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З 1 січня на пенсію доведеться 
відкладати самому

Розпочинається 
тестування нової системи 
інформування про НС

Як отримати 1000 на 
картку від ПриватБанку

5-річний хлопчик з Харкова став 
донором кісткового мозку для батька

5-річний Макар із Харкова 
врятував життя свого тата 
Олексія, який потребував 
трансплантації кісткового 
мозку. Хлопчик став 
донором стовбурових 
клітин.

Історію пацієнта розпові-
ли в "Охматдиті", де чоловіку 
пересадили кістковий мозок.

Харківська родина у складі 
Олексія, його дружини Олени 
та 5-річного Макара приїха-
ла до Києва. Коли чоловік 
прибув до дитячої лікарні, 
що в умовах війни приймає 
і дорослих пацієнтів, йому 
поставили діагноз "мієло-
диспластичний синдром".

Для цього захворювання 
характерним є те, що кістко-
вий мозок виробляє аномаль-

но незрілі кров’яні клітини, 
не здатні до функціонування. 

За словами лікарів, "у світі 
не було жодного сумісного 
донора", чиї стовбурові кліти-
ни можна було б трансплан-
тувати пацієнту.

"І маленький син запитав: 
"а я можу врятувати тата? 
Олексія почали готувати до 
ТКМ (трансплантація кістко-
вого мозку)" – розповідають 
медики.

5-річний Макар підхо-
див як донор на 60%. Цього 
виявилося достатньо, щоб 
пересадка кісткового мозку 
батькові пройшла успішно.

Нині родина Олексія досі 
перебуває в "Охматдиті", адже 
пацієнту ще необхідно обсте-
жуватися та перебувати під 
наглядом лікарів.

Мама хлопчика, Олена, 
зробила для чоловіка та сина 
креативні футболки, аби під-
тримати їх.

"В Олексія написано "Мій 
син та "Охматдит" врятували 
моє життя", а у Макара – "Я 
врятував життя тата". Здаєть-
ся, вони неабияк пишаються 
одне одним. У них загалом 
багато спільного – зокрема, 
й любов до футболу", – роз-
повідають медики.

Тому у лікарні для Олексія 
та його маленького рятівника 
вирішили зробити сюрприз 

– до батька із сином приїхав 
відомий футболіст Андрій 
Пятов.

"Для нас ця історія – не 
лише про любов та взаємопід-
тримку в родині. Вона й про 
важливе об'єднання заради 
спільної мети", – наголошу-
ють у медзакладі.

Від лікування дорослих 
в Охматдиті провели вже 6 
трансплантацій кісткового 
мозку. На вересень 2022 року 
заплановано 10 ТКМ. Всі 
трансплантації відбуваються 
за державні кошти.

Державна служба з надзвичайних ситуацій 
надсилатиме тестові повідомлення із звуковим 
сигналом на мобільні телефони громадян. 

Тестування відбуватиметься із використанням технологій 
Cell Broadcast за допомогою операторів мобільного зв’язку 
Київстар, Vodafone та lifecell.

Ця технологія має значні переваги над SMS-інформу-
ванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі 
локацій для інформування, наявність звукового сигналу, 
навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

На етапі тестування після отримання повідомлення 
реагувати на нього не варто, адже воно не пов’язане із ви-
никненням реальної надзвичайної ситуації.

Наразі приймати повідомлення від системи Cell Broadcast 
можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які 
вироблено починаючи з 2019 року (які мають операційну 
систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5).

ПриватБанк виплатить своїм клієнтам по 1000 грн на 
картку за умови, що вони стануть клієнтами платіжної 
системи Payoneer.

Для отримання названої суми українцям потрібно до 
10 лютого 2023 року вивести гроші з гаманця Payoneer на 
українську банківську картку.

Також клієнти ПриватБанку отримають $50 на акаунт 
Payoneer.

Участь в акції зможуть взяти як нові клієнти платіжної 
системи, так і всі ті, хто створив обліковий запис Payoneer у 
додатку Приват24 після 28 квітня 2022 року.

– Щоб отримати свої 1000 грн та 50 доларів, українцям 
потрібно вивести кошти з Payoneer на картку фізичної 
особи або валютний рахунок ФОП через Приват24 на суму 
від $1000 (в еквіваленті), – зазначили у прес-службі При-
ватБанку.

Для реєстрації в Payoneer через Приват24 потрібно авто-
ризуватися в Приват24, перейти в меню "Сервіси" – "Пере-
кази" – Payoneer. Далі виберіть картку для реєстрації, до якої 
й буде прив'язаний обліковий запис Payoneer.

Перевірте правильність заповнених даних латинськими 
літерами та введіть код перевірки, який вказаний під фор-
мою, натисніть кнопку "Далі".

Далі система попросить ввести контактні дані (адресу, 
поштовий індекс, номер телефону) та підтвердити їх за до-
помогою коду з SMS.

Протягом кількох робочих днів заявник отримає електро-
нного листа про розгляд заявки. Якщо все гаразд, обліковий 
запис Payoneer буде доступний в Приват24.

Щоб вивести гроші з Payoneer до Приват24, зайдіть у свій 
гаманець Payoneer у додатку ПриватБанку, виберіть картку, 
на яку хочете переказати кошти, та вкажіть призначення 
платежу.

Перевірте дані та натисніть "Отримати".
Потім введіть пароль із SMS-повідомлення та чекайте 

зарахування коштів.
Системою Payoneer часто користуються фрілансери, які 

працюють з іноземними замовниками, а також продавці з 
великих онлайн-майданчиків, наприклад, Amazon. За допо-
могою інтеграції платіжної системи в Приват24 вони можуть 
виставляти рахунки своїм замовникам.

Українців готують до 
накопичувальної системи пенсій. 
У Верховній Раді зареєстровано 
законопроєкт про казначейський 
пенсійний план.

Через казначейство можна добро-
вільно реалізувати індивідуальний план 
пенсійних накопичень на старість. Тобто 
робити додаткові пенсійні накопичення.

У програмі зможуть брати участь 
фізичні особи, які станом на дату укла-
дення договору не досягли віку 65 років.

Розмір накопичувального внеску 

визначається платником накопичу-
вального внеску та є необмеженим. 
Накопичувальний внесок вноситься на 
індивідуальний пенсійний казначей-
ський рахунок.

Планується, що облік учасників 
казначейського пенсійного плану здійс-
нюватиме Мінцифри. Управління акти-
вами здійснюватиметься казначейством.

Ініціатори проєкту припускають, що 
вже з 1 січня 2023 року українці мати-
муть можливість формувати добровільні 
особисті пенсійні накопичення. Так 
люди у майбутньому отримають додат-

ковий дохід до їхніх пенсій з солідарної 
системи.

СУТТЄВІ НАДБАВКИ 
ПЕРЕДБАЧЕНО ДЛЯ 
ОСІБ, ЯКІ ДОСЯГЛИ  
70 РОКІВ

1 жовтня в Україні відбудеться пе-
рерахунок виплат для осіб, які досягли 
70 років. Доплата становитиме 300 грн. 
Це буде одне з наймасштабніших підви-
щень пенсій, адже категорія пенсіонерів 
віком від 70 до 75 років чи не найбільша.

З 1 жовтня урядову програму під-
тримки пенсіонерів поважного віку буде 
розширено на категорію 70+. Пенсіоне-
ри, яким виповнилося 70 років, отри-
мають доплати до своєї пенсії у розмірі 
300 гривень.

Таким чином, для цієї категорії насе-
лення, за наявності у людини повного 
страхового стажу, мінімальна пенсія 
становитиме 3000 гривень, – пояснила 
міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Зауважимо, що надбавку у 300 гри-
вень особи віком від 70 до 75 років отри-
муватимуть в межах пенсійної виплати 
10340,35 грн. Це означає, що пенсіоне-
ри, які отримують пенсію понад 10340,35 
грн, залишаться без доплати.

Також надбавка виплачуватиметься з 
дня досягнення пенсіонером 70-річчя, 
а не з початку календарного місяця, в 
якому народилася людина.
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Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним

УКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
ШУКАЄ МЕЦЕНАТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ШКІЛ
Благодійний фонд savED шукає меценатів для 
відновлення й удосконалення зруйнованих росіянами 
закладів освіти.

За пів року в Україні 216 шкіл було зруйновано повністю, 
а 391 – пошкоджено.

Загалом більше ніж 177 тисяч дітей з початком навчаль-
ного року мають обмежений доступ до освіти.

Для цього фонд savED хоче зібрати кошти та шукає 
партнерів, меценатів та благодійні фонди, зокрема в США, 
Канаді та Великій Британії.

"Ми розуміємо, що в умовах війни і потреб фінансуван-
ня збройних сил держава не справиться із цим завданням 
самотужки, тому створюємо благодійний фонд, щоб звер-
нутись про допомогу до міжнародних фондів, освітянської 
спільноти світу та простих людей, яким небайдужа Україна" 
– зазначила співзасновниця фонду та ексміністерка освіти і 
науки Анна Новосад.

Благодійний фонд планує відновлювати освітні заклади 
на всій території України, однак розпочинає свою діяльність 
із Чернігова – північного форпосту столиці, який своєю 
стійкістю та ціною життів своїх мешканців унеможливив 
подальший наступ на Київ.

З 34 шкіл Чернігова 25 зазнали серйозних ушкоджень, 
2 школи зруйновані повністю, а 37 з 52 дитячих садочків 
Чернігова зазнали ушкоджень. 

На відновлення освітньої інфраструктури у Чернігові 
необхідно 80 мільйонів доларів. 

"Після Революції Гідності громадські організації допо-
могли запустити і впровадити найважливіші реформи, а 
сьогодні нам всім треба об’єднатись, щоб стати партнером 
держави для відбудови країни і не просто повернути дітям 
школи, а й здійснити реновацію освітнього простору, дати 
дітям більше, ніж ту саму школу з відновленими вікнами і 
свіжопофарбованими стінами" – зазначила співзасновниця 
saED та керівниця ГО GoGlobal Оксана Нечипоренко.

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ ДОЛАР  
В УКРАЇНІ
В Україні немає причин для значного зростання курсу 
долара, при цьому вартість валюти вже перевищила 
позначку 40 грн/$. Новина про те, що долар може 
подорожчати до 50 грн/$, – елемент гібридної війни.

Про це заявив фінансовий аналітик, кандидат економіч-
них наук Андрій Новак.

"Ця інформація, яка не підтверджена офіційно, може 
сприйматися як елемент гібридної війни. Це може бути ме-
тодом впливу на економічну ситуацію всередині України", 
– вважає Новак.

На думку експерта, сьогодні немає підстав для значного 
зростання курсу долара. "Україна отримує фінансову допо-
могу від західних країн, завдяки якій щомісяця до бюджету 
нашої країни надходить більше коштів, ніж надходило ще 
рік тому, у мирний час", – пояснює економіст.

Новак упевнений, що за правильного розпорядження 
цими фінансами зростання курсу долара Україні не загро-
жує. Водночас експерт стурбований тим, що Національний 
банк України (НБУ) не має стратегії забезпечення ста-
більності курсу гривні, а принцип плаваючого курсу, яким 
керується Нацбанк, є самоусуненням регулятора від забез-
печення стабільності національної валюти.

У Карпатах знайшли гриб-гігант
Поблизу Ворохти 
грибники знайшли 
незвично великий 
гриб. Про незвичну 
знахідку повідомили 
у Карпатському 
національному 
природному парку.

Розміри знахідки точно 
перевищують діаметр серед-
нього кошика збирача. 

"Гриб-гігант знайдено в 
Ворохтянському ПНДВ (при-
родоохоронне науково-до-
слідне відділення). Вага гриба 
– 3 кілограми", – йдеться в 
повідомленні.

Грибники зробили кілька 
фото на згадку. На них можна 
роздивитися емоції людини, 
яка знайшла цей скарб та 
розміри гриба.

Про це заявив експерт 
рику пального Сергій 
Куюн.

"По-перше, сумніваюсь, 
що там були великі запаси, 
адже урок весняних атак по 
паливних складах був дуже 
дорогим, а тому всі його за-
своїли. Так, деякі бази ще 
використовуються для пере-
валки з залізниці на авто, але 
обсяги одномоментного збе-
рігання чітко регламентують-
ся компаніями, щоб запобігти 
раптових втрат", – йдеться в 
повідомленні.

Зазначається, що Україна 
має гарні запаси всіх марок 
пального завдяки залитим 
резервуарам заправних стан-
цій та невеличких складів. В 

умовах низького споживання 
цього більш ніж достатньо.

"По-друге, головне, за 
останні місяці побудована 

принципово нова система 
нафтопродуктозабезпечен-
ня, яка страхує від всіляких 
форс-мажорів. На заміну ве-

ликим, але обмеженим за 
кількістю потокам постачан-
ня прийшли десятки стру-
мочків, які живлять країну 
пальним. Велику частину 
імпорту забезпечують тисячі 
бензовозів", – додає експерт.

Куюн зазначає, що роз-
слаблятись не варто, але на 
паливному ринку маємо пер-
шу суттєву перемогу. – "Та-
кого не робила жодна країна 
світу – за три-чотири місяці 
побудувати фактично новий 
ринок".

Нагадаємо, 6 вересня ро-
сійські загарбники вдарили 
ракетами по Кривому Рогу на 
Дніпропетровщині. Зруйно-
вано нафтобазу. Вогнеборці 
боролися з полум’ям понад 
16 годин.

НКРЕКП ПОВІДОМИЛА 
ПРО ЦІНУ ГАЗУ ДЛЯ КЛІЄНТІВ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА "ОСТАННЬОЇ 
НАДІЇ"

Національна комісія, що здійснює 
держрегулювання в сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП), до-
зволила ТОВ "Газопостачальна компанія 
"Нафтогаз України" як постачальникові 
"останньої надії" (ПОН) забезпечувати 
газом своїх побутових клієнтів за ціною 
його базової річної пропозиції як "звичай-
ного" постачальника – 7,96 грн/куб. м.

Відповідну постанову ухвалено на 
засіданні регулятора у вівторок увечері.

Згідно з постановою, такі умови 
діятимуть з 1 вересня цього року і для 
побутових споживачів, уже внесених до 
реєстру клієнтів ПОН, і для майбутніх. 
Термін дії цих умов – 1 травня року, що 
йде за роком, у якому буде припинено 
або скасовано воєнний стан в Україні.

"Це прямі норми закону. Так ми за-
хищаємо споживачів. Вважаю, що ми не 
можемо не ухвалити цю постанову. Щоб 
не було ніяких хвилювань", – зазначив 
під час засідання член НКРЕКП Валерій 
Тарасюк.

За даними комісії, озвученими на 
засіданні, ціна газу від ПОН, що роз-
раховується за спеціальною формулою, 
коливається від 100 до 200 грн/куб. м.

Ініціатором ухвалення постанови 
стала сама ГК "Нафтогаз України", що 
виконує функції ПОН.

Ціна постачань ПОН уже була при-
рівняна наказом Міненерго до базо-
вої річної пропозиції ГК "Нафтогаз 
України" з 1 травня 2022 року, коли він 
прийняв 8,8 млн побутових споживачів, 
більшість із яких раніше обслуговувала-
ся постачальниками, які працюють під 
брендом "Твій Газзбут" (вони не змогли 
укласти відповідні договори з "Нафто-
газом").

Згодом споживачі ПОН були пе-
реведені на ГК "Нафтогаз України" як 
"звичайного" постачальника.

Термін дії прирівняної ціни ПОН до 
ціни базової річної пропозиції "Нафто-
газу" минув 31 серпня.

Схвалено зміни до законів щодо 

примусового відчуження та вилучення 
майна під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла зміни до 
законів щодо оптимізації деяких питань 
примусового відчуження та вилучення 
майна в умовах правового режиму во-
єнного стану, врахувавши пропозиції 
Президента.

Як повідомляється на сайті Верховної 
Ради, за схвалення законопроєкту № 
7605 в цілому проголосували 282 народні 
депутати.

У пояснювальній записці до зако-
нопроєкту № 7605 зазначається, що 
військовим адміністраціям на місцях 
надається право оперативного реагу-
вання і термінового внесення питань 
щодо підприємств оборонного значення 
недержавної форми власності до РНБО.

Запропонована процедура дасть мож-
ливість приймати рішення оперативно, 
компетентно та відповідально, допомо-
же державі зберегти та примножити свій 
оборонний потенціал.

Зокрема, вносяться зміни до Закону 
України "Про передачу, примусове від-
чуження або вилучення майна в умовах 
правового режиму воєнного чи надзви-
чайного стану" щодо оптимізації поряд-
ку відчуження та вилучення майна, та 
здійснення відповідної компенсації.

Водночас доповнено пункт 2-2 розді-
лу V Закону України "Про Національне 
агентство України з питань виявлен-
ня, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших 
злочинів" щодо умов передачі майна в 
управління.

УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ 
ПОВІДОМИТИ ПОДАТКОВУ ПРО 
НЕМОЖЛИВІСТЬ СПЛАЧУВАТИ 
ПОДАТКИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

Відсьогодні набирає чинності По-
рядок підтвердження можливості чи 
неможливості виконання платником по-
датків своїх зобов’язань. Це передбачено 
наказом № 225 Міністерства фінансів, 
який набирає чинності з дня офіційного 
опублікування 6 вересня.

Відповідно з 6 вересня стартує по-
дання заяв до ДПС для підтвердження 
неможливості виконання платником 

податків зобов’язань.
Заяву та підтверджуючі документи 

платнику слід подати до 30 вересня.
Дія цього Порядку поширюється на 

платників податків – фізичних осіб-ре-
зидентів України, зокрема:

• самозайнятих осіб,
• юридичних осіб (резидентів і не-

резидентів України) та їх відокремлені 
підрозділи, які мають, одержують (пе-
редають) об’єкти оподаткування або 
провадять діяльність (операції), що є 
об’єктом оподаткування, та на яких по-
кладено обов’язок зі сплати податків та 
зборів, подання звітності, виконання ін-
ших обов’язків, передбачених Кодексом 
або іншим законодавством, контроль за 
дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи.

Документом визначено перелік під-
став неможливості виконання податко-
вих обов’язків, зокрема:

• втрата (знищення чи зіпсуття) 
первинних документів, комп’ютерного 
та іншого обладнання внаслідок бойо-
вих дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією рф;

• неможливість використати чи вивез-
ти документи, комп’ютерне та інше об-
ладнання внаслідок ведення бойових дій;

• використання чи вивезення до-
кументів, комп’ютерного або іншого 
обладнання, пов’язане з ризиком для 
життя чи здоров’я;

• можливість витоку інформації 
щодо обсягів та місць зберігання паль-
ного або спирту етилового та їх зни-
щення надалі внаслідок складання та 
реєстрації акцизних накладних тощо

Контролюючий орган розглядає по-
дану заяву та документи впродовж 20 
календарних днів за днем їх отримання 
та приймає відповідне рішення. Якщо 
підтверджуючих документів недостатньо – 
контролюючий орган направляє платнику 
попереднє рішення з пропозицією надати 
протягом 10 календарних днів конкретні 
додаткові документи на підтвердження 
зазначених у заяві підстав.

Рішення/попереднє рішення направ-
ляється платнику податків у порядку, 
встановленому статтею 42 глави 1 розді-
лу ІІ Кодексу.



Як військовий облік жінок з 1 жовтня 
посварив міноборони та парламент

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

Відпрацювали алгоритм дій під час 
можливих радіаційних загроз

Узв’язку із напруженою 
ситуацією на Запорізькій 
АЕС Рівненщина 
відпрацьовує алгоритм 
дій під час можливих 
радіаційних загроз.

Під керівництвом першого 
заступника голови Рівнен-
ської ОДА Сергія Подоліна 
відбулося тренування евакуа-
ційних дій. Участь у навчанні 
взяли представники обласної 
та місцевої влади, рятуваль-
ники, силовики.

"У зв'язку із постійним 
ядерним шантажем рф ми 

маємо бути готовими до над-
звичайної ситуації та на прак-
тиці відпрацювати перші дії 
усіх відповідальних. До того 
ж, територія нашої області 
потрапляє у 30-кілометрову 
зону впливу Рівненської та 
Хмельницької АЕС", – зазна-
чив Сергій Подолін.

Так, за легендою штабних 
онлайн-тренувань, на енер-
гоблоці №1 ВП "Рівненська 
АЕС" виникла радіаційна 
аварія, яка класифікується як 
"комунальна аварія". Присут-
ні визначили порядок дій та 
обговорили питання щодо:

ОПОВІЩЕННЯ 
ТА ІНФОРМУВАННЯ 
НАСЕЛЕННЯ

У разі аварії на Рівнен-
ській АЕС, почне працю-
вати система оповіщення 
цивільного населення про 
надзвичайну ситуацію, за 
допомогою якої інформува-
тимуть цивільне населення 
про порядок дій. Застосо-
вуватимуться усі можливі 
системи оповіщення, а також 
мобільний додаток "Повітря-
на тривога".

ЕВАКУАЦІЯ 
НАСЕЛЕННЯ

У разі виникнення аварії 
на АЕС відбудеться обов'яз-
кова загальна евакуація на-
селення у радіусі 30 км. У 
випадку аварії на Рівненській 
АЕС підлягають евакуації 62 
населені пункти, на Хмель-
ницькій АЕС – 82.

РОЗГОРТАННЯ ПУНКТІВ 
ЕВАКУАЦІЇ

На них має проводитись 
санітарна обробка населення, 
знезараження одягу та спеці-
альна обробка техніки.

Залучення автотранспорту.

У разі аварії на АЕС за-
лучаються автотранспорт 
автоколон, що наявний у 
громадах. Організовується до-
заправка пальним транспорту.

БЕЗПЕКА
У разі аварії на Рівнен-

ській АЕС представники па-
трульної поліції забезпечу-
ють публічну (громадську) 
безпеку під час проведення 
евакуації населення, безпеку 
дорожнього руху та надання 
допомоги у проведенні ева-
куації населення.

ПРИЙМАННЯ 
ТА РОЗМІЩЕННЯ 
ЕВАКУАЦІЙНОГО 
НАСЕЛЕННЯ

У разі виникнення аварії 
на АЕС організовується при-
ймання, розміщення та житт-
єзабезпечення евакуйованого 
населення області.

Перший заступник го-
лови Рівненської ОДА Сер-
гій Подолін наголосив, що 
на кожному кроці важли-
ва оперативність. Тому таке 
онлайн-навчання дало змогу 
відпрацювати взаємодію із 
різними гілками влади, проа-
налізувати злагодженість дій.

В ОБЛАСТІ ПЛАНУЮТЬ СТВОРИТИ 
ЦЕНТР ІПОТЕРАПІЇ
Мирогощанський іподром планують виставити 
на аукціон Прозоро. Про це повідомив начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль під час робочої 
поїздки.

Відвідали об'єкт спільно із в.о. голови Фонду державного 
майна України Ольгою Батовою.

"Тут уже функціонує Центр реабілітації для військових та 
дітей. Після приватизації дуже хочеться, щоб іподром став 
точкою росту кінного спорту та розвитку іпотерапії. Сьогод-
ні ми на стадії написання бізнес-плану. Запрошую усіх інвес-
торів, благодійників, меценатів, бізнесменів до співпраці. А 
також всіх тих, хто любить коней і готовий підтримати такий 
соціальний проект, – розповів Віталій Коваль.

Очільник області також нагадав, що на іподромі крім 
рівненських коней перебувають і коні з Київської, Сум-
ської, Луганської, Донецької областей. З початку війни 
Мирогощанський іподром прихистив більше 40 релокованих 
тварин.

ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-
ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ
На Рівненщині продовжують готуватися до осінньо-
зимового періоду. Зокрема, увагу зосередили на 
матеріальних резервах, адже в умовах воєнного стану 
це особливо актуально.

Так, в області наявні 68 дизельних генераторів. Закупили 
паливно-мастильні матеріали. Вони знаходяться у резервах 
територіальних громад.

Також закуповують тверде паливо. Так, дров забезпечили 
на 58 відсотків від загальної потреби (закупили 38 тис. м³), 
вугілля – на 45 відсотків (700 тонн), торфобрикету –на 65 
відсотків (12,5 тис. тонн). Сформовано і резерв необхідного 
обладнання. Про це розповів начальник Рівненської ОВА 
Віталій Коваль під час засідання Штабу з підготовки об’єктів 
житлово-комунального господарства та паливно-енерге-
тичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 
року під час воєнного стану, що відбулося під головуванням 
Міністра розвитку громад та територій України Олексія 
Чернишова.

"На сьогодні область має потребу в 130 пересувних мо-
дульних котельнях. Плануємо її забезпечити завдяки проєк-
ту USAID Energy Security Project. Ми вже подали проєктну 
заявку. Наразі отримано відповідь про її прийняття. Також 
відбувається оформлення тендерної процедури співробітни-
ками проєкту", – прокоментував Віталій Коваль.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙОМ 
ДОКУМЕНТІВ НА ЗДОБУТТЯ 
ОБЛАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРЕМІЇ
Управління культури і туризму Рівненської ОДА 
продовжує прийом документів на здобуття обласної 
літературної премії імені Світочів до 1 жовтня.

Премія присвоюється за плідну творчу і культурно-про-
світницьку діяльність щорічно. Лауреат премії отримує 
диплом та грошову винагороду в сумі 10 тис. грн.

Претенденти на здобуття Премії висуваються місце-
вими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, творчими 
спілками, редакціями газет та журналів, які мають подати 
такі документи:

• лист-подання, в якому зазначаються автор (автори), 
назва твору, час і місце його видання, загальна оцінка твору, 
характеристика творчості та культурно-просвітницької ді-
яльності автора та мотивація висунення на здобуття Премії;

• інформація про життєву і творчу діяльність особи 
(осіб), висунутої на здобуття Премії, в довільній формі, 
відгуки преси;

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків;

• копія паспорта громадянина України або паспорта 
громадянина України з безконтактним електронним носієм 
з додатками.

Нагадаємо, нагорода заснована у 2003 році з ініціативи 
обласної організації національної спілки письменників 
України з метою вшанування Світочів життєвий та творчий 
шлях яких пов'язаний з Рівненщиною.

З 1 жовтня в Україні має 
запрацювати обов'язковий 
військовий облік для жінок певних 
спеціальностей. У генштабі 
та міноборони неодноразово 
наголошували, що хочуть, аби 
військовий облік для жінок 
був виключно добровільною 
справою, але відповідних змін 
до законодавства так і немає. А 
у спробі визначити, хто саме має 
здійснити ці зміни, парламент та 
міноборони зовсім побили горщики.

Питання взяття жінок на військовий 
облік стало скандальним відразу ж, коли 
його підняли восени минулого року. 
Тоді міноборони, відповідно до нового 
закону, оприлюднило перелік спеціаль-
ностей, за якими жінки мали б ставати 
на облік.

Список відразу піддали нищівній 
критиці, адже, відповідно до нього, 
представниці більшості популярних 
професій ставали військовозобов'яза-
ними. В тому числі програмісти, журна-
лісти, музиканти, працівники ресторанів 
та готелів, маркетологи та рекламники.

Міноборони у відповідь на критику 
суттєво скоротило список і відтерміну-
вало взяття жінок на облік до 1 жовтня 
2022 року, але ця дата стає все ближчою, 
а рішення, яке задовольнило б всіх, досі 
немає.

Якщо норма запрацює, у визначений 
час без змін, жінки багатьох популярних 
професій – психологи, лікарі, хіміки, 
радіотехніки, телекомунікаційники, ку-
харі, ветеринари та економісти – стануть 
військово зобов'язаними і не зможуть, 
наприклад, вільно виїжджати за кордон.

УСЕ ДОБРОВІЛЬНО
Про те, що міноборони планує пе-

реглянути процедуру взяття жінок на 
військовий облік 31 серпня повідомила 
заступниця міністра оборони Ганна 
Маляр.

За її словами, відомство надіслало до 
профільного комітету Верховної Ради з 
питань безпеки та оборони пропозиції 
щодо внесення змін до закону "Про вій-
ськовий обов'язок і військову службу".

Міноборони запропонувало, щоб 
жінок брали на військовий облік добро-
вільно. Нині в законі нічого не сказано 
про добровільність взяття жінок на 
облік. Йдеться про те, що усі жінки, які 
мають спеціальності з переліку міно-
борони, мають ставати на військовий 

облік.
"Ми вже неодноразово заявляли, що 

постановку жінок на військовий облік 
встановлено законом. Тому міноборони 
та генштаб не можуть її змінити само-
стійно. Це повноваження парламенту", 
– підкреслила Маляр.

Вона додала, що зараз, навіть під час 
війни, держава не має "гострої потреби 
суттєво збільшувати кількість жінок на 
військовому обліку".

Разом із тим, для збройних сил зали-
шається потреба в спеціальностях та фа-
хівцях медицини, радіотехніки, харчових 
технологій, вказала заступник міністра.

Але й вони, на переконання Маляр, 
мають вставати на облік виключно до-
бровільно.

СУТИЧКИ З ПАРЛАМЕНТОМ
У парламентському комітеті пропози-

ції міноборони сприйняли неоднознач-
но. Зокрема, Мар'яна Безугла, заступни-
ця голови комітету з питань нацбезпеки 
і оборони та розвідки, заявила, що це 
питання має врегулювати не Верховна 
Рада, а міноборони.

Мовляв, міноборони просто має, як 
за рік до цього, відтермінувати норму 
з 1 жовтня 2022 року на більш пізній 
час або суттєво скоротити список спе-
ціальностей для жінок, які підлягають 
військовому обліку.

"Парламент у 2022 році це питання 
не розглядатиме, бо перелік, дати, виїзд 
за кордон – все регулюється на рівні 
кабміну, не законами, – написала в со-
цмережах Безугла. – Не зміните за цей 
місяць свої ж накази – буде військовий 
облік, як ви ж там і прописали. Отже, 
чекаємо змін наказів міноборони, у яких 
міноборони і визначило як строки, так і 
перелік".

Питання викликало жваві суперечки 
в соцмережах та навіть в коментарях до 

постів самих посадовиць.
Так, Маляр у коментарях відповіла 

Безуглій, що просто відтермінувати на-
каз ще на рік неефективно.

"Залишається той же підхід – поста-
новка на облік без альтернативи ставати/
не ставати. Наша спільна позиція міно-
борони та генштабу – у добровільності 
постановки на облік, а не відтермінуван-
ні обов'язкової", – заявила заступниця 
міністра.

ПРОЦЕС ПІШОВ
Водночас 5 вересня Мар'яна Безугла 

повідомила, що на останньому засіданні 
комітету таки дійшли згоди та попе-
редньо погодили новий законопроєкт, 
який має запровадити "добровільність 
військового обліку жінок".

Нардеп Максим Бужанський ствер-
джує, що йдеться про ініціативу 6482, в 
якій він виступає співавтором.

Цей законопроєкт передбачає, що 
жінки, які мають професії зі списку мі-
ноборони, можуть ставати на військовий 
облік виключно добровільно. Обов'яз-
ковим статус військовозобов'язаних має 
стати лише для жінок-медиків.

Але коли саме законопроєкт проголо-
сують – невідомо.

Також Безугла заявила, що міноборо-
ни все ж погодилося змінити попередній 
наказ і таки відтермінувати набуття чин-
ності норми про військовий облік жінок 
з 1 жовтня.

Сама ж Безугла дала зрозуміти, що 
особисто вона проти "добровільності" 
військового обов'язку для жінок.

"Я відмовилась брати участь в голосу-
ванні, адже питання гендерної рівності 
– це не тільки про рівні права і можли-
вості, а й обов'язки. Поділу громадян не 
має бути. Якщо впроваджувати добро-
вільний облік, то для жінок і чоловіків", 
– заявила вона.
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Як отримати допомогу українцям в Італії

ДЕ У ПОЛЬЩІ НАЙБІЛЬШЕ 
УКРАЇНЦІВ
Сусідня Польща завжди була країною, яка приймала 
чимало українців – до початку повномасштабної війни 
там жили 2 мільйони наших громадян.

У 2022 році до Польщі прибула рекордна кількість укра-
їнців. Українсько-польський кордон з 24 лютого перетнули 
5 мільйонів громадян України. Соціологи кажуть, що укра-
їнці становлять близько 8% всього населення Польщі.

У яких містах Польщі найбільше українців
Громадяни України не розселяються по країні рівно-

мірно. Очевидно, що є міста, які більше приваблюють, 
зокрема, кращими умовами праці, освіти, житлом, інф-
раструктурою тощо. Тому зазвичай українці їдуть у великі 
міста країни.

Так, найбільше українців у Жешуві – вони становлять 
37% від всіх жителів міста.

Також найпопулярнішими серед українців є наступні 
польські міста:

34% українців від загальної кількості жителів у Гданську;
33% – у Катовіце;
по 23% – у Кракові та Вроцлаві;
20% – у Любліні;
16% – у Познані;
15% – у Щецині;
13% – у Варшаві.
При цьому найменше громадян України приваблює 

Білосток, Лодзь та Бидгощ.

НІМЕЧЧИНА ЧАСТКОВО 
ПРИПИНИЛА ПРИЙОМ 
УКРАЇНЦІВ
У зв'язку з великою кількістю біженців з України та 
прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних 
земель Німеччини наразі блокують прийняття нових 
біженців.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
"На тлі великої кількості людей 12 земель наразі ак-

тивували блокування у системі первісного розміщення. 
Навантаження на федеральні землі виникає через біженців 
з України та загальну міграцію", – заявила прессекретар 
Міністерства внутрішніх справ.

За словами прессекретаря, з початку війни з України до 
Німеччини виїхали понад 980 тисяч осіб, останнім часом у 
середньому 875 осіб на день.

Міністерству відомо, що кілька федеральних земель ви-
словили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть 
межі своїх можливостей.

Однак подібні тимчасові заборони "нерідкі", сказала 
прессекретар. "Крім того, розміщення все ще можливе, 
оскільки наразі прийняття продовжується у великих зем-
лях", – заявили в міністерстві.

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ 
ЄВРОЗОНИ ПРОДОВЖУЄ 
ПАДАТИ
Економічна активність у єврозоні знизилася другий 
місяць поспіль, сигналізуючи про те, що побоювання 
щодо рецесії можуть здійснитися.

Про це повідомляє Bloomberg.
Індекс ділової активності в єврозоні у серпні другий 

місяць поспіль опинився нижче рівня, який вказує на ре-
цесію, – 49,2.

Тренд на згасання ділової активності у серпні зафіксува-
ли не лише у Німеччині, але й у Франції.

Згідно з опитуваннями бізнесу S&P Global, хоча падіння 
в серпні було спричинене виробництвом, відновлення піс-
ля карантину таких послуг, як туризм, майже зупинилося, 
оскільки споживачі зіткнулися з різким зростанням витрат 
на енергоносії та продукти харчування.

"Зведений PMI для єврозони свідчить про те, що еконо-
міка скочується до рецесії під тягарем стрімко зростаючих 
витрат на енергоносії, і найгірше, ймовірно, ще попереду. 
Однак Bloomberg Economies не вважає, що економічна 
слабкість утримає Європейський центральний банк від 
повторного значного підвищення процентної ставки у ве-
ресні", – заявив старший економіст єврозони Девід Пауелл.

Ця ситуація створює дилему для ЄЦБ, який має визна-
чити, що важливіше – вгамувати інфляцію, яка перебуває 
на багаторічних максимумах, чи підтримати економічне 
зростання.

Процедура отримання 
допомоги українським 
переселенцям в Італії 
у 2022 році. Експерти 
порталу visitukraine.today 
зібрали всю найважливішу 
інформацію в одному 
місці.

Особи, які користуються 
тимчасовим захистом, при-
рівнюються з метою доступу 
до Національної служби охо-
рони здоров’я до громадян 
Італії. Їм буде видано по-
датковий код, за допомогою 
якого вони зможуть отримати 
доступ до медичних послуг.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ?
Для подання заявки вам 

знадобиться ваш податковий 
код, мобільний телефон та 
електронна пошта. Залежно 
від часу, що минув з моменту 
подання заяви на отримання 
дозволу на тимчасове прожи-
вання та заяви, яку ви подаєте 
на платформі, внесок може 
бути наданий вам одним що-
місячним платежем, двома 
щомісячними платежами.

Як отримати доступ до на-
ціональної системи охорони 
здоров’я:

Неповнолітні. Реєстрація 
з SSN дійсна до 31/12/2022, 
з якої неповнолітній може 
безкоштовно відвідувати PLS 
(педіатр за вільним вибором) 
і, отже, скористатися послу-
гами, запрошеними в рецепті, 
як будь-який інший пацієнт, 
зареєстрований із SSN, та зі 
звільненням від оплати.

Неповнолітня особа, яка 
не має віз Шенгенської зони, 
не звернулася до Головного 
управління поліції за доз-
волом на перебування. По-
трібно виданий код STP (з 
можливим заявою про мало 
забезпечення).

Особа, яка має візу, ви-
дану в Шенгенській зоні, а 
також особа, яка звернулася 
до Квестури за дозволом на 
перебування та чекає на її ви-
дачу. Можливість тимчасової 

реєстрації терміном на 6 міся-
ців з можливістю продовжен-
ня, з якою він/вона може без-
коштовно відвідувати MMG 
(лікаря загальної практики) 
і, отже, користуватися послу-
гами, які запитують у рецепті, 
як будь-який інший пацієнт, 
зареєстрований із SSN та зі 
звільненням від талона E02, 
якщо він прикріплений до 
реєстраційної форми замість 
медичної картки.

Зверніть увагу: громадяни 
України, які мають паспорт, 
можуть перетинати кордони 
ЄС без необхідності одержан-
ня візи та перебувати там не 
більше 3 місяців. Таким чи-
ном, віза Шенгенської зони 
означає титул, що дає право 
на перебування в країні понад 
три місяці (наприклад, віза 
для роботи або навчання).

Зверніться на сайт Servizio 
Sanitario, щоб дізнатися, як 
отримати код STP (Straniero 
Temporaneamente Presente 
– Тимчасово присутній іно-
земець) або зателефонуйте за 
безкоштовним номером 800 
894 545.

ПРИЙОМ УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ

Відповідно до указу про 
допомогу, прийнятого уря-
дом 2 травня, було виділено 
нову допомогу для прийому 
українських біженців (на сьо-
годні в Італії перебуває понад 
107 000 осіб).

Ще 58 мільйонів євро пла-
нується виділити муніци-
палітетам, які організують 

прийом неповнолітніх.
Таким чином гарантуєть-

ся відшкодування витрат на 
душу населення у розмірі до 
100 євро.

Організовано три режими 
прийому біженців:

• у центрах CAS та SAI 
Міністерства внутрішніх 
справ та місцевих органів 
влади, на які виділяється 33 
євро на особу на день;

• з DIFFUSED HOSPI-
TALITY, керованої органі-
заціями та асоціаціями тре-
тього сектора, знову ж таки 
з відшкодуванням 33 євро на 
день за кожного прийнятого 
біженця;

• при автономному про-
живанні біженців у родичів 
та друзів: передбачено пряме 
щомісячне відшкодування у 
розмірі 300 євро на особу/150 
на дітей.

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ

Уряд також підготував 
указ, який передбачає спеці-
альний дозвіл на проживання 
строком на 12 місяців і може 
бути продовжений ще на 6 мі-
сяців як "тимчасовий захист" 
для українських біженців.

Зокрема, ця форма дозво-
лу може бути застосована до:

• громадян України, які 
проживають у країні до 24 
лютого 2022 року;

• громадян третіх країн 
або особам без громадянства, 
які вже користувалися між-
народним захистом або його 

еквівалентом, або посвідкою 
на проживання в Україні;

• членів сім’ї вищезгада-
них осіб.

Дозвіл необхідно запро-
сити в імміграційних офі-
сах Головного поліцейського 
управління, а в електронному 
вигляді він видається безко-
штовно.

ДОПОМОГА 
УКРАЇНСЬКИМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
У МІЛАНІ

Мешканці України, які по-
требують розміщення, мають 
написати листа в префектуру 
на адресу emergenzaucraina.
pref_milano@interno.it, вка-
завши, скільки людей і коли 
очікується їхнє прибуття. Ви 
також можете зв’язатися з ре-
гіональним операційним цен-
тром за номером 800-894545.

Крім регіонального номе-
ра, можна також звернутися 
за телефоном 02.02.02 до му-
ніципалітету Мілана, який 
надасть будь-яку корисну 
інформацію та контакти ком-
петентних органів з різних 
профілів.

Для українських грома-
дян, які прибувають на Цен-
тральний вокзал, Hub Ucraina 
представлений H24 у метро 
Mortirolo, інформаційним та 
першим пунктом прийому, 
керованим Protezione Civile 
та Progetto Arca, де ATS та-
кож надає медичну допомогу. 
Центр "Україна" надає всю 
основну інформацію та пові-
домляє про будь-які потреби 
у житлі у префектуру Мілана 
для подальшого управління.

Для тих, хто прибуває на 
автобусах на автостоянку 
Lampugnano, з 12 години дня 
до 22 години працює пункт 
першого контакту та орієнта-
ції, яким керує Громадянська 
оборона муніципалітету Мі-
лана у співпраці з Emergency. 
Тут тих, хто прибуває з Украї-
ни, супроводжують при реє-
страції та орієнтують на до-
ступні варіанти розміщення.

У ЄВРОПІ ХОЧУТЬ ВІДМОВИТИ У ВІЗАХ 
РОСІЯНАМ
 Європейському парламенті підтримують заборону 
на видачу віз для в’їзду на територію Євросоюзу для 
громадян країни-терориста. Депутат Європарламенту, 
голова партії ЄНП (Європейська народна партія) 
Манфред Вебер вимагає заборонити в’їзд для 
російських туристів.

"Мені важко уявити, що у нас одночасно є біженці з Укра-
їни та росіяни, які насолоджуються життям тут. Важко собі 
уявити, що українським біженцям доведеться обслуговувати 
столики для російських відпочиваючих у Зюльте або на Бал-
тійському морі", – цитує Вебера Spiegel Online GmbH.

За словами євродепутата, більшість росіян у Європі – ту-
ристи. Тому ЄС має тепер говорити прямо: "Ми не хочемо, 
щоб ті, хто частково несе відповідальність за цю війну, виру-
шили з нами у відпустку зараз", – сказав Вебер. Він додав, що 
населення росії має відчути на собі наслідки санкцій.

ПОЛЬЩА РОЗРОБЛЯЄ РІШЕННЯ, 
ЯКЕ ДОЗВОЛИТЬ ВІДМОВЛЯТИ РОСІЯНАМ 
У ВИДАЧІ ВІЗ
Однак вимога не поширюється на людей, які бажають 
тікати з росії. Тому кордони Європейського Союзу, як і 
раніше, відкриті для цих людей.

"Якщо громадянське суспільство хоче піти, якщо люди, які 
більше не можуть виносити це за путінської системи, хочуть 
просити притулку, Європа має бути відкритою", – підсумував 
Вебер.

Як стало відомо раніше, міністр закордонних справ Угор-

щини Петер Сійярто розповів про телефонні переговори з 
естонським колегою Урмасом Рейнсалу. За словами угор-
ського дипломата, єдине, у чому вони досягли розуміння, 
це необхідність якнайшвидшого закінчення війни в Україні.

ДЕ УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ ПРИДБАТИ ЖИТЛО  
ЗА ОДИН ЄВРО 
Італійський муніципалітет К’яромонте, розташований 
у регіоні Базиліката, пропонує покупцям придбати 
житло за символічною ціною – 1 євро. Пропозиція про 
розпродаж нерухомості з’явилася на сайті місцевої 
влади 6 серпня.

Мета проєкту – простимулювати відродження селища, яке 
відмирає через депопуляцію. Розповідаємо, хто та як може 
придбати італійське житло.

Серед головних цілей участі у програмі влада муніципалі-
тету виділяє:

• Відновлення та містобудівна реконструкція історичного 
центру, а також усунення можливих ризиків для громадської 
безпеки, пов’язаних руйнуванням та обвалами старих будин-
ків. Частину із них дозволять знести та відбудувати з нуля.

• Відродження історичної частини міста для відродження 
культури та стимуляції туризму.

• Сприяння соціально-економічному зростанню муні-
ципалітету шляхом відновлення історичної, архітектурної 
та урбаністичної інфраструктури, що має життєво важливе 
значення.

• Забезпечення регіональній та муніципальній скарбниці 
регулярного доходу.

• Сприяння здійсненню соціокультурної інтеграції, яка 
досягається шляхом розширення пропозиції житла та його 
оренди іноземцями.

• Зупинення депопуляції села завдяки заселенню території 
новими мешканцями.

Що відомо про селище. К’яромонте – селище, що розки-
нулося над долиною річки Сінні. Поруч розташований націо-
нальний парк Полліно. На сході височить пагорб Тімпа Ангарі. 
Саме на його схилах раніше проводилися археологічні роботи.

Муніципальний район поділено на кілька сіл. Головною 
особливістю населеного пункту є наявність численних печер. 
Їх використовують як склади для зберігання вина, вироблено-
го вручну місцевими ремісниками.

Станом на 2014 рік, населення селища становило 1 913 
осіб. Серед них – 82 іноземці з 17 країн.
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Підприємствам області потрібні працівники
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 
- апаратник апретування, 1 ос.
- артист оркестру (духового,естрадно-
го,народних інструментів,симфонічного 
та ін.), 3 ос.
- артист-вокаліст(оперний, камер-
ний,соліст,соліст-бандурист,музичної 
комедії, естради та ін.), 1 ос.
- бухгалтер, 6 ос.
- вакуумник, 1 ос.
- варник харчової сировини та продуктів 
(кондитерське виробництво), 1 ос.
- викладач закладу вищої освіти, 3 ос.
- виконавець робіт, 1 ос.
- вихователь, 1 ос.
- викладач закладу дошкільної освіти, 
1 ос.
- водій автотранспортних засобів, 28 
ос.
- водій навантажувача, 2 ос.
- вчитель закладу загальної середньої 
освіти, 1 ос.
- вчитель початкових класів закладу 
середньої освіти, 5 ос.
- вчитель спеціалізованого закладу 
загальної середньої освіти, 1 ос.
- головний бухгалтер, 3 ос.
- головний інженер, 1 ос.
- дизайнер одягу, 1 ос.
- директор фінансовий, 1 ос.
- доцент закладу вищої освіти, 6 ос.
- дробильник (хімічне виробництво), 
1 ос.
- друкар флексографічного друкування, 
1 ос.
- електрик дільниці, 1 ос.
- електрогазозварник, 5 ос.
- електрозварник ручного зварювання, 
1 ос.
- електромеханік з ліфтів, 1 ос.
- електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування, 9 ос.
- енергетик, 1 ос.
- ерготерапевт, 1 ос.
- завідувач господарства, 1 ос.
- завідувач складу, 2 ос.
- заготовник хімічних розчинів та фарб, 
1 ос.
- закрійник, 2 ос.
- заливальник металу, 2 ос.
- землекоп, 1 ос.
- інженер з якості, 1 ос.
- інженер-механік груповий, 1 ос.
- інженер-технолог, 2 ос.
- інспектор (пенітенціарна система), 
1 ос.
- касир торговельного залу, 8 ос.
- керівник гуртка, 2 ос.
- керівник музичний, 1 ос.
- комірник, 1 ос.
- комплектувальник меблів, 1 ос.
- кондитер, 1 ос.
- конструктор одягу, 1 ос.
- консультант, 1 ос.
- контролер технологічного процесу 
(виробництво тканин), 1 ос.
- кравець, 2 ос.
- кухар, 4 ос.
- лаборант (освіта), 1 ос.
- листоноша, 4 ос.
- лікар ветеринарної медицини, 1 ос.
- лікар з гігієни праці, 2 ос.
- лікар з ультразвукової діагностики, 
1 ос.
- лікар функціональної діагностики, 
1 ос.
- лікар-анестезіолог, 2 ос.
- лікар-гастроентеролог, 1 ос.
- лікар-дерматолог, 1 ос.
- лікар-ендокринолог, 1 ос.
- лікар-лаборант, 1 ос.
- лікар-невролог дитячий, 2 ос.
- лікар-невропатолог, 1 ос.
- лікар-ортопед-травматолог, 2 ос.
- лікар-педіатр, 1 ос.
- лікар-ревматолог, 1 ос.
- лікар-стоматолог, 3 ос.
- лікар-терапевт, 1 ос.
- лікар-уролог, 1 ос.
- майстер, 2 ос.
- майстер виробничого навчання , 1 ос.
- майстер з ремонту, 1 ос.
- майстер з ремонту технологічного 
устаткування, 1 ос.
- маляр, 3 ос.
- манікюрник, 2 ос.
- машиніст (кочегар) котельні, 2 ос.
- машиніст автовишки та автогідропі-
діймача, 1 ос.
- машиніст бурильно-кранової самохід-
ної машини, 1 ос.
- машиніст гранулятора, 1 ос.
- машиніст екскаватора, 2 ос.
- машиніст крана (кранівник), 5 ос.
- машиніст крана автомобільного, 3 ос.
- машиніст тісторобних машин, 2 ос.
- менеджер в роздрібній торгівлі про-
довольчими товарами, 1 ос.
- менеджер з маркетингу, 1 ос.
- менеджер з організації консультатив-
них послуг, 1 ос.
- менеджер з персоналу, 1 ос.
- менеджер з постачання, 2 ос.

- менеджер з туризму, 2 ос.
- менеджер із збуту, 1 ос.
- механік, 4 ос.
- мийник-прибиральник рухомого 
складу, 1 ос.
- модельєр-конструктор, 2 ос.
- монтер колії, 1 ос.
- налагоджувальник зварювального й 
газоплазморізального устаткування, 
1 ос.
- начальник (керуючий) їдальні, 1 ос.
- начальник відділу, 1 ос.
- начальник зміни (промисловість), 
1 ос.
- начальник цеху, 2 ос.
- начальник юридичного відділу, 1 ос.
- оббивальник меблів, 1 ос.
- оператор верстатів з програмним ке-
руванням, 6 ос.
- оператор відеозапису, 1 ос.
- оператор голкопробивного устатку-
вання, 1 ос.
- оператор заправних станцій, 2 ос.
- оператор поштового зв’язку, 3 ос.
- оператор термоскріплювального устат-
кування, 2 ос.
- охоронник, 1 ос.
- пекар, 9 ос.
- перекладач, 1 ос.
- перекладач-дактилолог, 1 ос.
- перукар, 3 ос.
- підсобний робітник, 9 ос.
- покрівельник будівельний, 1 ос.
- помічник вихователя, 1 ос.
- помічник керівника підприємства, 
1 ос.
- помічник лікаря-стоматолога, 1 ос.
- помічник майстра (оброблення волок-
на та перемотування нитки), 1 ос.
- прибиральник службових приміщень, 
2 ос.
- прибиральник територій, 1 ос.
- продавець непродовольчих товарів, 
1 ос.
- продавець продовольчих товарів, 
11 ос.
- продавець-консультант, 5 ос.
- професор закладу вищої освіти (істо-
ричних наук), 1 ос.
- психолог, 1 ос.
- різальник металу на ножицях і пресах, 
1 ос.
- сестра медична (маніпуляційна, забір 
крові у новонароджених), 1 ос.
- сестра медична, 1 ос.
- сестра медична з дієтичного харчу-
вання, 1 ос.
 – сестра медична зі стоматології, 1 ос.
- синоптик, 1 ос.
- слюсар з виготовлення деталей та вуз-
лів систем вентиляції, кондиціювання 
повітря, 
 пневмо – транспорту, 1 ос.
- слюсар з експлуатації та ремонту газо-
вого устаткування, 1 ос.
- слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики (електромеха-
ніка), 4 ос.
- слюсар з механоскладальних робіт, 
5 ос.
- слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів, 4 ос.
- слюсар з ремонту устаткування ко-
тельних та пилопідготовчих цехів, 2 ос.
- слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування, 2 ос.
- слюсар-інструментальник, 1 ос.
- слюсар-ремонтник, 1 ос.
- слюсар-сантехнік, 4 ос.
- сортувальник сировини, матеріалів та 
виробів (текстильна галузь), 1 ос.
- соціальний робітник, 1 ос.
- столяр, 4 ос.
- стропальник, 1 ос.
- судовий експерт (будівництво), 1 ос.
- технік-електрик, 1 ос.
- технік-технолог з виробництва меблів, 
1 ос.
- технолог, 1 ос.
- токар, 2 ос.
- токар-розточувальник, 1 ос.
- укладальник хлібобулочних виробів, 
2 ос.
- укладальник-пакувальник, 2 ос.
- фармацевт (провізор), 2 ос.
- фельдшер, 1 ос.
- фізичний терапевт, 1 ос.
- формувальник ручного формування, 
3 ос.
- формувальник тіста, 1 ос.
- чистильник вентиляційних установок, 
1 ос.
- швачка, 60 ос.
- шеф-кухар, 1 ос.
- штукатур, 1 ос.

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

- звукорежисер, 1 ос.
- касир торговельного залу, 1 ос.
- контролер-касир, 1 ос.
- прибиральник територій, 1 ос.
- укладальник-пакувальник, 1 ос.
- фахівець, 1 ос.

- фахівець з комп'ютерної графіки (ди-
зайну), 2 ос.
- фрезерувальник, 1 ос.

За довідками звертатися в Рівненський 
міський центр зайнятості за тел. 
(0362) 26-55-32.

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

лікар-терапевт, 2 ос.
лікар-ортопед-травматолог, 1 ос.
лікар- отоларинголог, 1 ос.
лікар-ортопед-травматолог, 1 ос.
гігієніст-зубний , 1 ос.
лікар стоматолог, 2 ос.
електромонтер з експлуатації розпо-
дільних мереж, 1 ос.
- слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів, 1 ос.
- майстер з діагностики та налагоджен-
ня електронного устаткування автомо-
більних засобів, 2 ос.
слюсар з есплуатації та ремонту підзем-
них газопроводів, 1 ос.
кухар, 2 ос.
пекар, 1 ос.
вчитель закладу загальної середньої 
освіти (математика), 1 ос. 
вчитель закладу загальної середньої 
освіти (хімія), 1 ос. 
вчитель закладу загальної середньої 
освіти (англійська мова), 1 ос. 
вчитель закладу загальної середньої 
освіти (трудове навчання), 1 ос.
лікар ветеринарної медицини, 1 ос.
фрезерувальник, 1 ос.
касир торговельного залу, 2 ос.
бухгалтер, 2 ос.
водій автотранспортних засобів, 1 ос.
майстер виробничого навчання, 1 ос.
оператор комп'ютерного набору, 1 ос.
молодша медична сестра, 1 ос.

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

механізатор, 1 ос.
дояр, 3 ос.
робітник на лісокультурних роботах, 
1 ос.

За довідками звертатися у Сарненський 
районний центр зайнятості за тел. 
(03655) 2-23-91 

БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

-швачка, 5 ос.
-лікар-анестезіолог, 1 ос.
-лікар приймальної палати (відділення), 
1 ос.
-майстер лісу, 1 ос.
-машиніст (кочегар) котельної, 1 ос.
-водій автотранспортних засобів, 1 ос.

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
- швачка, 2 ос.

За довідками звертатися у Березнів-
ську районну філію Рівненського ОЦЗ за 
тел. (03653) 5-31-50 

ВАРАСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
- лікар-нарколог, 1 ос.
- продавець продовольчих товарів, 1 ос.
- менеджер (управитель) з логістики, 
1 ос.
- прибиральник службових приміщень, 
1 ос.

За довідками звертатися у Вараську 
міську філію Рівненського ОЦЗ за тел. 
(03636) 3-16-40 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ 
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- майстер виробничого навчання, 1 ос.
- вчитель закладу загальної середньої 
освіти, 3 ос.

За довідками звертатися у Володими-
рецьку районну філію Рівненського ОЦЗ 
за тел. (03634)2-30-13 

ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

водій автотранспортних засобів (кат. 
Е), 1 ос.
тракторист-машиніст сільськогосподар-
ського (лісогосподарського) виробни-
цтва (кат. А2), 1 ос.
машиніст екскаватора, 1 ос.
водій навантажувача, 1 ос.
машиніст автогрейдера, 1 ос.

За довідками звертатися у Гощанську 
районну філію Рівненського ОЦЗ за тел. 
(03650) 2-24-70 

ДУБЕНСЬКА МІСЬКРАЙОННА ФІЛІЯ 
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- лікар загальної практики – сімейний 

лікар, 6 ос.
- лікар-патологоанатом, 1 ос.
- лікар-уролог, 1 ос.
- лікар з медицини невідкладних станів, 
1 ос.
- лікар-трансфузіолог, 1 ос.
- лікар-ортопед-травматолог, 1 ос.
- лікар-психіатр, 2 ос.
- молодша медична сестра з догляду за 
хворими, 1 ос.
- молодша медична сестра (санітар-
ка-прибиральниця), 3 ос.
- інженер з охорони праці, 2 ос.
- інженер з обслуговування систем 
відеоспостереження, 1 ос.
- економіст, 1 ос.
- вишивальниця машинної вишивки, 
1 ос.
- тракторист-машиніст с/г виробництва, 
2 ос.
- машиніст крана автомобільного, 1 ос.
- машиніст автогрейдера, 1 ос.
- електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування, 2 ос.
- швачка, 5 ос.
- пресувальник-вулканізаторник, 1 ос.
- вальцювальник гумових сумішей, 1 ос.

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ

- підсобний робітник, 7 ос.

За довідками звертатися у Дубенську 
міськрайонну філію Рівненського ОЦЗ 
за тел. (03656) 4-94-63

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- лікар загальної практики–сімейний 
лікар, 2 ос.
- бухгалтер, 1 ос.
- бармен, 1 ос.  

За довідками звертатися у Зарічнен-
ську районну філію Рівненського ОЦЗ за 
тел. (03632) 3-09-21 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- бармен, 1 ос.
- вчитель іноземної мови (англійська та 
німецька), 1 ос.
- практичний психолог, 1 ос.
- водій автотранспортних засобів, 1 ос.
- практичний психолог, 1 ос.
- зварник на машинах контактної звар-
ки, 1 ос.
- охоронник, 1 ос.
- головний бухгалтер, 1 ос.
- токар, 1 ос.
- робітник з благоустрою (копання 
могил), 2 ос.
- листоноша, 1 ос.
- сестра медична, 1 ос.
- фрезерувальник, 1 ос.

За довідками звертатися у Здолбунів-
ську районну філію Рівненського ОЦЗ за 
тел. (03652) 2-50-55 

КОРЕЦЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

швачка, 1 ос.
слюсар з ремонту сільськогосподар-
ських машин та устаткування, 1 ос.
водій автотранспортних засобів, 1 ос.
вантажник, 1 ос.
бухгалтер, 1 ос.

За довідками звертатися у Корецьку 
районну філію Рівненського ОЦЗ за тел. 
(03651) 2-10-51 

КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ 
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- бармен, 1 ос.
- водій вантажного автомобіля, 2 ос.
- вчитель з корекційної освіти, 1 ос.
- двірник, 1 ос.
- енергетик, 2 ос.
- інженер-технолог, 1 ос.
- керівник гуртка, 2 ос.
- кухар, 3 ос.
- лікар-офтальмолог, 1 ос.
- лікар-невропатолог, 1 ос.
- лікар-отоларинголог, 1 ос.
- маляр (по дереву) , 1 ос.
- масажист, 1 ос.
- механік, 1 ос.
- начальник виробництва (деревоо-
бробка) , 1 ос.
- офіціант, 1 ос.
- продавець продовольчих товарів, 2 ос.
- робітник фермерського господарства, 
1 ос.
- слюсар-сантехнік, 1 ос.
- швачка, 1 ос.

За довідками звертатися у Костопіль-
ську районну філію Рівненського ОЦЗ за 
тел. (03657) 2-08-65 

ОСТРОЗЬКА МІСЬКРАЙОННА ФІЛІЯ 
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

лікар-офтальмолог, 1 ос.
лікар-стоматолог, 2 ос.
продавець непродовольчих товарів, 
2 ос.
продавець продовольчих товарів, 1 ос.
механік, 1 ос.
слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів, 1 ос.
укладальник сировини, 2 ос.
верстатник деревообробних верстатів, 
3 ос.
вантажник, 1 ос.
слюсар-сантехнік, 1 ос.
кухар, 2 ос.
токар, 1 ос.
піцейола, 1 ос.

За довідками звертатися у Острозьку 
міськрайонну філію Рівненського ОЦЗ 
за тел. (03654) 2-23-45 

РАДИВИЛІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ  
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- менеджер (управитель) з постачання, 
1 ос.
- підсобний робітник, 3 ос.
- перукар (перукар-модельєр), 1 ос.

За довідками звертатися в Радивилів-
ську районну філію Рівненського ОЦЗ за 
тел. (03633) 4-13-20.

 РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- оператор автоматичної лінії виробни-
цтва молочних продуктів, 1 ос.
- вчитель закладу загальної середньої 
освіти, 7 ос.
- інспектор (пенітенціарна система), 
1 ос.
- шліфувальник, 1 ос.
- машиніст крана (кранівник) , 3 ос.
- слюсар-електрик з ремонту та обслу-
говування вантажопідіймальних кранів 
і машин,1 ос.
- стропальник, 1 ос. 
- складальник деталей та виробів, 1 ос.
- майстер виробничого навчання, 2 ос.
- начальник дільниці, 1 ос.
- апаратник, 1 ос.
- монтер колії, 1 ос.
- дробильник, 1 ос.
- плавильник металу та сплавів, 1 ос.
- фізичний терапевт, 1 ос.
- лікар фізичної та реабілітаційної 
медицини, 1 ос.
- ерготерапевт, 1 ос.
- лікар-анестезіолог, 1 ос.
- менеджер (управитель) зі збуту, 1 ос.
- головний бухгалтер, 1 ос.
- бухгалтер, 2 ос.
- юрист-міжнародник, 1 ос.
- верстатник лущильного верстату, 1 ос.
- робітник з комплексного обслугову-
вання й ремонту будинків, 2 ос.
- електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування, 1 ос.
- слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування, 1 ос.
- викладач (методи навчання), 1 ос.
- чистильник приміщень (клінер), 2 ос.
- моторист (машиніст), 1 ос.
- слюсар-сантехнік, 2 ос.
- зварник, 1 ос.
- вантажник, 1 ос.
- продавець продовольчих товарів, 1 ос.
- різальник холодного металу (прокатне 
виробництво), 1 ос.
- слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів, 1 ос.
- верстатник деревообробних верстатів, 
1 ос.
- формувальник ковбасних виробів, 
1 ос.
- охоронник, 2 ос.
- рихтувальник кузовів, 1 ос.

За довідками звертатися у Рівненську 
районну філію Рівненського ОЦЗ за тел. 
(0362) 63-43-32 

РОКИТНІВСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
РІВНЕНСЬКОГО ОЦЗ

- головний бухгалтер, 1 ос.
- лікар загальної практики-сімейний 
лікар, 1 ос.
- вчитель-дефектолог, 1 ос.
- вчитель-реабілітолог, 1 ос.
- вчитель-логопед, 1 ос.
- офіціант, 1 ос.
- продавець продовольчих товарів, 2 ос.
- стропальник, 1 ос.
- слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів, 1 ос.
- слюсар-ремонтник, 1 ос.
- кондитер, 1 ос. 
- підсобний робітник, 1 ос.

За довідками звертатися у Рокитнів-
ську районну філію Рівненського ОЦЗ за 
тел. (03635) 2-21-68



Збили ворожий літак,  
не випустивши жодної ракети

6 історії війни №27 (1864) 8 вересня 2022 року

Ярослав Мельник – командир зенітної ракетної батареї 
"Бук М1". На його рахунку 28 цілей ворога: одинадцять 
бойових літаків різних типів, два гвинтокрили, дві 
крилаті ракети та тринадцять безпілотників.

 
Батарея офіцера більше ніж пів року на Харківщині 

протистояла льотчикам російської імперії зла. Тут Ярослава 
називали нестримним, знали і поважали за хоробрість у всіх 
сухопутних підрозділах у районі ведення бойових дій. Бойо-
ва робота батареї змусила росіян відмовитись від польотів і 
бомбардувань позицій військових та осель мирних мешкан-
ців. Охороняти його "Буки" просилися діти з іграшковими 
автоматами.

Ярослав не боявся один зі своїм розрахунком кидати ви-
клик великим групам літаків росіян. Його самохідна вогнева 
установка була вражена ракетою росокупантів, але він зміг 
евакуювати бойову машину та знову поставити у стрій.

Ярослав Мельник – Герой України. Орден "Золота Зірка" 
йому вручив Президент України на церемонії з нагоди Дня 
Повітряних Сил ЗС України.

У розмові з кореспондентом АрміяІnform командир батареї 
вперше розповідає про свою війну з російським окупантами. 
Про те, що змушувало його ризикувати і перемагати. Про 
удачу, коли вдавалося зробити неможливе. Про страх і злість, 
які неодмінно є на війні. Про "Золоту Зірку" Героя України та 
коротку розмову з Головнокомандувачем ЗСУ та Командува-
чем Повітряних Сил. Далі – лише пряма мова мисливця за 
російським літаками.

ПРО ПЕРШІ ПРОТИПОВІТРЯНІ БОЇ
– У лютому наша батарея несла бойове чергування в Хер-

сонській області. 24 числа о 4:25 почули гуркіт артилерії та 
спалахи від вибухів на горизонті.

Ми отримали наказ спочатку переміститися до Нової Ка-
ховки, а згодом до Запоріжжя. Тут 26 лютого зранку ми збили 
першу рашистську ціль. Група російських гвинтокрилів на 
малій висоті летіла атакувати наші підрозділи. Двома ракетами 
ми збили один з них – Мі-17. Поблизу Запоріжжя ми викону-
вали бойову роботу до середини березня. Далі отримали наказ 
висунутися в район міста Ізюм Харківської області. Напевно, 
тому що рашистські льотчики там були дуже активними. У 
перший же день наш бойовий розрахунок збив тут бойовий 
гвинтокрил росокупантів. Бійці Нацгвардії України знайшли 
рештки машини та екіпажу.

ПРО ТЕ, ЯК ОДИН "БУК" МОЖЕ 
ПРОТИСТОЯТИ ДЕСЯТЬОМ ЛІТАКАМ

– Одночасно в небі над Харківщиною могли перебувати 
великі групи ворожих літаків, інколи їх кількість перевищу-
вала десяток. Росіяни здійснювали авіанальоти на місто Ізюм 
та околиці і полювали за засобами ППО, тобто за нами. Наша 
батарея протистояла їм одна. Це означає, що як тільки ми 
увімкнемо свою апаратуру для виявлення і захоплення цілі, то 
відразу станемо зручною і добре помітною мішенню для де-
сяти рашистських льотчиків. Як тільки вони нас виявлять, то 
без вагань відмінять свої польотні завдання з бомбардування 
військ чи об’єктів і миттєво зосередяться на знищенні нашого 
ЗРК. Десять літаків можуть випустити десять протирадіоло-
каційних ракет. Можуть і більше. Тобто співвідношення сил 
було, м’яко кажучи, не на нашу користь. Та ми все одно всту-
пали в протиповітряні бої. Російські стерв’ятники полювали 
за нами, а ми – за ними.

У нас були секунди. Увімкнути апаратуру, виявити і захо-
пити об’єкт. Вмикаємо радар підсвічення – у кабіні рашиста 
пищать і світяться індикатори, сигналізують йому, що він вже 
наша ціль. Всі його поплічники в небі вже це також знають. 
Ми виконуємо бойовий пуск і стрімко залишаємо свою пози-
цію, аби врятуватися від протирадіолокаційних ракет. Під час 
протиповітряного бою ми "ведемо" одну ціль. Що в цей мо-
мент роблять інші літаки – ми не бачимо. Але усвідомлюємо. 
Як правило, у цей час вони вже випускають по нас свої ракети.

Бажання збивати окупантів було дуже сильне. Одного разу 
ми отримали інформацію про два ворожі літаки в нашому 
районі. Вийшли на позицію, виявили і захопили ціль. Зни-
щили окупанта. Після цього мали б швидко переміститися, 
але злість та запал бою переважили. Ми почали полювати за 
другим літаком. Виявили його. Він же побачив, що сталося з 

його напарником. Міг спробувати атакувати нас, але виявився 
слабкодухим. Почав виконувати розворот, щоб втекти. Ми 
знищили ще й його.

ПРО ВЛУЧАННЯ 
ПРОТИРАДІОЛОКАЦІЙНОЇ РАКЕТИ

– Одного разу російська ракета вразила нашу самохідну 
вогневу установку. Ми робили все правильно. "Відпрацювали" 
по цілі, змінили позицію. Однак це нам не допомогло. Вибух, 
шок. Перевіряю себе – цілий. Руки, ноги – на місці. Дивлюсь 
на всіх, хто поруч. Всі живі і неушкоджені. Ми залишаємо 
нашу підбиту бойову машину і біжимо в найближчу лісосмугу. 
Звідти спостерігаємо, як у полі самотньо стоїть наш "Бук". За 
деякий час я вирішую повернутися до установки, перевірити 
її і спробувати евакуювати. З одного боку – це просто "залізо", 
заради якого не варто ризикувати життям. З іншого боку – це 
"залізо" має шанс знищити ще чимало ворожих літаків і вря-
тувати багато життів. І це наша єдина можливість тут і зараз 
бити ворога. Біжу полем до самохідної вогневої установки, 
пробую запустити, все виходить. Своїм ходом добираюся 
до укриття. Чи мені було страшно? Було. Та я сам обрав цю 
професію. Зараз іде війна, і це мій час виконати добре свою 
бойову роботу. Відкидаю страх і захищаю неньку Україну.

ПРО ПОЛЮВАННЯ І ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ
– На початку весни ми могли виходити на "полювання" 

щодня у будь-який час доби. І ми не вагаючись виходили. 
Нами керувало бажання помститися за всі злочини, що коїли 
російські льотчики, за всі біди, які вони несли і мирним меш-
канцям, і нашим військовим. За бомбардування, за знищені 
родини і оселі, за забрані життя. Це все відбувалося на наших 
очах. Тож ми вперто їхали на позиції, попри небезпеку, попри 
перевагу окупантів у небі. Ми лагодили свою техніку, яка не 
витримувала таких навантажень, щоби знову і знову вийти 
на своє полювання. Рашистькі літаки тоді, на початку весни, 
практично постійно перебували в небі над контрольованою 
нашими військами територією. Наприкінці весни вони вже 
не з’являлися в районі нашої роботи. Бажання літати, шу-
кати і знищувати ми у них відбили. Ми виконали більше ніж 
сорок бойових пусків та знищили 28 цілей ворога. Дві крилаті 
ракети, два гвинтокрила, 11 бойових літаків різних типів та 
13 БПЛА. Ми ще не довели справу до кінця. Зупинимося, 
коли звільнимо всю Україну та вполюємо всіх російських 
стерв’ятників.

ПРО ДІМ В ТАНКУ, ОХОРОНЦІВ  
З ІГРАШКОВИМИ АВТОМАТАМИ  
ТА ПІДТРИМКУ ЛЮДЕЙ

– Воювати доводилося в дуже складних умовах. На початку 
березня на Харківщину повернулася люта зима. Морози до 
мінус двадцяти градусів. Все замерзало. Ми не знімали із себе 
ватяних штанів і курток упродовж декількох діб. Не бачили 
тепла і гарячої води. Не могли навіть розпалити вогнища по-
близу, бо це нас демаскувало. Далеко від позиції, у чагарниках 
ми могли ненадовго розвести багаття. Розморожували воду, 
щоб напитися, розігрівали консерви. Грілися. Декілька тижнів 
нашим будинком була наша самохідна установка. Ми жили, 
їли, пили, спали і воювали в танку. Згодом ми перемістилися 
ближче до населених пунктів. Місцева родина запросила нас 
у свій будинок. Люди дбали про нас, як про рідних. Топили 
піч, готували їжу, приносили різноманітні продукти і страви.

Цивільні люди дивилися на нашу бойову роботу і поважали 
нас, адже бачили, як збиваємо літаки, які до нашого прибуття 
сюди безкарно кидали бомби на містечка і села. Будь-яка по-
ломка техніки – люди вже тут. Привозять запчастини. "Кажи, 
що треба. Все знайдемо", – казали.

Якось ми помітили на лінії зіткнення підбитий російський 
ЗРК "Тор". Нам він підходив як донор запчастин для ходової 
частини. Треба було його відбуксирувати із небезпечної зони 
трактором. І серед місцевих людей швидко знайшовся фер-
мер, який надав трактор, і доброволець, який згодився сісти 
за кермо. У бронежилеті і шоломі він разом з нами вирушив 
трактором у небезпечну зону, і ми таки притягнули російський 
"Тор".

До мене приходили місцеві діти з іграшковими автоматами 
і пропонували свою охорону: "Там на постах стоять твої сол-
дати, охороняють позицію. Давай ми замінимо їх або будемо 
охороняти разом". Треба було підібрати спеціальні слова, аби 
відмовитись від такої допомоги. Ось така підтримка людей 
була.

ПРО БОЙОВИЙ РОЗРАХУНОК
– Усіх людей з мого бойового розрахунку, з якими я вою-

вав, я назву поіменно. Це Андрій, Роман, Олексій. Частину 
військовослужбовців підрозділу мені довелося відправити в 
тил з несправною технікою, а вони зосталися зі мною бити 
окупантів. Одного разу я також отримав наказ від вищого ко-
мандування вибути в тиловий район. Та пояснив командирам, 
що не маю тепер морального права залишити свій бойовий 
розрахунок. Добре, що мене почули і зрозуміли. Цієї ж доби 
ми знову вийшли на полювання і знищили відразу три цілі. На 
установці лишилися одна ракета. Ми повернулися на базу. По-
спали сорок хвилин, поки самохідну вогневу установку знову 
зарядили боєкомплектом. Потім знову вийшли на позицію 
і "приземлили" ще два літаки. Після цього майже три доби 
росіяни взагалі не літали. Оговтувались, напевно. Пробували 

зрозуміти, що сталося.
Моя нагорода – це велика заслуга всього бойового роз-

рахунку. Зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" – зброя 
колективна. Від швидких правильних дій кожного залежить 
успіх бою. До того ж, якби хтось боявся, був невпевнений, я 
б, напевно, не пішов би збивати літаки з такими людьми. Ми 
всі були єдиним цілим, слухали і чули один одного.

ПРО СОРОКАЛІТНЮ РАКЕТУ 
І РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ПЕРЕВЕРШИЛИ 
ОЧІКУВАННЯ

– Одна з наших ракет була виготовлена у 1983 році. Я ди-
вився на неї і сумнівався, чи полетить вона до цілі. Ми заря-
дили її і згодом виконали бойовий пуск. Майже сорокалітня 
ракета знищила ціль. Російський літак падав на землю після 
її влучання, немов осінній листок. Відео падіння було знято 
різними людьми з різних місць і опубліковано в інтернеті.

Це не єдина ситуація, коли результат перевершував наші 
очікування. Одного разу ми отримали завдання виявити і 
знищити дві випущені ворогом крилаті ракети. Наша само-
хідна вогнева установка може працювати одночасно лише по 
одній цілі. Тож ми усвідомлювали, що знищення навіть однієї 
крилатої ракети буде великою удачею. Ціль ми виявили, вико-
нали бойовий пуск. Наша зенітна ракета розірвалася так, що 
уламками пошкодила дві крилаті ракети рашистів.

Також ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Ви-
явили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста 
в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення 
радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. 
Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу ка-
тапультувався. Літак розбився.

ПРО "ЗОЮ", "НАДЮШУ" ТА NASAMS
– Батарея – дві самохідні вогневі установки (СВУ) та одна 

пуско-заряджальна установка. Одну СВУ ми назвали "Надю-
ша", іншу – "Зоя". Ми дякували їм постійно за їхню відданість 
і покірність. Вони їхали з нами в пекло боїв і не ламалися в 
найважчі моменти.

Я приходив до "Зої" зранку і казав: "Привіт, дівчинко! Як 
ти? Добре в тебе все працює?". Заводили, перевіряли, виїж-
джали. Під час протиповітряних боїв я часто казав: "Ну що, 
Зою, ще одну ракету випустимо і їдемо відпочивати?". Ми 
розмовляли з нею, як з бойовою подругою.

Бувало, що "Зоя" не хотіла працювати. Щось виходило з 
ладу. "Зою, ну що ж таке?" – запитував я її. І ми їхали ремон-
туватися. Тоді я думав, що "Зоя", напевно, щось знає і не хоче 
виходити в цей час на позицію. Це ми, люди, готові завжди до 
роботи. А техніка може й вередувати. "Зоя" – наш талісман. 
Ми берегли її, а вона нас. "Зоя" вберегла наше життя під час 
влучання ракети, вона вберегла життя сотень українських вій-
ськових і цивільних людей, по яких не були завдані авіаудари.

Бувало, що "Зоя" і "Надюша" виходили на полювання од-
ночасно. І це була неймовірна колективна робота. Наприклад, 
мій бойовий розрахунок міг лише привертати до себе увагу во-
рога, а в цей час бойовий розрахунок "Надюші" із засідки не-
очікувано для окупантів завдавав їм нищівного удару. Воювати 
"Буками" – це справжнє бойове мистецтво, де можна щоразу 
розробляти нові прийоми. Навіть одна вогнева установка – це 
самодостатня грізна бойова одиниця. А дві – це вже серйозна 
сила, що може повністю змінити ситуацію в небі. Звісно, за 
умови, якщо ви любите свою техніку, вмієте її застосовувати, 
маєте волю нищити ворога і перемагати. Я переконаний, що 
"Бук" – найкращий ЗРК для бойової роботи близько від лінії 
зіткнення.

Наразі все частіше говорять про передачу нам зенітних ра-
кетних комплексів NASAMS. І мене запитують, чи зміг би я зі 
своєю батареєю швидко навчитись застосовувати їх. Я відпові-
даю: "Дайте нам трохи часу, ми навчимося працювати на них і 
будемо нищити ворога так, як цього ніколи і ніхто не робив".

Владислав Назаркевич
Кореспондент АрміяInform



транспорт

2. ТРАНСПОРТ

02.1 Автомобілі легкові

Продаж

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

будівництво

3. БУДІВНИЦТВО

03.1 Будматеріали

Продаж

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

послуги

8. ПОСЛУГИ

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

Замовляйте роботу + 
матеріали зі знижкою 
30%. Ремонти будинків, 
квартир під ключ. Будів‑
ництво ‑ будинки прибу‑
дови, павіліони, гаражі, 
навіси, альтанки. Бані, 
паркани. Покрівельні 
роботи під ключ. Ман‑
сардні дахи. Утеплення, 
облицювання будинків. 
Тел. (096)972‑15‑14, 
(066)839‑34‑83.

робота

9. РОБОТА

09.1 Роботу пропоную

Пропоную

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

Шукаю
09.2 Роботу шукаю

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

контакти

10. КОНТАКТИ

10.2 Вважати недійсним

Втрачено Посвідчення учасника 
бойових дій УБД серія АА № 447172, 
видане на ім’я Кобзаренко Максим 
Анатолійович, вважати недійсним.

ЕКСПОРТНІ КОНТРАКТИ ВІДТЕПЕР МОЖНА 
ЗАСТРАХУВАТИ
В Україні вирішили розширити програму "Доступні 
кредити 5-7-9%". Відтепер разом з програмою буде 
доступна ще одна функція – страхування експортних 
контрактів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів України з 
питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Він наголосив, що підтримка українського бізнесу є 
одним з головним пріоритетів уряду України, особливо в 
умовах війни.

"Для українських експортерів вже давно все зроблено 
максимально просто. Що потрібно зараз? Насамперед, до-
ступ до фінансового ресурсу, із чим у підприємців неабиякі 
проблеми. Тому Мінфін активно розвиває Державну про-
граму „Доступні кредити 5-7-9“, а також доповнює її. Як 
ви знаєте, держава компенсує банкам відсоткову ставку за 
кредитами на підтримку та розвиток бізнесу і українські ви-
робники мають можливість отримати дешевий ресурс. Ми не 
зупинили цю програму під час війни, а навпаки її наростили, 
спростили", – зазначив Драганчук.

Він підкреслив, що програма "Доступні кредити 5-7-9" 
дозволила українським підприємцям, зокрема, аграріям, 
отримати доступ до дешевого фінансування через державні 
банки. Однак лишалася проблема фінансування експор-
терів, які також опинилися у скрутному становищі через 
бойові дії.

 "Розуміючи викликані війною складнощі з фінансуван-
ням для експортерів, влада – також за ініціативи Мінфіну 
– запровадила ще одну можливість: використання додатко-
вого інструменту страхування експортних контрактів через 
Експортне кредитне агентство. І тепер можна комбінувати 
отримання ресурсу через Фонд розвитку підприємництва у 
межах програми „Доступні кредити 5-7-9%“ та страхування 
експортних контрактів за допомогою ЕКА", – розповів за-
мглави Мінфіну.

НА РІВНЕНЩИНІ ПЛАНУЮТЬ ВІДКРИТИ ОФІС 
"Я – ХЕРСОН"
Відкрити на Рівненщині хаб "Я-Херсон", де 
допомагатимуть переселенцям вирішувати соціальні 
питання. Із такою пропозицією до начальника 
Рівненської ОВА Віталія Коваля звернувся його колега 
із Херсонщини Ярослав Янушевич.

"Нині 95% території Херсонщини окуповано. Більше 
половини населення області були змушені покинути свої до-
мівки, а це – півмільйона людей. Тому ми зобов’язані допо-
магати людям вирішувати проблемні питання. Люди мають 
розуміти – як виїхати безпечно, де жити, де працювати і де 
будуть навчатись діти. Тому такі центри "Я-Херсон" зможуть 
допомогти із подальшим переїздом та працевлаштуванням", 
– розповів начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Центри, де прийматимуть херсонців, планують відкрити 
у багатьох містах. Вони вже працюють у Запоріжжі та Іва-
но-Франківську.

"Важливо, щоб переміщені жителі зберігали відносини із 
своїми земляками. Тому однозначно підтримую ідею ство-
рення платформи "Я-Херсон", яка сприятиме подальшій 
інтеграції переселенців. Коли жителі Херсонської області 
безпосередньо будуть спілкуватися між собою, їм буде легше 
інтегруватися на Рівненщині", – зазначив Віталій Коваль.

Також начальники обох регіонів відвідали гуртожиток, 
де знайшли тимчасовий прихисток близько 20 мешканців 
Херсонщини. 

Нагадаємо, на Рівненщині офіційно перебуває більше 49 
тисяч ВПО, з них понад 3 тисячі – з Херсонщини.

У РІВНОМУ МОЖЕ З'ЯВИТИСЯ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК

Міський голова Рівного Олександр Третяк, заступник 
міського голови Ігор Кречкевич та директор Департамент еко-
номічного розвитку Рівненської міської ради Липко Володимир 
зустрілися із ініціаторами проєкту – Hempy UA Industrial park.

Як запевняють представники проєкту, це унікальний 
для нашої країни задум, який поєднує в собі весь спектр від 
селекції до виготовлення готової продукції з промислових 
конопель.

Сьогодні у світі активно просувається й користується 
попитом ідея використання тканин з конопляних волокон 
– природнього матеріалу, який має гарну терморегуляцію, 
гіпоалергенний та міцний. Нині вже чимало країн виго-
товляють форму для своїх військ саме з нього. А українські 
виробники одягають у конопляну форму і наших захисників.

"Це доволі прогресивна і цікава ідея, яка може реалізува-
тися на території нашої громади. Примітно, що велика кіль-
кість країн прагне отримати доступ до технічних конопель 
та матеріалів із них, але досі немає площ, аби можна було 
займатися їх вирощенням та секцією. Тож Рівне може стати 
першим," – відзначив директор департаменту економічного 
розвитку Володимир Липко.

Адже ініціатори проєкту зазначають: він встановлює чітке 
розмежування поміж технічними коноплями – hempy – та 
канабісом – речовинами, які використовуються в фармако-
логії та косметології. Сам проект парку передбачає й сучасне 
технологічне оснащення.

Для старту реалізації проекту необхідна земельна ділянка 
не менше 12 гектарів, тож у рівному продовжать роботу над 
реалізацією проекту.

РОЗПОЧАВ РОБОТУ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ 
ОПЕРАТОРІВ ШВЕЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
Рівненська ОВА, Асоціація легкої промисловості та 
ГО "Практико" ініціювали новий для області проєкт 
із підготовки виробничих кадрів для швейних 
підприємств.

Перше навчання стартувало у Рівному на замовлення ТМ 
"Garne". Упродовж наступних двох місяців 10 слухачок на-
вчального курсу "Технологія обробки легкого одягу" вчити-
муться швейній справі і після іспитів отримають гарантоване 
робоче місце в компанії.

Сьогодні начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль 
побував у центрі та поспілкувався з учасницями курсу. До 
речі, серед них –переселенка із міста Костянтинівка Доне-
цької області.

"Цей проєкт масштабуватимемо й на інші підприємства 
області, щоб створювати нові робочі місця в нашому регіоні 
та забезпечити попит на цю професію відповідними кадра-
ми. Наша мета – зробити Рівненщину лідером у швейному 
виробництві. У нас є все для цього, особливо – людський 
потенціал", – підсумував Віталій Коваль.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Як з фронту вивозять полеглих захисників
Нещодавно Генеральний штаб Збройних 
сил чи не вперше з 24 лютого озвучив 
кількість полеглих українських 
захисників – близько 9 тисяч людей. І 
всіх треба повернути з фронту додому, 
аби рідні змогли з ними попрощатися.

Хто цим займається? В яких умовах? Що 
відбувається з полеглими, яких не ідентифі-
кували? Про це "Українській правді. Життя" 
розповіли:

Анатолій Золотарьов – керівник спецгрупи 
Криворізької бригади ТРО ЗСУ,

бойова медикиня на фронті Руслана з по-
зивним "Чешир" (скорочено від "Чеширський 
кіт"),

Андрій Новак – адвокат юридичної ком-
панії "Міллер".

"МІСІЯ – ПОВЕРНУТИ ПОЛЕГЛИХ 
ХЛОПЦІВ ДОДОМУ"

Після повномасштабного наступу Росії 
на Україну Анатолій Золотарьов вступив до 
лав територіальної оборони у рідному місті 
– Кривому Розі. Зараз він займається ева-
куацією загиблих захисників як військовий. 
Працює за "херсонським напрямком", де 
ЗСУ вибили окупантів з десятків населених 
пунктів.

Евакуація загиблих захисників із прифрон-
тових зон на офіційному рівні відбувається 
в рамках гуманітарного проєкту "На щиті" 
Цивільно-військового співробітництва. До 
серпня 2022 – "Евакуація 200", проте радян-
ську назву місії вирішили реформувати.

На кожному з напрямків, де ведуться 
активні бойові дії, є окремі спецгрупи, що 
відповідають за евакуацію полеглих. Також 
наших воїнів забирають з поля бою їхні по-
братими та бойові медики. Усе залежить від 
ситуації. Спецгрупа, яку очолює Анатолій, 
здебільшого вивозить полеглих із "важких" 
локацій, зокрема, коли медикам не вдається. 

Водночас, повертати загиблих із окупова-
них територій наразі неможливо – лише шля-
хом офіційного обміну між обома сторонами.

"Не завжди навіть є можливість поїхати в 
ту саму "сіру зону" (нейтральна територія по 
обидва боки лінії фронту), щоб забрати заги-
блого", – розповідає Золотарьов.

ЕВАКУАЦІЯ ПОЛЕГЛИХ
За словами Анатолія, коли гине військовий 

або представник тероборони ЗСУ, то про це 
його спецгрупу сповіщає військова частина. 
Також надходять звернення від волонтерів, 
очільників громад та старост сіл, зокрема 
деокупованих.

На звільнених від окупантів територіях 
уже доводиться проводити ексгумацію, адже 
цивільні там самостійно ховають полеглих.

"Голови громад та старости сіл сповіщають, 
що наші захисники загинули там і там. І що 
населення поховало їх на цвинтарі або десь 
біля церкви. Там, де була можливість це зро-
бити", – каже військовий.

Про кожен виїзд спецгрупа бригади Кри-
ворізької ТРО повідомляє командуванню, яке 
виписує спеціальне бойове розпорядження.

"Ми виїжджаємо, забираємо полеглих та 
потім звітуємо, що повернулися", – розпові-
дає Анатолій.

Спецгрупа, яка займається пошуком та 
поверненням загиблих з прифронтових зон, 
складається з 9 осіб: безпосередньо екіпажу, а 
також саперів та/або розвідки. Словом – "гру-
пи підтримки", як їх називає тероборонівець.

"Спецгрупа – це сам екіпаж та автоматни-
ки. Поки ми виконуємо свою роботу, хлопці 
нас охороняють. Тому що не виключено, 
що й ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) 
може зайти. Я вже не говорю про хаотичний 
обстріл, коли рашисти починають стріляти з 
мінометів. Від цього ніхто не застрахований", 
– наголошує чоловік.

У зв'язку з цим військові не виїжджають на 
евакуацію полеглих без екіпірування: касок, 
бронежилетів тощо. І не дарма, адже росіяни 
не нехтують можливістю обстріляти навіть 
машину, яка тільки одним виглядом сигналі-
зує про своє призначення. 

Анатолій пригадав один із таких випадків:
"Ми виїжджали за загиблими нашою Кри-

ворізькою бригадою ТРО. Пів дня було тихо, 
ми промоніторили обстановку, виїхали, вико-
нували свою роботу. Коли уже завантажилися 
в машину, вона по дорозі зламалася. А за три 
кілометри від нас стояли російські окупанти.

Спочатку вони почали стріляти з ПТКРу 
(протитанкова керована ракета), а буквально 
за одну-дві хвилини обстрілювали нас чергою 
з БМП. Білу машину з надписом "Вантаж 200" 
з червоним хрестом і машину, яка нас супро-
воджувала. На щастя, усі залишилися живи-
ми. І таку роботу хтось має робити. Хлопців 
треба повертати додому".

 (ДЕ)ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ
Росіяни не лише не дозволяють забирати 

загиблих українських захисників із тимчасово 
окупованих територій, але навіть відмовля-
ються обмінювати їх на своїх полеглих солдат. 
За словами Золотарьова, військові його спец-
групи вже намагалися налагодити цей процес 
і домовитися, зокрема з так званими "ДНРів-
цями", щоб ті дозволили вивезти загиблих.

"У нас були тіла "ДНРівців". Ми хотіли їх 
обміняти на наших. На жаль, вони на контакт 
не йшли. Нам довелося чекати, доки території 
будуть деокуповані і лише після цього забира-
ти полеглих.

Був випадок, коли батько із сином служи-
ли в одному підрозділі. Син загинув, а батько 
вижив. Він благав, щоб ми повернули тіло 
його сина додому. Але нам довелося чекати, 
доки не звільнять ці села", – згадує він.

Порівнюючи 2022 рік із першими рока-
ми війни, коли гуманітарна місія "Чорний 
тюльпан" мала доступ на окуповані території, 
Анатолій відзначає, що ситуація кардинально 
змінилася – тепер для росіян, здається, в при-
роді не існує понять "Женевська конвенція" та 
"закони ведення війни".

"Якщо у 2014-2016 роках у нас був нала-
годжений хоч якийсь діалог з "Л/ДНР", вони 
нас запускали на окуповану територію як 
цивільних, шукачів чи волонтерів, то зараз 
це неможливо – по нас стріляють. Тут дуже 
"спекотно"", – розповідає він.

"ДЕЯКИХ ПОЛЕГЛИХ ЗНАХОДЯТЬ 
НЕВПІЗНАНИМИ"

Не завжди вдається ідентифікувати заги-
блого. Причини є дві, і вони накладаються 
одна на одну: відсутність документів та не-
можливість впізнати полеглого через фізич-
ний стан тіла. Результат останньої причини 
– погодні умови.

"Якщо людина пролежала 5-6 днів, вона 
стає невпізнаною. Це вже друга стадія розкла-
дання тіла, коли рештки тканин відходять від 
кісток. Далі йде лише процес розпізнавання 
через ДНК.

Якщо із загиблим є військовий квиток, 

тоді ще є процедура, за якою тіло віддають 
родичам. Але це якщо ми точно знаємо, що це 
той самий військовослужбовець", – розпові-
дає керівник спецгрупи.

Як дізнаються, що це "той самий"? Про 
координати, прив'язки, одяг тощо – інфор-
мують військові, які й повідомляють про 
загибель побратима після того, як не змогли 
вивезти його самотужки.

ЯК ВИВОЗЯТЬ ПОЛЕГЛИХ 
ВІЙСЬКОВИХ БОЙОВІ МЕДИКИ

Руслана з позивним "Чешир" (скорочено 
від "Чеширський кіт") – бойова медикиня, 
яка 5-й рік служить на фронті.

За її словами, щоб вивезти поранених та 
полеглих, військові "прикривають" позиції 
вогнем, обстрілюючи російських окупантів. 
За лічені хвилини медики збирають тіла заги-
блих і те, що від них лишилося. Були такі дні, 
коли з поля бою вивозили близько 50 людей.

Евакуацію з позицій здійснюють на бро-
ньованій машині, каже Руслана. А інколи 
– вивозять загиблих на БТРах чи бронетран-
спортерах МТ-ЛБ. 

"У нас в батальйоні, коли ми займаємо 
позиції, командир одразу дає наказ один БТР 
виділити на евакуацію. Але останнім часом 
БТР завжди десь на завданнях, тому ми за-
їжджаємо на позиції, хлопці допомагають 
винести тіло, заносять всередину броньованої 
машини чи наверх і повертаються назад", – 
каже медикиня.

ШЛЯХ ІЗ ПОЛЯ БОЮ: 
КУДИ ЗАБИРАЮТЬ ПОЛЕГЛИХ

Як розповідає Анатолій, усіх полеглих, не-
залежно від того, чи відома їхня особистість, 
із поля бою везуть на судмедекспертизу. Тих, 
кого забирають на Херсонському та Доне-
цькому напрямках, зазвичай відвозять до 
лікарні Мечникова у Дніпрі або у Кривий Ріг. 

Там паталогоанатом або судмедексперт 
проводить огляд тіла та оформлює висновок. 
Якщо особистість полеглого відома, тіло пе-
редають бригаді, де він служив. 

Водночас, як розповідає Руслана "Чешир", 
тіло полеглого також можуть одразу передава-
ти його рідним для поховання. Якщо з ними 
вдається зв’язатися. 

"Якщо є дані по вбитому, дзвонять родині 
і з ними домовляються про поховання або 
дізнаються, куди тіло везти, чи вони самі за 
ним приїдуть. Якщо рідних немає, похован-
ням займається військкомат, в якого ця особа 
стояла на обліку", – каже Руслана "Чешир".

За її словами, неодноразово у загиблих при 
собі не було жодних документів, за допомо-
гою яких їх можна було б ідентифікувати. У 
такому разі полеглих ховають як невідомих у 
спеціально відведеному місці. 

"У нас вони проходять як невідомі бійці. 
Їх так само везуть на судмедекспертизу, там 
беруть ДНК і ховають під номером, можливо, 
потім за результатами знайдуться родини, які 
захочуть перепоховати їх на рідній землі.

Дуже величезну роботу роблять у Дніпрі. 
Через них проходять сотні людей за добу", – 
каже медикиня.

Тіла загиблих окупантів "проходять" схожу 
процедуру: судмедекспертиза, обслідування, 
фотофіксація. Потім, за словами Золотарьова, 
їх забирають офіцери Цивільно-військового 

співробітництва. Тіла зберігають у спеці-
альних рефрижераторах до моменту їхнього 
обміну з російською стороною на державному 
рівні. 

ХТО ПОВІДОМЛЯЄ РІДНИМ 
ПРО ЗАГИБЕЛЬ ВІЙСЬКОВОГО

Анатолій Золотарьов наголошує, що вій-
ськові ні його, ні будь-якої іншої спецгрупи 
"не мають жодного морального права" це 
робити:

"Ми не маємо навіть морального права 
повідомляти батькам чи дружинам, що їхній 
син чи чоловік загинув. Навіть якщо ми зна-
ходимо загиблого і при ньому є телефон, то 
поліція знімає звідти інформацію і телефон 
вимикається".

Це підтвердив і адвокат юридичної компа-
нії "Міллер" Андрій Новак. За його словами, 
право сповіщати про загибель бійця мають 
виключно керівники територіальних центрів 
комплектування (донедавна – "військкомат") 
за місцем проживання сім'ї.

Робити це можуть як письмово, надси-
лаючи спеціальний документ ("Сповіщення 
сім'ї"), так і за допомогою засобів зв'язку, по-
відомляючи при цьому дату і причину смерті.

"Командир військової частини протягом 
доби зобов'язаний сповістити керівника ТЦК 
про загибель військового за місцем прожи-
вання його родини.

При цьому командирам військових частин 
категорично забороняється особисто розсила-
ти сім'ям полеглих такі сповіщення", – наго-
лошує адвокат.

Керівник ТЦК повинен сповістити рідних 
про загибель військового протягом 7 днів.

Якщо місце проживання сім'ї полеглого 
невідоме або він не мав родини чи близьких 
родичів, то сповіщення про його загибель 
надсилається до ТЦК за місцем призову на 
службу.

Якщо сім’я або близькі родичі загиблого 
військового змінили місце проживання, 
"Сповіщення" пересилається до ТЦК за но-
вим місцем проживання.

Водночас у разі відсутності даних про місце 
проживання сім'ї або якщо цю інформацію 
неможливо дізнатися, "Сповіщення" над-
силають до кадрового органу Генерального 
штабу ЗСУ.

Також Новак пояснив, як мають повідом-
ляти про загибель захисника його рідних, 
які перебувають на тимчасово окупованій 
території:

"У телефонному режимі, адже засоби 
поштового зв'язку туди не доходять. Але пи-
тання в тому, як це відбувається на практиці, 
адже окупанти глушать мобільний зв'язок". 

"ЗАГИБЛІ ТУТ, А РІДНІ В ОКУПАЦІЇ"
"Один із хлопців, якого я знав особисто, 

загинув на Донеччині. Дружина просила за-
брати його. А як ми його заберемо, якщо він 
на окупованій території? Взагалі ніяк.

У будь-якому випадку ми звільнимо всю 
свою землю, але після перемоги у нас ще буде 
робота... Ми будемо шукати, "піднімати" і всіх 
повертати додому", – наголошує у підсумку 
Анатолій Золотарьов. 

Діана Кречетова, 
"Українська правда. Життя"




