-сантех-
ніків, операторів верстатів з програмним 
керуванням.

Також затребувані робітники з об-
слуговування устаткування та машин, 

а це – водії автотранспортних засобів, 
токарі, оператори заправних станцій, 
трактористи, машиністи крана.

Великий попит у роботодавців мають 
працівники сфери торгівлі та послуг 
– це продавці продовольчих товарів, з 
лотка, на ринку, пекарі, продавець-кон-
сультант.

Найменше вільних місць праці зафік-
совано для кваліфікованих робітників 
сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства, а також 
законодавці, вищі державні службовці, 
керівники, менеджери.

У середньому на 1 вакансію претен-
дували 10 безробітних (на 1 серпня 2021 
року – 5).

У РІВНОМУ СТВОРЯТЬ  
ФОНД ЖИТЛА ДЛЯ ВПО
За час вторгнення росії на територію 
нашої країни Рівне прийняло понад 
19 тисяч вимушено переміщених 
осіб.

"Зараз більшість з них проживає у 
місцях компактного проживання – у 
гуртожитках, або ж орендують житло у 
приватному секторі. Але далі так не може 
бути. Тому ми повинні створити комісію, 
яка вивчить та сформує фонд житла у на-
шій громаді, де зможуть тимчасово жити 
ВПО," – прокоментував міський голова 
Рівного Олександр Третяк.

Тож сьогодні на сесії Рівненської 
міської ради депутати своїм рішення 
утворили тимчасову контрольну комісію 
з вивчення питання щодо формування 
фонду житла, призначеного для тимча-
сового проживання внутрішньо перемі-
щених осіб.

Зокрема, до складу комісії увійшли: 
Васильчук Сергій, Кантарія Зураб, Кот-
ляров Дмитро, Марчук Світлана, Петро-
люк Роман, Года Мар'ян, Чаборай Юрій.

З РІВНОГО ДО КИЄВА 
КУРСУВАТИМЕ 
МОДЕРНІЗОВАНИЙ 
ДВОПОВЕРХОВИЙ ПОТЯГ 
SKODA
Укрзалізниця продовжує 
програму системного оновлення 
пасажирського парку та 
покращення комфортності 
міжрегіонального сполучення.

З 23 серпня в тестовому режимі дво-
поверховий поїзд Skoda курсуватиме на 
маршруті Київ – Рівне – Луцьк.

Це буде перший швидкісний марш-
рут, який з’єднає Рівне та Луцьк зі сто-
лицею України.

З Києва поїзд №755/756 Київ – 
Луцьк – Київ вирушатиме щодня, крім 
середи, о 07:25, прибуватиме в Рівне об 
11:54 та до Луцька о 13:12.

У зворотному напрямку поїзд теж 
курсуватиме щодня, крім середи. Ви-
рушатиме з Луцька о 15:20, з Рівного о 
16:25 та прибуватиме до Києва о 20:42.

"Це вже другий двоповерховий елек-
тропоїзд Skoda, який ми відремонтували 
та повернули на маршрут. До цього ці 
поїзди п’ять років не експлуатувалися, 
оскільки потребували значного ремон-
ту. Та я вірю, що такі поїзди не повинні 
простоювати під забором, адже це понад 
40 тис. додаткових комфортних місць 
для пасажирів щомісяця", – зазначив 
голова правління АТ "Укрзалізниця" 
Олександр Камишін.
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Яким буде майбутній 
опалювальний сезон

НИЗЬКІ ЗАРПЛАТИ У ВОЄННИЙ ЧАС 
МОЖУТЬ НЕ ВПЛИНУТИ НА ПЕНСІЮ
Поки частина українців може недорахуватись 
страхового стажу за воєнний час, цей період 
можна буде виключити з підрахунків суми пенсії 
добровільно. Таку процедуру передбачили, щоб 
через зниження доходів у воєнний час зарплатний 
коефіцієнт не вплинув на суму майбутньої пенсії.

Як зазначає "Пенсійний кур’єр", крім періоду страхо-
вого стажу на час дії воєнного стану, виключити з доходу 
для обчислення пенсії можна також і три місяці з дня його 
припинення або скасування. Відповідний законопроєкт 
із змінами до закону про пенсійне страхування внесла 
Верховна Рада.

Виключити весь період з оголошення воєнного стану 
та кілька місяців після підрахунку зарплати можна лише 
за бажанням людини під час звернення за призначенням 
пенсії.

Нагадаємо, у 2022 році для того, щоб стати пенсіонером 
за віком, необхідно мати три види протяжності страхового 
стажу залежно від віку – для того, щоб вийти на відпочи-
нок найраніше, у 60, потрібно відпрацювати не менше ніж 
29 років. Найменший стаж потрібен для виходу на пенсію 
у 65 – мінімально 15 років. Для тих, у кого стажу не ви-
стачає, передбачена можливість тимчасово отримувати 
допомогу від держави або придбати недостатні роки стажу.

ЯК СЬОГОДНІ КУПИТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ
Заборона на купівлю-продаж землі, яка діяла 
з 2002 року, була скасована 1 липня 2021 року. 
З того моменту землі сільськогосподарського 
призначення можуть продаватися. Це стосується 
переважно земель – для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Основу цих 
земель становлять паї.

Про це пише Західне міжрегіональне управління Мініс-
терства юстиції – м. Львів.

"Продаж земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення державної і комунальної власності забороняється. 
Є, правда, виняток – землі селянського (фермерського) 
господарства державної та комунальної власності, які на-
лежать громадянам на праві постійного користування або 
довічного успадкованого володіння. Такі особи матимуть 
право їх викупити із розстроченням оплати до десяти ро-
ків", – сказано в повідомленні.

ЯК СЬОГОДНІ КУПИТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ
До 1 січня 2024 року право на придбання сільськогоспо-

дарської землі буде тільки у фізичних осіб-українців. Обме-
ження – не більше 100 га в "одні руки".

Також треба пам’ятати, хто має переважне право на ку-
півлю паю:

• у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл 
на видобування корисних копалин загальнодержавного 
значення;

• у другу чергу – орендар земельної ділянки.
У разі якщо відповідно до закону та особа не може на-

бувати у власність земельну ділянку, вона може передати 
своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій 
особі, яка відповідно до закону може набувати у власність 
таку земельну ділянку.

З 2024 року дозволяєтьcя купувати і юридичним особам. 
І з цього моменту для всіх починає діяти інше обмеження – 
не більше 10 тис га. Звичайно, для оформлення договору 
купівлі-продажу ділянки покупцю та продавцю необхідно 
звернутися до нотаріуса.

ЯКІ НЕОБХІДНО МАТИ ДОКУМЕНТИ ПОКУПЦЕВІ:
• паспорт;
• реєстраційний номер облікової картки платника по-

датків;
• завірена нотаріально згода чоловіка або дружини, 

якщо покупець перебуває у шлюбі (або присутність під час 
угоди);

• однією з умов купівлі земельної ділянки є перевірка 
нотаріусом джерела походження коштів покупця.

Нотаріус для встановлення джерел походження коштів 
може використовувати офіційні документи, публічну ін-
формацію, зокрема відомості Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, що формується 
та ведеться Національним агентством з питань запобігання 
корупції, інформацію, отриману від набувача.

Також важливо, що оплата здійснюється винятково 
у безготівковій формі, тому має бути відкритий рахунок 
у банку.

Більшість українських 
експертів вважають, 
що прийдешній 
опалювальний сезон 
буде непростим через 
бойові дії та знищення 
об’єктів критичної 
інфраструктури. Головна 
проблема – можливі атаки 
ворога на потужності, 
що генерують тепло. 
Найскладніша ситуація 
в містах, інфраструктуру 
яких суттєво пошкоджено 
підчас обстрілів. Так, 
теплоелектроцентралі, 
які опалюють переважну 
більшість житлових 
об’єктів у Сумах, Чернігові, 
Кременчуці та Охтирці 
сильно постраждали від 
атак з боку росії.

Про це пише Visit Ukraine 
Today з посиланням на Центр 
протидії дезінформації при 
РНБО.

"Кількість газу не є ос-
новним фактором ризику 
опалювального сезону. На-
томість головна небезпека – 
зруйновані інфраструктурні 
об’єкти, що генерують тепло. 
У прифронтові регіони через 
це подати тепло неможливо, 
тому влада закликає цивільне 
населення до евакуації", – 
сказано в повідомленні.

Питання наповненості 
газових сховищ також зали-
шається важливим.

"Щоб зберегти власні опа-
лювальні ресурси, уряд забо-
ронив експорт вугілля, мазуту 
та природного газу україн-
ського походження. Наразі 
в країні спостерігається спад 
споживання газу через від-

тік населення та скорочення 
обсягів промисловості. Ви-
робництво газу наразі також 
скоротилося, оскільки оку-
панти взяли під контроль 
деякі родовища. Споживан-
ня з 24 лютого скоротилося 
на 40%. Звідси випливає, 
що газу власного видобутку 
має вистачити на опалюваль-
ний сезон 2022-2023", – дода-
ють автори.

За даними уряду, в україн-
ських сховищах вже міститься 
близько 11,3 млрд кубів газу. 
До початку сезону запаси ма-
ють становити 19 млрд метрів 
кубічних. Отже, на сьогод-
нішній день накопичено вже 
більшу частину необхідного 
об’єму. Імпорт газу продов-
жується. Також запаси по-
повнюються на 1 млрд кубо-
метрів блакитного палива 
власного видобутку.

За даними уряду, країна 
готова до зими на 60%. Жит-
лові будинки – на 56%, мере-
жі – на 57%, об’єкти теплопо-
стачання – на 58%.

Внаслідок бойових дій 
на території України пошкод-
жено 327 об’єктів у сфері опа-
лення. Зокрема 156 котелень, 
розташованих на відносно 
безпечних територіях, вже 
відновлено.

Місцеві та центральні ор-
гани влади працюють над за-
провадженням нових джерел 
опалення без підвищення 
цін. У газових котельнях вста-
новлюються твердопаливні 
котли, розраховані на дрова, 
вугілля та інші види палива, 
наявні в конкретному регіоні.

Як повідомляє Міненерго, 
населення не залишиться без 
електрики завдяки потуж-
ностям атомної енергетики. 
З резервного фонду виділено 
бюджет на газові та твердо-
паливні мобільні котельні, 
дизель-генератор, інше необ-
хідне обладнання та дизельне 
пальне.

Передбачається підвищення 
тарифів на газ, тепло та гаряче 
водопостачання для населен-
ня. Промислові підприємства 

купуватимуть газ за ринковою 
ціною.

На прифронтових терито-
ріях спостерігається руйна-
ція систем теплопостачання 
та житлових об’єктів. Через 
неможливість відремонтува-
ти будинки та ушкодження 
в системах постачання не-
можливо забезпечити людей 
життєво необхідним теплом. 
Можливі два варіанти розв’я-
зання цієї проблеми: тим-
часова евакуація населення 
на безпечні території та ство-
рення опалювальних центрів 
з пересувними котельнями.

Перехід багатоквартирних 
будинків на буржуйки чи опа-
лення електроприладами 
не лише не допоможе, а й 
створить небезпеку. Застаріла 
проводка може не витримати 
навантаження. Як наслідок, 
можливі пожежі.

ПРАКТИЧНІ 
ПОРАДИ

Українці мають бути готові 
до зниження температур-
ного режиму в своїх оселях 
з центральним опалюванням 
та складностей з гарячим во-
допостачанням. Економія 
електроенергії дозволить ста-
більно працювати системі 
в цілому.

Ризик ударів по критичній 
інфраструктурі з боку рф ні-
куди не зникає. Отже слід 
психологічно та матеріально 
підготуватися до раптового 
відключення теплопостачан-
ня. Відповідальні державні 
органи мають накопичити ре-
монтне обладнання та матері-
али для надзвичайних станів.

ПРИЗОВ ПОПРИ 
БРОНЮВАННЯ 
МОЖЛИВИЙ,  
АЛЕ Є ВАЖЛИВА УМОВА
Кабінет Міністрів подав до Верховної 
Ради законопроект щодо 
бронювання військовозобов’язаних 
на період мобілізації та на воєнний 
час. Водночас ті, на кого 
розповсюджується бронювання, 
зможуть потрапити до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна 
з посиланням на проект закону № 7687.

Згідно з документом, особи, які по-
траплять до списків бронювання, "мо-
жуть бути призвані на військову службу 
за їх згодою".

Водночас особи з інвалідністю, а та-
кож інші можуть бути призвані на вій-
ськову службу за їх згодою тільки за міс-
цем проживання.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Вер-
ховній Раді визначити умови, за яких 
військовозобов’язані, які працюють 
в органах державної влади, інших дер-
жавних органах, на підприємствах, 
в установах та організаціях, підлягають 
бронюванню.

ЄВРО ЗНОВУ ПАДАЄ: 
У ЧОМУ ПРИЧИНИ  
ТА ЯКІ ПРОГНОЗИ
Євро знову стало коштувати 
менше, ніж американський 
долар. У понеділок на світовому 
валютному ринку пара EUR/USD 
виявилася нижче рівня паритету – 
1,0000, при якому вартість євро була 
рівною вартості долара. Інструмент 
спустився нижче – до 0,9970. 
Фактично євро знову стало 
дешевше американської валюти. 
Таке вже було в поточному році, 
але інвестори пізніше викупили 
ці продажі, – про це повідомляє 
Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Все діло в стрімкому зміцненні по-
зиції долара США. Він дорожчає, тому 

що ринок ухиляється від усіх можливих 
ризиків і шукає для цього "безпечні" ак-
тиви. Крім того, у євро є власний нега-
тив у вигляді наростальної енергокризи 
в Європі.

У понеділок ціни на газ для Європи 
зросли до 3 000 доларів США за тисячу 
кубометрів. До речі, в січні 2021 року 
ціна склала в середньому 230 USD. 
Ринок купує "в ажіотажі" через можливі 
перебої з постачанням. Біржові емоції 
особливо добре видно напередодні 
опалювального сезону та періоді підви-
щеного відбору газу з підземних сховищ.

Цілком можливо, що пара EUR/
USD поки збережеться в слабкій позиції 
та знизиться до 0,9960. Звідти інвесто-
ри намагатимуться викупити продажі 
до 1,0080 (для початку).

Найважливіша подія нового тижня 
серпня на фінансових ринках – еко-
номічний симпозіум в Джексон-Хоулі 
(США). Зазвичай там зустрічаються 
"ключові" фігури світової монетарної 
політики, щоб обмінюватися думками 
та поглядами щодо минулого у фінан-
совій сфері. В цьому разі основною 
темою, ймовірно, буде інфляція і темпи 
її зростання. Поки ще ні одному з Цен-
тробанків розвинутих економік (ФРС, 
ЄЦБ або Банку Англії, наприклад) не 
вдалося взяти індекс споживчих цін під 
контроль.

У "ДІЇ" ЗНОВУ 
МОЖНА ПОДІЛИТИСЯ 
ТЕХПАСПОРТОМ  
НА АВТО 
Міністерство цифрової трансформації 
повернуло можливість поділитися 
техпаспортом на авто в застосунку 
"Дія".

Про це повідомив міністр цифрової 
трансформації Михайло Федоров у своє-
му Telegram.

"Повертаємо шеринг авто в „Дії“. 
За декілька кліків можете поділитися 
власним техпаспортом із дружиною, 
чоловіком або другом. А не передавати 
пластикове свідоцтво з рук до рук. Вже 

запустили реєстрацію на бета-тест, щоб 
перевірити, чи все коректно працює", – 
повідомив Федоров.

Нагадаємо, для того, щоб згенерувати 
запит на отримання техпаспорту від іншо-
го користувача, потрібно:

• встановити додаток "Дія" та автори-
зуватися в ньому. Потім перейти в розділ 
"Послуги" та вибрати пункт "Шеринг 
авто";

• у ньому вибрати підпункт "Відпра-
вити запит на авто";

• після цього "Дія" попросить вас 
ввести контактні дані – номер телефону, 
імейл та адресу проживання. Зверніть 
увагу, що цю інформацію, а також данні 
вашого паспорту буде показано влас-
нику техпаспорта на автомобіль перед 
передачею документу;

• після заповнення всіх полів буде 
згенеровано посилання та QR-код для 
власника авто. Посилання можна надіс-
лати в будь-якому месенджері (чи навіть 
поштою чи SMS), а QR-код можна зчи-
тати через "Дію", в якій авторизований 
власник авто.

Підтвердження шерингу техпаспорта:
• власник авто має перейти по поси-

ланню або відсканувати QR-код першо-
го користувача;

• після цього потрібно заповнити 
інформацію про себе, включно з но-
мером телефону, імейлом та адресою 
проживання;

• далі потрібно лише дати згоду, 
після чого техпаспорт на авто буде до-
ступним в обліковому записі першого 
користувача, який і згенерував запит.
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Історія 22-річної маріупольчанки,  
яку викрали окупанти
За кілька місяців до повномасштабного вторгнення 
22-річна Мар'яна Чечелюк з Маріуполя завершила 
навчання у юридичній академії та вступила до лав 
Національної поліції. 

Перший час дівчина разом з батьками та молодшою 
сестрою Аліною ховались у підвалі будинку на Лівому бе-
резі міста. Наприкінці березня вони потрапили до бункерів 
"Азовсталі". 

1 травня росіяни погодились відкрити зелений коридор 
для цивільних, які перебували на заводі. Дівчата сподівались 
повернутися на підконтрольну Україні територію: вони про-
йшли фільтрацію після кількагодинного допиту та отримали 
документи для виїзду. 

Але окупанти змінили своє рішення і забрали Мар'яну до 
Донецького СІЗО через службу у Нацполіції.

За інформацією рідних, дівчина наразі перебуває у колонії 
в Оленівці. З моменту "затримання" минуло 3 місяці, проте 
жодної інформації про обмін або визволення немає. 

Тому друзі та сестра полоненої активно поширювали її іс-
торію у соцмережах. Тож "Українська правда. Життя" поспіл-
кувалася з мамою Наталією Чечелюк та 16-річною сестрою 
полоненої Аліною. Вони розповіли про Мар'яну, життя під 
окупацією та надію побачити її вдома якомога швидше.

ЖИТТЯ В МАРІУПОЛІ ДО ДРУГОГО 
ВТОРГНЕННЯ РОСІЯН

Мар’яна з дитинства мріяла стати адвокатесою. Їй по-
добалась юриспруденція, тому коли дівчина вступила до 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
ніхто не здивувався. Сестра додає, що Мар’яна раніше займа-
лася футболом, навіть була у жіночій збірній команді. Крім 
того, дівчина любила допомагати людям і була не байдужа до 
чужого горя. 

"А ще вона любила тварин, особливо собак. Одного двор-
нягу навіть забрала додому з притулку за кілька місяців до 
війни. Пса звуть Міла, вона тепер живе з нами", – каже Аліна.

Вона зазначає, що коли почалась війна, старша сестра 
продовжувала робити добрі справи. За потреби надавала 
першу медичну допомогу людям на вулиці. 

Наталія розповіла, що колеги Мар'яни виїхали з міста за 
кілька днів до повномасштабного вторгнення. Пропонували 
їй теж покинути Маріуполь. Але вона, як більшість мешкан-
ців, сподівалася, що війна не триватиме довго.

"Ми повинні були виїхати всією сім'єю, але Маріуполь 
миттєво взяли в кільце. Були сильні обстріли, наші машини 
згоріли. Світло та зв'язок зникли, про зелені коридори нічого 
не знали.

Ми живемо у центрі Лівого берега, до "Азовсталі" від на-
шого будинку – близько 500 метрів. Пост-Міст, який поєд-
нував Лівий берег та "Азовсталь" з правим берегом підірвали 
і частково замінували", – розповідає мама полоненої.

Вона додає, що старша донька неодноразово наголошува-
ла на тому, що треба виїжджати з міста. Ситуація змінювалася 
з кожною хвилиною змінювалось на гірше. Але сім'я Чечелю-
ків не полишала надії, що наступного дня буде тихіше і вони 
зможуть поїхати.

"Ми намагались виїхати, але на дорозі побачили розстрі-
ляні автомобілі з трупами всередині. Усюди валялися міни 
та нерозірвані снаряди. Коли врешті-решт наважились, нам 
сказали, що виїхати на територію України неможливо, лише 
– через "ДНР". 

Тож ми постали перед вибором: або відправити дівчаток на 
комбінат, щоб вони вижили, або перейти сторону Росії. Але 
Мар'яна на це ніколи б у житті не погодилася", – пояснює 
Наталія.

ЯК СЕСТРИ ПОТРАПИЛИ  
НА "АЗОВСТАЛЬ"

Дівчата потрапили до бункерів "Азовсталі" через авіаналіт 
25 березня.

"Того дня ми пішли з татом за водою вранці. Біля Хлібоза-
воду, у будівлі, була криниця. Допоки батько набирав воду, ми 
з Мар'яною говорили з людьми. Питали у них, де беруть речі, 
бо було дуже холодно", – розповідає сестра Аліна.

Вона згадує, що у небі почувся гул літаків – їх було 5, ле-
тіли один за одним. 

Перший скинув ФАБ (фугасну авіабомбу) за будинком. Всі 
одразу побігли ховатися: більшість людей з натовпу кинулися 
в "Азовсталь". 

До заводу було недалеко – метрів 500. Один з перехожих 
гукнув дівчатам, щоб швидко забирались до укриття. Вони 
відповіли, що чекають на тата, проте чоловік знову крикнув, 
що треба бігти у найближче сховище – на "Азовсталь".

"Коли ми підійшли до будівлі, військові нам сказали спу-
ститися в укриття. Коли авіаналіт закінчився, частина людей 
пішла, але ми лишилися.

З батьками з того часу не бачилися. Зв'язку також не 
було спочатку. Потім хлопчики (військові ЗСУ) під'єднали 
інтернет. У Мар'яни був телефон, а я свій залишила у батьків 
у підвалі. Тато, на щастя, живий-здоровий побіг назад", – 
продовжує Аліна.

Українські військові сказали дівчатам, аби їхні батьки 
виїжджали по можливості з міста. Але застерегли, щоб на 
завод не йшли, бо росіяни почали активного його атакувати 
– "Азовсталь" лишався останнім бастіоном Маріуполя. Мама 
й тато покинули місто в той день, коли їхні доньки опинились 

на заводі.
Аліна каже, що весь час від початку повномасштабного 

вторгнення сестра отримувала зарплату, хоча й не виконувала 
прямих обов'язків. Коли дівчата потрапили на "Азовсталь", 
Мар'яні прийшло повідомлення від колег, що її звільнять 
через те, що вона перебуває на окупованій території.

У міцних бункерах заводу були їжа, вода, продукти. Аліна 
згадує, що ЗСУ облаштували навіть саморобні ліжка та від-
давали свої речі дітям та жінкам, бо у сховищах було дуже 
холодно.

"Нас росіяни цькували газом. Але завдяки тому, що бун-
кери були розгалужені, з міцними дверима в переходах, ми 
зачиняли двері і чекали, доки газ уляжеться. Потім була 
фосфорна зброя, касетні ракети, літаки з авіабомбами, ФАБ 
різної потужності. 

Окупанти дуже хотіли випалити "Азов" звідти. Але в бун-
керах було багато людей – і з маленькими дітьми, і вагітні, 
деякі навіть народили", – згадує дівчина. 

Довгі перемовини нарешті завершились зеленим коридо-
ром. 1 травня відбулась перша евакуація цивільних з заводу.

"Із 70 саперів, які очищали дорогу з "Азовсталі" до місця 
посадки в автобус, у живих залишилося лише 5. Все одно, 
коли ми йшли, під ногами були міни та не розірвані снаря-
ди – ми їх переступили, перестрибували. Навіть у момент 
евакуації з "Азовсталі" вони не припиняли вогонь: літаки 
продовжували скидали бомби.

Нас зустрічали росіяни, представники Червоного хреста, 
ООН, були журналісти – вони нас знімали. Тоді сиділи в 
автобусах та чекали, але ніхто більше не виходив", – каже 
молодша сестра Мар'яни.

ДОПИТИ У ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ ТАБОРІ
Близько 12 години автобуси з цивільними привезли до 

Безіменного. З автобусів не випускали. Щоб піти в туалет, 
мало зібратися людей 10, тоді вели під конвоєм.

На фільтрацію завели в білий намет, дивилися телефони та 
роздягали наголо, шукали татуювання, потім в іншій палаті 
оформляли дані.

"Почали мене допитувати, хто моя сестра, як ми опини-
лися в "Азовсталі", як ставимося до Росії, інше. Це не було 
страшно, але відчувався психологічний тиск. Потім вони 
довідалися, що Мар'яна працювала в поліції. Почали допи-
тувати дужче і її, і мене", – згадує Аліна.

Вона додає, що окупанти світили лампою в обличчя, по-
грожували, що сестру ніколи не випустять, якщо не скаже, 
де працювала Мар'яна і про її зв'язки з ЗСУ. Погрожували 
відправити до дитячого будинку, розправою з батьками.

"Фільтрацію ми проходили годин 6, потім назад сіли в ав-
тобуси. Сестру випустили також, дали документи для виїзду. 
Поки чекали розселення по наметах для ночівлі, за Мар'я-
ною прийшли росіяни з білими пов'язками. Було близько 21 
години. Її відвели в ті самі білі намети, де нас допитували", 
– продовжує розповідь дівчина.

Тоді в автобус зайшли інші росіяни і наказали всім вийти, 
щоб розселитися на нічліг.

"Я зайняла два ліжка, щоб ми поряд спали. Думала, ніч пе-
ребудемо і вранці в Україну поїдемо. Дві порції вечері взяла, 
а потім до мене підійшла жінка, теж з "Азовсталі", і сказала, 
що бачила Мар'яну – засмучену та із загубленим поглядом. 
Я кинулась до наметів, але мене не пустили", – каже Аліна.

Дівчина почала питати, де сестра, коли повернеться. Але її 
відвели убік і "м'яко" попросили піти спати та не панікувати. 

Але додали, що Мар'яну відвезли до Донецька. Сказали, 
що випустять її, якщо вона все правильно зробить. Скоріш за 
все, очікували, що сестра перейде на бік окупанта.

"Я відшукала представників Червоного хреста та ООН 
допомогти мені повернути сестру. Навіть навколішки перед 
ними ставала, благала, плакала. Телефону у мене не було, 
тож я не могла навіть подзвонити батькам", – розповідає 
молодша сестра.

Наступного ранку Аліну розбудили люди "Азовсталі", щоб 
виїжджати до Запоріжжя. Представник ООН запропонувати 
поїхати з усіма, щоб опинитися у безпеці, але вона не пого-
дилася. 

"Я сподівалася, що сестру випустять сьогодні-завтра. Про-
вела у Безіменному декілька днів, бо думала, що її звільнять і 
ми разом поїдемо. Кілька разів на день ходила до окупантів в 
намет, намагалася довідатися про Мар'яну", – каже дівчина.

ДОНЕЦЬКЕ СІЗО, А ТОДІ – ОЛЕНІВКА
Аліна додає, що окупанти зателефонували її батькам і 

поставили їм жорсткий ультиматум. Або – тато з мамою 
забирають її протягом двох діб, або – дівчинку віддають у 
дитячий будинок. 

"Мені погрожували щоразу, коли я йшла довідатися за 
сестру в окупантів у наметі", – згадує вона.

Мама Наталія розповіла, що дзвінок від окупантів застав 
її зненацька.

"25 березня, коли дівчата потрапили на "Азовсталь", ми 
виїхали в Саханки та пройшли фільтрацію. 

Чекали на дітей гуманітарним коридором. Звісно, ми   при-
їхали та забрали Аліну. Хоча сподівалися зустріти обох доньок 
цілими та неушкодженими у Запоріжжі 1 чи 2 травня", – каже 
мама Мар'яни. 

Вона зазначає, що волонтер з невідомого номера пові-
домив, що донька у Донецькому СІЗО. Але повідомлення 
швидко видалили, і номер деактивували. 

"Ми коли з чоловіком приїхали за донькою, нам сказали 
"не шукайте, не намагайтеся, не досягнете.

Місяць тому до Оленівської колонії їздили наші знайомі, 
але їм не вдалося нічого дізнатися", – переповідає вона.

Наталія каже, що вже 4-тий місяць не чула донин голос. 
"Я знаю, що вона жива, але не знаю, як її здоров'я, коли 

вийде. Не знаю, чому її затримали. Але щодня чекаю, що вона 
подзвонить із території України", – додає мати.

Аліна разом з мамою кажуть, що телефонували за всіма 
можливими номерами. Наталія навіть додзвонилась до Же-
неви. А ще – Верещук, і СБУ, і навіть писали у "ДНР". Вони 
нічого не відповіли – лише прочитали повідомлення.

І подальша доля полоненої лишається у руках окупантів.

Вікторія Андрєєва, УП.Життя



Трикутник, але не союз: що не так  
з альянсом Києва, Лондона і Варшави 

6 історії війни №25 (1862) 25 серпня 2022 року

На відміну від Києва, у Варшаві та Лондоні бракує 
запиту на розвиток українсько-польсько-британського 
"союзу", не кажучи вже про те, що саме визначення 
"союз" сприймається у цих двох столицях доволі 
неоднозначно.

Ні в Лондоні, ні у Варшаві наразі не готові відповісти на 
питання, що три країни у рамках трикутника можуть робити 
такого, що вони не могли б робити у двосторонньому фор-
маті.

Навіть по тих треках, які могли б мати розвиток у форматі 
трикутника – як-от базова підготовка українських військових 
британськими інструкторами на території Польщі, – британ-
ці пішли іншим шляхом, залучаючи окремі країни світу до 
тренування наших бійців у самій Британії.

Водночас не виключено, що запит на такий "союз" з'явить-
ся у майбутньому, особливо за сценарію повторного обрання 
президентом США Дональда Трампа.

ПОГЛЯД ІЗ ВАРШАВИ
У Польщі, на відміну від України, переважає доволі стри-

маний підхід до цього формату взаємодії.
Серед факторів, які впливають на доволі стриману в порів-

нянні з українською (і навіть британською) позицію Польщі, 
можна виокремити такі:

- Небажання польського уряду потрапити під атаку вну-
трішньої опозиції – політичної, експертної та медійної, котра 
може "прочитати" у подібних ідеях бажання польської влади 
підготувати ґрунт для виходу з НАТО чи ЄС.

- Сама назва "союз", як позиціонували це в Києві, ви-
кликає певну настороженість, адже у ньому бачиться щось 
юридично зобов’язуюче.

- Історичні чинники, які зводяться до того, що в історії 
Польщі Британія не виправдовувала свій статус надійного 
союзника.

Щодо України, то складні історичні питання відійшли на 
другий план у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ, 
це визнали навіть критично налаштовані до нас в останні 
роки середовища так званих "кресовяків".

Йдеться передусім про абревіатуру УПА (Україна-Поль-
ща-Англія), якою напівжартома називали новоутворений 
"союз" в окремих українських медіа та соціальних мережах, 
що, звісно ж, не залишилось непоміченим у Польщі, де будь-
яка ідея з такою абревіатурою приречена на провал.

Щодо прихильників більш тісної тристоронньої співпраці 
між Україною, Польщею та Британією, то вони виходять з 
таких аргументів:

- Такий формат є унікальним шансом залучити на бік 
України та Польщі Британію – ядерну державу та постійного 
члена Ради безпеки ООН.

- Союз із Британією має стати сигналом для Німеччини та 
Франції, розчарування діями яких щодо стримування росій-
ської загрози є як в Україні, так і в Польщі.

- Військова взаємодія у тристоронньому форматі триває 
давно. Ця ідея не виникла раптово, нізвідки, а на момент 
оприлюднення мала певне підґрунтя – і військове, і дипло-
матичне.

Тож поки що у Польщі консенсусним є бачення, що цей 
формат сьогодні потрібен як ще один формат допомоги Укра-
їні – не більше і не менше.

За такої ситуації польські експерти та дипломати вважають 
більш пріоритетною та перспективною ідею Люблінського 
трикутника, аніж українсько-польського-британського 
"союзу".

Крім того, ідея розвитку малих альянсів у Польщі не ви-
кликає наразі такого ентузіазму, як в України і навіть Брита-
нії. Відтак щодо України для Польщі ключовим пріоритетом 
на сьогодні є двосторонній трек.

ПОГЛЯД ІЗ ЛОНДОНА
Інтерес Великої Британії до розвитку відносин із Україною 

був досить нерівним, характеризувався значними спадами, 
але бували і різкі злети – як, наприклад, навесні 2022 року.

Медійна ейфорія в Україні про беззастережну підтримку 
Британії може часом справляти неточне враження про пріо-
ритети Лондона.

Попри це російська агресія, як би парадоксально це не 
звучало, відкрила вікно можливостей для поглиблення співп-
раці між двома країнами.

Показовий момент: хоча ідея про трикутникову співпра-
цю належить українській стороні, непосвячені спостерігачі 
часто приписують авторство Лондону. Насамперед тому, що 
однією з перших повідомила про таку співпрацю міністерка 
закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Декларування ідеї мало чималий медійний супровід (осо-
бливо в Україні, дещо в Польщі і найменше в Британії). Але 
на операційному рівні проєкт залишався майже мертвим, 
ніхто особливо цю тему в дипломатичному відомстві Сполу-
ченого Королівства не просував.

Можна виокремити такі причини, які не дозволяють 
Лондону включитися в запуск трикутника більш серйозно:

- Внутрішня політика. Велика Британія не вперше по-
яснює дефіцит уваги до України насиченим внутрішньопо-
літичним порядком денним. Чергові й дострокові вибори 
– вони постійно слугували неформальним виправданням 
провисання підтримки України за окремими напрямками.

- Нерозуміння вигод для себе. У Лондоні досі не до кін-
ця розуміють, у чому додана вартість цього проєкту. Тим 
більше, коли двостороння співпраця між двома країнами 

майже взірцева – регулярний політичний діалог; серйозна 
взаємодія у сфері безпеки; підтримка майбутньої відбудови 
України тощо.

- Східна Європа у принципі не належала до сфери осо-
бливого зацікавлення Лондона. У програмному документі 
Сполученого Королівства Integrated Review, наприклад, 
Індо-Тихоокеанському регіону присвячено окремий підроз-
діл, тоді як про Україну міститься лише дві побіжні згадки в 
ширших контекстах.

У спеціалізованих британських колах інтерес усе ж є, при-
наймні на робочому рівні – відбуваються відповідні зустрічі, 
консультації із залученням представників різних відомств і 
на різних рівнях (міністерства закордонних справ і оборони, 
звісно, відіграють тут ключову роль).

Наразі на робочому рівні інтерес Лондона до тристорон-
ньої взаємодії можна пояснити такими мотивами:

- Однакове розуміння загроз. Велика Британія, Польща 
і Україна – природні й логічні партнери, оскільки мають 
однакове розуміння загроз, які походять від Росії. Причому 
Британія демонструвала це розуміння набагато раніше і чіт-
кіше, ніж багато інших західних демократій, які тривалий час 
намагалися замирити Путіна переговорами.

- "Глобальна Британія". Чимало британців (особливо з 
табору прихильників Brexit) почувалися скривдженими, 
вважаючи, що членство в ЄС сковувало зовнішню політику 
Лондона, не дозволяло їй розгорнутися на належному рівні. 
Відтак перед британськими дипломатами стоїть завдання 
довести велич Британії, її ключову і незамінну роль у гло-
бальній політиці.

- Значні двосторонні напрацювання. Україна не вперше 
бере участь у створенні регіональних альянсів.

- Персональний інтерес. Якщо Ліз Трасс стане прем’єр-мі-
ністром, з високою ймовірністю можна припустити, що 
трикутник отримає більше уваги з боку Великої Британії. 
Адже команда Трасс, причетна до ініціювання трикутника, 
найпевніше, переміститься до прем’єрського офісу.

ЯК ЗАПУСТИТИ РОБОТУ 
ТРИКУТНИКА?

Не "союз". 
У Лондоні та Варшаві до трикутникової взаємодії став-

ляться саме як до поглибленого тристороннього партнерства. 
Означень на кшталт "союз", "альянс", якими достатньо часто 
оперують у Києві, урядовці в двох інших країнах намагаються 
уникати. Не варто було б акцентувати увагу на них і Україні.

Безпека (України) як основа трикутника. 
І в Польщі, і в Британії розглядають трикутник передусім 

як ще один формат допомоги Україні, і такий підхід є опти-
мальним на період, допоки триває війна Росії.

Для посилення НАТО та інтеграції України в Альянс. 
У Британії та Польщі своя складна історія взаємин з ЄС, 

однак обидві країни – ініціативні члени НАТО, котрі підтри-
мують майбутнє членство України в Альянсі.

Відтак окремі проєкти Альянсу могли б впроваджуватися в 
тристоронньому форматі (якщо на рівні НАТО вони з різних 
причин гальмуються).

З іншого боку, три країни можуть виступити з ідеями, як 
тристоронню взаємодію розширити за рахунок долучення 
інших членів НАТО.

Стратегічний безпековий діалог. 
Він міг би стати одним із ключових вимірів подальшої 

взаємодії Києва, Лондона і Варшави.
Нагадаємо, час від часу польські політики пропонували 

створювати нові переговорні майданчики для діалогу з Росі-
єю, до яких, зокрема, могли б бути включені сусіди України.

За умови інтересу в Польщі та Великій Британії у рамках 
трикутника можна було б обговорювати майбутнє безпеко-
вої архітектури в Європі, трансформацію Росії, створення 
передумов для мінімізації загроз, що й надалі походитимуть 
від Росії.

S&T партнерство. 
Співпраця в оборонній сфері так само могла б стати важ-

ливим виміром трикутника. Британський огляд Integrated 
Review свідчить про інтерес Лондона до оновлення власних 
збройних сил.

Принцип S&T (science and technology – наука і технологія) 
при цьому розглядається як ключ до досягнення стратегічної 
переваги Сполученого Королівства у світі.

Британія також зацікавлена в тому, аби створювати мережу 
міжнародних S&T партнерств. Україна може виявити ініціа-
тиву задля того, щоб науково-технічна складова була однією 
з основоположних в рамках трикутникової співпраці.

Військово-повітряна сфера. 
Британія, Польща і Україна можуть проводити актив-

ніший діалог з іншими союзниками задля співпраці у вій-
ськово-повітряній сфері (наприклад, навчання на території 
Польщі).

Голова штабу ВПС США генерал Чарльз Браун заявляв 
про можливість надання Україні західних винищувачів. Серед 
можливих варіантів він перелічив американські винищувачі, 
шведський Gripen, французький Dassault Rafale, а також 
Eurofighter Typhoon.

Останній може становити певний інтерес для Києва у 
рамках діалогу з Британією.

Трикутник + чинні ініціативи. 
На окрему увагу заслуговує вивчення питання про за-

лучення трикутника до партнерських проєктів, які Велика 
Британія давно вже підтримує.

Зокрема, Joint Expeditionary Force (JEF) / Об’єднані 
експедиційні сили – багатонаціональні експедиційні сили, 
створені в 2015 році Великою Британією: крім Сполученого 
Королівства, до них входять ще дев’ять північноєвропейських 
союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, 
Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Трикутник "Україна-Польща-Британія" може виявитися 
надто тісним для "Глобальної Британії", тому є сенс розгля-
нути можливість долучення до існуючих ініціатив Лондона.

Так само варто вивчити питання тіснішої взаємодії укра-
їнсько-польсько-британського тріо та Люблінського трикут-
ника, які можуть доповнювати одне одного.

Відбудова і безвіз. 
Відбудова України – ще одна з пропозицій, яка могла б 

стати важливим напрямком тристоронньої взаємодії.
Велика Британія буде організатором наступної конферен-

ції з відновлення України, яку планується провести 2023 року.
Україна, Польща і Велика Британія могли б виступити з 

низкою спільних ініціатив щодо відбудови. До речі, саме під 
цей захід Лондон має символічну нагоду продемонструвати 
союзницькі симпатії до українців, спростивши візовий ре-
жим (наприклад, знявши високу плату за візи) або ж і взагалі 
відмовившись від них.

Досягнення безвізу справді буде важливим сигналом, 
оскільки саме це питання давно кидає тінь на україн-
сько-британські відносини.

Автори: Альона Гетьманчук, Сергій Солодкий,
Центр "Нова Європа".



Здам
ВАО здає в оренду приміщення: ви‑
робничі (5‑200 кв.м), офісні (15‑50 
кв.м), складські (30‑200 кв.м), га‑
ражні (15‑20 кв.м), за адресою: вул. 
Млинівська, 25. Аукціон щовівторка. 
Тел. 64‑05‑49.

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.

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 Договір дарування 
посвідчений Приватним но‑
таріусом Здолбунівського РНО 
Банацькою Л. І. від 19.03.2008 
р. за р. №568 від імені Дроз‑
довської Любові Василівни, 
вважати недійсним.
Втрачено Свідоцтво про пра‑
во власності квартири за адре‑
сою: м. Рівне, вул. Дубенська, 
44, кв. 332, видане на ім’я 
Михайлова Миколи Івановича, 
вважати недійсним.
Втрачено Свідоцтво про пра‑
во на спадщину за заповітом, 
посвідчене Рівненською район‑
ною ДНК від 29.07.2016р. за р. 
№ 2‑613 від імені Боровець 
Галина Аркадіївна, вважати 
недійсним.
Втрачено Студентський кви‑
ток, виданий Рівненським 
інститутом Київського Універ‑
ситету Права НАНУ, на ім’я 
Стецюк Ярослав Миколайович, 
вважати недійсним.

Вимоги до укриттів у навчальних закладах
КЛЮЧОВЕ – БЕЗПЕКА

Як зазначають посадовці, будь-яке 
із укриттів для використання школами 
від прямого ракетного влучання вря-
тувати не зможе, але від його побічним 
наслідків – так. Тож зараз у спорудах 
цивільного захисту, які будуть вико-
ристовуватися школами, проводяться 
роботи із облаштування вентиляційної 
системи, встановленням дверей та сан-
вузлів. Після завершення таких робіт, 
висновку комісії про можливість вико-
ристання таких споруд як укриттів для 
школярів, їх зможуть оглянути і батьки. 

Нижче довідково подаємо витяг 
із рекомендацій щодо облаштування 
укриттів.

Державна служба надзвичайних си-
туацій видала РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо 
організації укриття в об’єктах фонду 
захисних споруд цивільного захисту 
персоналу та дітей (учнів, студентів) за-
кладів освіти. Вони передбачають, що 
об’єкти будівництва мають відповідати 
таким основним вимогам: 

• розміщуються у підвальному (під-
земному) або цокольному поверхах, 
можливо (за умов забезпечення огород-
жувальними будівельними конструкці-
ями необхідних захисних властивостей 
або можливості вжиття додаткових 
заходів щодо їх підвищення) – на пер-
шому поверсі; 

• розташовуються у складі основної 
будівлі закладу освіти або у безпосеред-
ній близькості до неї (рекомендовано 
до 100 м);

• не розміщуються поруч з велики-
ми резервуарами із небезпечними хі-
мічними, легкозаймистими, горючими 
та вибухонебезпечними речовинами, 
водопровідними та каналізаційними 
магістралями, руйнування яких може 
призвести до травмування або загибелі 
працівників та дітей (учнів, студентів); 

• не зазнають негативного впливу 
ґрунтових, поверхневих, технологічних 
або стічних вод;

• забезпечені електроживленням, 
штучним освітленням, системами во-
допроводу та каналізації. За відсутності 
в об’єктах будівництва водопостачання 
і каналізації вони повинні мати окремі 
приміщення для встановлення вино-
сних баків для нечистот;

• не мають великих отворів у зов-
нішніх огороджувальних конструкціях, 
наявні отвори (крім дверних) забезпе-
чують можливість їх закладки (мішка-

ми з піском або ґрунтом, бетонними 
блоками, цегляною кладкою тощо);

• забезпечені не менше ніж двома 
евакуаційними виходами, один з яких 
може бути аварійним (у разі плануван-
ня укриття у споруді подвійного при-
значення або найпростішому укритті 
місткістю менше 50 осіб у ньому до-
пускається наявність одного евакуаці-
йного виходу);

• через приміщення, призначені 
для перебування населення, яке під-
лягає укриттю, не проходять водопро-
відні та каналізаційні магістралі, інші 
магістральні інженерні комунікації 
(за винятком внутрішньобудинкових 
інженерних мереж). Приміщення 
мають рівну підлогу, придатну для 
встановлення лав, нар, інших місць для 
сидіння та лежання; 

• у приміщеннях не зберігається 
легкозаймистих, хімічно та радіаційно 
небезпечних речовин, небезпечного 
обладнання, що не підлягає демонтажу 
або не може бути демонтоване у термін 
до 24 годин; 

• висота приміщень об’єктів, зокре-
ма дверних отворів, становить не мен-
ше 2 м (допускається не менше 1,8 м, 
якщо це було передбачено проектною 
документацією на її будівництво), а 
до виступаючих частин окремих бу-
дівельних конструкцій та інженерних 
комунікацій (за винятком дверних 
отворів) – не менше 1,4 м. Ширина 
дверних отворів становить не менше 
ніж 0,9 м (допускається не менше 0,8 м, 
, якщо це було передбачено проектною 
документацією на її будівництво). Пе-
ретинання дверних отворів 7 будівель-
ними конструкціями або інженерними 
комунікаціями не допускається; 

• отвори при входах (виходах) 
закриваються посиленими дверми із 
негорючих матеріалів (металевими 
або дерев’яними, оббитими залізом) 
або захисними екранами (кам’яними, 
цегляними або залізобетонними) на 
висоту не менше 1,7 м; 

• основні приміщення, призначені 
для укриття населення, мають приму-
сову або природну вентиляцію; 

• забезпечується вільний доступ 
осіб з інвалідністю та інших маломо-
більних груп населення (для закладів 
освіти з наявністю зазначеної категорії 
осіб) або є технічна можливість до-
обладнання для забезпечення такого 
доступу у термін до 24 годин; 

• об’єкт перебуває у задовільному 
санітарному та протипожежному стані 
(відповідно до норм протипожежних та 
санітарних правил); 

• забезпечено необхідні захисні вла-
стивості для захисту від звичайних за-
собів ураження та зовнішнього іонізу-
ючого випромінювання, встановлених 
для протирадіаційних укриттів (споруд 
подвійного призначення із відповідни-
ми захисними властивостями).

 Найпростіші укриття забезпечу-
ються: місцями для сидіння (лежан-
ня) – лавками, нарами, стільцями, 
ліжками тощо. Можливо передбачати 
розміщення працівників та дітей (уч-
нів, студентів) на наявних у закладах 
освіти засобах (стільцях, лавках, ліж-
ках), що використовуються під час 
освітнього процесу, а також інших 
засобах, зокрема спортивних матах, 
карематах (килимках туристичних), 
за умов можливості їх використання 
на підлогах відповідних приміщень та 
забезпечення площі на одну особу, яка 
підлягає укриттю, на рівні не менше 1 
м2 ; ємностями з питною (з розрахунку 
2 л на добу на одну особу, яка підлягає 
укриттю) та технічною водою (за від-
сутності централізованого водопоста-
чання). Розміщення зазначених ємно-
стей дозволено передбачати в основних 
приміщеннях (для розміщення осіб, що 
підлягають укриттю); контейнерами 
для зберігання продуктів харчування; 
виносними баками, що щільно закри-
ваються, для нечистот (для неканалі-
зованих будівель і споруд), розміщених 
у спеціально призначених для цього 
приміщеннях; резервним штучним 
освітленням (електричними ліхтарями, 
свічками, гасовими лампами тощо) 
та електроживленням; первинними 
засобами пожежогасіння (відповідно 
до встановлених норм для приміщень 
відповідного функціонального призна-
чення); засобами надання медичної до-
помоги; засобами зв’язку і оповіщення 
(телефоном, радіоприймачем, мережею 
інтернет, рекомендовано встанов-
лення Wi-Fi – пристроїв); шанцевим 
інструментом (лопатами штиковими 
та совковими, ломами, сокирами, пил-
ками-ножівками по дереву, по металу 
тощо).

�Подати оголошення: 066 265 62 35



За кілька місяців до війни Макс Нестеров 
відкрив власний перукарський салон. 
Утім, вже в лютому довелося його 
закрити.

З березня Макс разом із друзями "працює" 
перукарем в одному з госпіталів в Києві.

Щотижня чоловік з друзями стриже та 
голить військових. За час війни  перукарі до-
помогли понад 200 бійцям. 

"Українська правда. Життя" розповідає 
його історію.

Вранці 24 лютого Максим, як і багато хто з 
українців, почув за вікном вибухи. Він розбу-
див свою родину. Сім'я вирішила залишилася 
в Києві, адже на дорогах були кілометрові 
затори, а заправити машину було неможли-
во. Родина прожила близько півтора тижня 
в під’їзді в спальниках і лижних костюмах. В 
бомбосховище ходила лише раз.

"Київ – найзахищеніше місто в Україні, 
принаймні я тоді так вважав", – каже Максим.

Чоловік вийшов на чергування у власному 
комплексі, адже мав власну зброю. До 5 бе-
резня хлопці чергували по 8 годин кожного 
дня. Потім він вирішив вивезти свою дружину 
з маленькими доньками на захід України, а 
звідти купив їм квитки за кордон.

"Ми 34 години добиралися на західну 
Україну. Зараз моя сім’я у Франції,  я їм поки 
що забороняю повертатися", – розповідає 
чоловік.

Після того, як чоловік вивіз сім'ю, через 
тиждень повернувся до  Києва і повернувся 
на чергування. 

Згодом отримав дзвінок від колеги. Друг 
попросив допомогти стригти військових. До 
широкомасштабної війни Максим часто 
долучався до благодійних проєктів. Разом 
з колегами він заснував ініціативу Hair for 
share, в рамках якої створювали перуки он-
кохворим дітям.

Максим погодився стригти військових. 
Тож відтоді щотижня волонтерить у лікарні.

"Ми там з 10 ранку до 8 вечора: стрижемо, 
голимо, допомагаємо, як можемо: емоційно, 
психологічно – в нас така професія, що нама-
гаємося жартувати, підтримувати хлопців", – 
розповідає він.

Більшість воїнів у важкому або дуже важ-
кому стані. Саме тому для роботи перукарі 
використовують багато специфічних засобів.

"Це "спартанські" умови, в яких не всі 
можуть працювати: підстелити пеленки, пе-
ревернути, допомогти, десь з хлопця шкіра 
злазить, коли ти його голиш – від препаратів, 

якими їх колять", – розповідає Максим.
За 24 роки роботи чоловік не стикався з 

подібним досвідом.
"Здебільшого моя клієнтська база форму-

валася з "Business Plus" і "VIP",  це були клієн-
ти віком 50+", – розповідає чоловік.

За кілька місяців до війни він нарешті від-
крив власний салон, а вже в лютому закрив 
через війну. У перукарську справу Максим 
потрапив через батька. Саме той був його 
першим клієнтом.

"Мій батько навчився стригти в армії та 
колись настав такий момент, коли він сказав 
"Треба мене підстригти", а я кажу: "Та без 
питань". Це був мій найважчий клієнт, бо він 
сидів з двома дзеркалами слідкував за кожним 
моїм рухом", – з усмішкою загадує Максим.

За день чоловік може постригти чи поголи-
ти від 10 до 12 військових. Часто він отримує 
дзвінки про подібну допомогу від командирів 
та тих, кому вже допоміг. Перукар вважає, 
що у його роботі є елемент психологічної 
підтримки.

"Останнім часом деякі хлопці кажуть, що 
не стриглися і не брилися вже понад місяць, 
і що їм цього дуже бракувало. Коли людина 
вже привела себе в порядок і має якийсь 
вигляд, то для неї це вже плюс", – розвідає 

чоловік
Також військових дуже підтримують жін-

ки-волонтерки, які працюють у лікарні. Вони 
допомагають їм проходити тяжкий процес 
лікування, розповідає Максим.

"Вони жартують з ними: "Так, ти що не 
поголився? Я тоді паспорт вертаю назад, не 
йдемо РАЦС". Або жартома домовляються 
про "вечірній променад" по госпіталю", – до-
дає волонтер.

Максим захоплюється бойовим духом 
українських захисників, які перебувають на 
лікуванні. Адже у госпіталь, куди ходить Мак-
сим та його колеги, привозять дуже тяжких 
поранених, які втратили кінцівки чи отрима-
ли надважкі травми. 

"Коли людина лежить без рук, без ніг, вона 
ще може жартувати, спілкуватися, це неймо-
вірно", – розповідає він.

Зараз чоловік знову береться за бізнес. 
Люди повертаються до Києва та хочуть на-
лагоджувати своє життя,  починають знову 
дбати про себе. 

"Краса завжди на часі і це дуже важливо. 
Ти кожного дня дивишся на себе в дзеркалі і 
твій настрій залежить від твого відображення 
тому дуже важливо собі подобатися", – впев-
нений Максим.

Чоловік і надалі допомагає військовим. 
Зараз Максим збирає волосся, його мета 10 
кілограмів, за кошти від його продажу він 
хоче придбати воїнам захисне спорядження.
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Історія братів, уцілілих після ракетного удару по Одещині

Як перукар стриже військових у госпіталі

Пам’ятка: йодна профілактика у разі радіаційної аварії

Братики Володя та Яків – одні із багатьох, хто 
постраждав внаслідок удару РФ по Сергіївці, що на 
Одещині, 1 липня. Ракета прилетіла у їхній дім.

Мама та вітчим загинули одразу, а дітей дістали з-під за-
валів сусіди, розповідають у Першому медичному об'єднанні 
Львова.

Найбільше дісталося 8-річному Якову, якому уламок воро-
жої ракети потрапив у шию. Рятувальники, надаючи першу 
допомогу, притиснули хлопчику судини, щоб він не загинув 
від кровотечі. Проте кисневе голодування спровокувало 
інсульт.

"Як наслідок – Якову знерухомило ліву частину. Права рука 
у нього не рухалася через перелом плеча", – кажуть медики.

14-річний Володя також отримав численні ушкодження 
– черепно-мозкову травму, поранення обличчя та перелом 
променевої кістки правої руки.

Спершу поранених братів госпіталізували до реанімації 
місцевої лікарні на Одещині. А місяць тому евакуаційним по-

тягом транспортували до лікарні Святого Миколая Першого 

медоб’єднання Львова.

За словами медиків, на той час стан Володі уже був ста-
більним, а за життя його молодшого брата боролася команда 
лікарів відділення інтенсивної терапії та анестезіології. А 
згодом – і нейрохірурги.

"Увесь цей час, включаючи реанімацію, з Яковом працю-
вали реабілітологи на чолі з фізичним терапевтом Сергієм 
Худою. Завдяки цьому хлопчик уже вчиться ходити і рухати 
лівою рукою. На правій у нього поки що стоїть апарат зовніш-
ньої фіксації", – розповідають медики.

З Володею також займалися реабілітологи, адже після три-
валого перебування у гіпсі хлопчику було необхідно розробити 
малорухливу руку. 

На щастя, після втрати мами та вітчима, діти не залишили-
ся покинутими. До хлопчиків з-за кордону приїхала двоюрід-
на сестра Євгенія, яка вранці 18 серпня забрала їх до Австрії. 
Там діти продовжать реабілітацію.

"Яків та Володя на прощання сказали: обов’язково повер-
нуться, коли закінчиться війна", – розповідають у Першому 
медоб'єднанні Львова.

Яку небезпеку несуть аварії на атомних станціях?
У разі аварії на ядерних установках атомної станції може 

відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших 
радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна 
хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, по-
верхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на 
шкірі та одязі людини. Так виникає зовнішнє опромінення, а 
при споживанні забруднених харчових продуктів – внутрішнє. 
Значна частина викидів містить радіактивний йод, або так звані 
радіоактивні ізотопи йоду ("поганий йод"). Якщо не вживати 
заходів захисту, то в такому разі радіоактивний йод дуже легко і 
швидко поглинається щитоподібною залозою (особливо у дітей) 
і може призвести до її захворювань.

Значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення, – 
коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихан-
ня повітря чи споживання забруднених продуктів. 

ЩО ТАКЕ ЙОДНА ПРОФІЛАКТИКА?
Щоби зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на 

щитоподібну залозу, використовується калій йодид. Такий захід 
називають йодною профілактикою. Після прийому препарату 
відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає 
накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

ПРИЙОМ КАЛІЙ ЙОДИДУ – ОФІЦІЙНЕ ОПОВІЩЕННЯ
Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки 

після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність 
проведення йодної профілактики! Таке оповіщення проводиться  
місцевими  органами виконавчої влади всіма  доступними  засо-
бами масової інформації.

Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при 
завчасному  прийомі препарату за 6 і менше годин до надхо-
дження радіоактивної хмари. Прийом препарату залишається 
ефективним одночасно з надходженням "хмари" та через 6 годин 
після. Не рекомендуємо прийом препарату через 24 годин після 
надходження хмари.

ДЕ БРАТИ КАЛІЙ ЙОДИД У РАЗІ ПОТРЕБИ?
Держава закупила необхідну кількість йодиду калію. Кожен 

регіон отримав необхідну кількість з розрахунку чисельності на-
селення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його 
видачі, найближчі до місця проживання людей. 

Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано за-
лишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади. 

Так можна наразитися на ще більшу небезпеку. У будь-якому 
випадку варто чекати сповіщень від місцевої влади. 

Кому і в яких дозах потрібно приймати йодиду калію?
• діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на груд-

ному вигодовуванні) – 16 мг, 
• діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг, 
• діти від 3 до 12 років – 62,5 мг, 
• підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та 

матері, які годують грудьми – 125 мг.
Людям старшим за 40 років калій йод не призначають! 

ЯКІ НАСЛІДКИ ПРИЙОМУ ЙОДИДУ КАЛІЮ?
Тимчасова блокада функції щитоподібної залози та одноразове 

введення йодовмісних препаратів практично не позначається на 
стані здоров'я дітей та дорослих. Але якщо приймати такі препа-
рати протягом тривалого часу і у неправильному дозуванні, під-
вищується ризик зниження функції щитоподібної залози. Отже, 
приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто.  

Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є 
неефективним та завдасть лише шкоду!

Пам’ятайте також про інші заходи захисту у разі радіаційної 
аварії: перейдіть в укриття, щільно закрийте вікна і двері (не 
здійснюйте провітрювання), упакуйте харчові продукти або по-
містіть їх в закриті ємності, накопичте запас чистої води.

1. Чому розчин йоду неефективний? Адже в його складі той 
самий йодид калію?

Інші види йодних розчинів (спиртовий розчин йоду, розчин 
Люголя, повідон-йод) не всмоктуються та не накопичуються 
в щитоподібній залозі, отже не захистять від радіоактивного 
йоду. Йдеться як про приймання всередину, так і про нанесення 
йодних сіточок. 

Прийом зазначених препаратів в кращому випадку не принесе 
жодного ефекту, в гіршому ж – зашкодить (хімічні опіки ротової 
порожнини, стравоходу тощо).

Тому єдиним препаратом для ефективної йодної профілакти-
ки залишається калій йодид.

2. Чому калій йодид не рекомендовано вживати людям 40+? 
Після 40 років щитоподібна залоза майже не накопичує раді-

оактивний йод, отже прийом калію йодиду може завдати більше 
шкоди, ніж користі. 

Варто пам’ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну 
залозу і не може захистити інші органи.

3. Чи можна використати для йодної профілактики препарати, 
що містять меншу кількість такої ж активної речовини?

Подібні препарати або харчові домішки містять у сотні разів 
меншу дозу калія йодиду, ніж необхідно для профілактики оп-
ромінення у разі ядерних подій. Прийом сотень таблеток таких 
препаратів не може розглядатися як реальний профілактичний 
захід, оскільки людина просто фізично не здатна спожити таку 
величезну кількість таблеток.

4. Як розрахувати потрібну дозу йодиду калію дітям?
Слід дуже уважно ставитися до дозування препарату. Потріб-

ну дозу допоможе розрахувати лікар. Украй важливо не плутати 
міліграми (мг) і мікрограми (мкг). Зокрема, препарат, доступний 
для йодної профілактики в Україні, містить 125 мг активної ре-
човини в 1 таблетці. 

5. Якщо жінка, старша за 40 років, вагітна або годує грудьми, чи 
потрібно їй приймати йод?

Так. У цьому випадку приймати калій йод треба. Під час 
вагітності та годування грудьми щитоподібна залоза жінки є 
активнішою, ніж у невагітних жінок, і кількість радіоактивного 
йоду, що поглинається, збільшується. 

6. Чи потрібно приймати калій йодид людям, у яких видалена 
щитоподібна залоза? А якщо видалена одна доля?

Якщо вам повністю видалили щитоподібну залозу, калій 
йодид приймати не потрібно. У разі, якщо видалення було част-
ковим, й одна доля залишилася, потрібно проконсультуватися з 
лікуючим лікарем. 

7. Коли приймати калій йодид?
Препарат не можна використовувати "для профілактики". 

Його приймають одноразово виключно після оповіщення від 
офіційних органів влади. 

Оптимальним є прийом калію йодиду за 6 годин до впливу ра-
діоактивного йоду. Зважаючи на малу ймовірність прогнозування 
такої ситуації, допустимим для прийому препарату є проміжок 
часу від 24 годин до моменту надходження радіоактивного йоду 
до організму та до 8 годин після його впливу.

Пізніший прийом препарату є шкідливим для організму.
У будь-якому випадку потрібно дочекатися офіційного оголо-

шення місцевих органів влади про початок йодної профілактики. 
8. Що робити тим, хто вже приймав калій йодид профілактично 

(наприклад, пили 5 днів)? 
Якщо приймали калій йодид щодня у повній дозі 125 мг, то 

слід негайно припинити його прийом, оскільки це є недоцільним 
передозуванням і шкідливим перевантаженням щитоподібної 
залози. Якщо ж вживали інші засоби зі значно меншою дозою 
активної речовини, – то не звертати на це уваги і виконувати 
поточні вказівки з йодної профілактики рекомендованим пре-
паратом (фармацевтична форма 125 мг).




