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Воїн з Рівного, який у бою
на Харківщині втратив ноги,
перерахував 100 тис. грн на ЗСУ
Захисник з Рівного
Олександр Будько
(позивний "Терен"), який
у результаті важких боїв
на Ізюмському напрямку
зазнав тяжкого поранення
та втратив нижні кінцівки,
перерахував 100 тисяч
гривень на Волонтерський
штаб АНГАР.
Про це в мережі написала
керівниця штабу Ольга Валянік.
– Я плакала. І ви будете
плакати.
Військовий, який втратив
ноги на війні і збирав гроші
на операцію, написав нам.
Його вже прооперували.
Мені допомогли, але аж
занадто, то хочу допомогти
комусь ще.
І перекинув 100 000 на
Волонтерський штаб АНГАР.
Це дійсно країна найкращих
і непереможних.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
– написала волонтерка.

Звільнена Балаклія: перші кадри
8 вересня назва 27-тисячного міста
Балаклія облетіла всі українські та
зарубіжні ЗМІ.
Населений пункт, що донедавна був
відомий хіба вибухами на військових
складах у 2017-му році, став першим
офіційно звільненим з-під російської
окупації в Харківській області.
Першим містом, на прикладі якого
українська армія показала Росії та світу:
Україна йде у контрнаступ, а українські
військові повертають синьо-жовті прапори до українських міст.
Саме в Балаклії українські військові
записали одне з найщемкіших відео
цієї війни, коли під здертим російським
бігбордом проступили слова Тараса
Шевченка: "Борітеся – поборете! Вам
Бог помагає".
Місто прожило пліч-о-пліч з бурятами, ДНРівцями, ЛНРівцями пів року.
Міський голова разом із сім'єю ще навесні втік у Росію.

Усі ці пів року в місті не припинялися обстріли – зараз про них нагадують
пробиті мінами будинки, розтрощений
торговий центр навпроти міськради та
всипані битим склом вулиці.
У Балаклії немає газу, води та світла.
Нещодавно з'явився зв'язок і, відповідно, мобільний інтернет.
Місцеві, в яких журналісти "УП"
розпитували про життя в окупації, цікавилися, чи звільнила українська армія
Куп'янськ, а після позитивної відповіді
уточнювали: "А Херсон?". Інші розпитували, чи сильно від війни постраждав
Київ.
Про завмирання часу в Балаклії також свідчать тутешні бігборди: на них,
як і на Донеччині та Луганщині, й досі
висять новорічні та різдвяні привітання.
Усі шість місяців окупації в місті ходили гривні, а незадовго до деокупації в
обігу з'явилися рублі.
Контрнаступ української армії, як
розповідають мешканці Балаклії, застав

окупантів зненацька. Вони буквально
розбігалися в різні сторони й зі страхом
в очах питали місцевих: "А куди нам
тікати?".
Наразі в місті працюють військові та
правоохоронці, які збирають інформацію про всіх, хто допомагав окупаційному режиму.
Журналісти "УП" приїхали в Балаклію на шостий день після її звільнення.
Цього дня в місті вкотре видавали
гуманітарну допомогу (і не на всіх її вистачало) та розгрібали залишки старих
прильотів.
Буквально за 10 хвилин пішки від
міськради поліцейські викопали з тимчасових могил тіла двох цивільних
чоловіків. За попередньою інформацією, росіяни розстріляли їх на своєму
блокпосту 6 вересня.
Остання подія нагадує, що звільнення територій відкриває світові правду
про злочини окупантів проти мирного
населення.

У Сарни "прилітало", бо
там була навідниця?
Рівненський суд призначив два роки умовно 60-річній
мешканці Сарн, яка в серпні цього року поширювала
інформацію про переміщення Збройних сил України.
Як встановило слідство, вона двічі надіслала
"невстановленим слідством особам" фотографії
військових та техніки. Крім того, судили її також за
виправдовування російської агресії.
В суді жінка розкаялася, тож суд звільнив її від основного
покарання, призначивши лише два роки умовно.
Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, жінка
має громадянство Росії, але проживає у місті Сарни.
Ввечері 5 серпня вона сфотографувала українських військових та їхню техніку, і надіслала зображення в WhatsApp.
Кому саме вона надіслала ці знімки, слідство не встановило.
Відомо про ще один подібний епізод. 18 серпня жінка ще
раз надіслала "невстановленим особам" фото з військовими
та українською технікою.
Дії жінки кваліфікували за ч.2 ст. 114-2 ККУ (поширення
інформації про переміщення Збройних Сил України), яка
передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.
Виявилось, що жінка має проросійські погляди: в червні
цього року в розмовах вона заперечувала, що росіяни обстрілюють мирне населення України, а також підтримувала
цілі так званої "спецоперації". Тож їй вручили підозру ще
за ч.1 ст. 436-1 ККУ (виправдовування російської збройної
агресії), що передбачає максимум до трьох років тюрми.
У суді жінка визнала провину і зазначила, що "визнавала
правомірною збройну агресію восійської федерації про
України, бо не подумала про наслідки". Також просила не
відправляти її в тюрму через вік: цьогоріч їй виповнилось
60 років. Відомо, що до цього жінка судимостей не мала, за
місцем проживання характеризується позитивно.
Суддя Володимир Доля визнав її винною та призначив
два роки умовно.
- Саме таке покарання є справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення та запобігання вчиненню
нею нових кримінальних правопорушень, – йдеться у
вироку.
Вирок поки що не набрав законної сили, його можна
оскаржити в апеляційному суді.
Тож чи піде вона до апеляційної інстанції – питання
відкрите.

4 вересня внаслідок ракетного удару пошкоджень
зазнали близько 30 цивільних об’єктів, в тому числі
приміщення Сарненської ЦРЛ

2

новини

ЧИ ВИСТАЧИТЬ КОШТІВ У ДЕРЖБЮДЖЕТІ
НА СУБСИДІЇ
У державному бюджеті на 2022 рік на надання
пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних
послуг передбачено близько 37,9 млрд гривень.
За словами міністра соціальної політики України
Оксани Жолнович, цієї суми вистачить для підтримки
громадян.
Про це повідомляє пресслужба парламенту.
За даними Мінсоцполітики, субсидію в Україні наразі
отримує 2,2 млн домогосподарств. Більшості родин субсидії
були нараховані автоматично.
"Наразі ми намагаємося донести людям інформацію,
як отримати субсидію там, де через війну не працюють або
погано працюють управління соціального захисту, пошта
або банки. Виплати здійснюватимуться в різний спосіб,
щоб кожен отримав свої кошти, в тому числі і на тимчасово
окупованих територіях", – зазначила Жолнович.
Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що майже 200 тисяч одержувачів субсидій
проживають на територіях, де органи соціального захисту
населення через військову агресію росії проти України не
виконують свої повноваження належним чином.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики запропонувало призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд України, оскільки це
необхідно в першу чергу для переселенців.

УКРПОШТА ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ
У ЗВІЛЬНЕНІЙ БАЛАКЛІЇ
З 13 вересня Укрпошта почала відновлювати роботу
в звільнених містах Харківської області. Пересувні
відділення Укрпошти першими поїхали в Граково
та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних
відділень, які працювали там до війни. Вже сьогодні
сотні пенсіонерів отримали свої пенсії за травень,
липень та вересень поточного року, які Укрпошта
продовжить виплачувати протягом наступних тижнів.
Згодом будуть виплачені і інші місяці.
Поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового
зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги.
"Ми постійно підтримуємо зв’язок з військово-цивільною адміністрацією області і чекаємо на інформацію, коли
можна буде відновити доставку пошти та пенсій у інші
звільнені міста та села Харківської області. Ми розуміємо,
що люди тут чекають на свої пенсії, тому їхня доставка –
першочергове завдання. Пересувні відділення закриють на
початку потреби людей. Але ми вже працюємо над ревізією
стаціонарних відділень, щоб мати змогу обслуговувати
українців, які невдовзі повернуться в свою рідну звільнену
Балаклію", – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Також найближчими днями планується відновлення
доставки посилок.

ЯК САМОСТІЙНО ЗМІНИТИ РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ
Якщо пенсіонер поміняв адрес проживання та
бажає отримувати пенсію готівкою у відділенні
"Укрпошти", або в разі зміни банківських реквізитів,
він може сповістити про нові дані ПФУ та зробити це
дистанційно.
Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для зміни виплатних реквізитів потрібно:
• Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі
ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису
чи ID-банкінгу.
• У розділі "Пенсіонерам", розташованому в боковій
панелі ліворуч, обрати "Внесення змін до електронної
пенсійної справи" – "Заява на зміну виплатних реквізитів".
• Заповнити всі поля заяви та додати скан-копії необхідних документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки
про відкритий рахунок у банку).
• Надати згоду на передачу та обробку персональних
даних.
• Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до
ПФУ.
Після повідомлення таким чином оновлені дані мають
бути прийняті, і виплати перенаправлені за новими реквізитами.

У РАДІ ЗАПРОПОНУВАЛИ ЗАПРОВАДИТИ
БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ДЛЯ ВПО
У Верховній Раді України зареєстровано проект
Закону про внесення змін до Закону України "Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб" щодо запровадження безкоштовного проїзду
для внутрішньо переміщених осіб на період дії
воєнного стану (№ 8020).
Текст законопроекту групи депутатів оприлюднено на
сайті парламенту.
Що пропонують? Встановити, що у період дії правового
режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях внутрішньо переміщені особи мають право на безкоштовний проїзд на території всієї України усіма видами
міського пасажирського транспорту, автобусами приміських і міжміських маршрутів, автомобільним транспортом
загального користування в сільській місцевості, а також
залізничним транспортом.
Для цього необхідно пред’явити довідку про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка,
а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається
на безоплатній основі.
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Можливе припинення транзиту російського
газу не зірве опалювальний сезон
Україна давно не
купує російський газ, а
газотранспортна система
країни може працювати
без його транзиту, заявив
голова правління НАК
"Нафтогаз України" Юрій
Вітренко.
"Президент прямо каже,
що головні ризики – це воєнні ризики. Якщо будуть
погіршення на певних ділянках фронту, то, за нашим досвідом, ми нічим не можемо
допомогти. Люди мають бути
готові до всього, до того, щоб,
доки місяць-два тривають бої,
вони могли пережити навіть
без опалення, сказав голова
правління НАК "Нафтогаз
України" Юрій Вітренко.
За його словами, наразі
в компанії залишилося 1600
абонентів у Донецькій області, тоді як їх було 300 тисяч.
"Коли такі активні бойові дії,
ми не можемо це робити (ремонти та подачу газу)", – констатував голова "Нафтогазу".
Він додав, що є також ризики спрямованих обстрілів російськими агресорами
об’єктів енергетичної інфраструктури (розмова відбулася
напередодні удару по таких
об’єктах у Харківській обл. –
ред.).

"У нас багато ситуацій: в
Охтирці в перші дні війни
спеціально бомбардували теплокомуненерго, і населення
залишилося без опалення.
Сєвєродонецька ТЕЦ – схожа
ситуація, Маріуполь... – багато випадків, коли вони спеціально це робили. Люди мають
готуватися, що найважливіші
– воєнні ризики", – зазначив
Вітренко.
За його словами, важливим є також фінансове питання, тому що ціни на імпортний газ дуже високі.
"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо
вони потрібні, але ціна (імпортного) газу – $2-2,5 тис.
(за 1000 куб. м), а продаємо
менше ніж $200 і ще не отримуємо коштів у повному

обсязі", – пояснив голова
правління НАК.
Він нагадав, що кошти
мають надійти до спецфонду
уряду, а звідти – "Нафтогазу"
для покриття цього механізму
непрямих субсидій.
"Через спецфонд мова має
не про кредити йти, кредити треба повертати. Коли
„Нафтогаз“ імпортує газ по
$2000 (за тисячу кубометрів),
а продає по $200, то це не
питання кредиту. Питання в
тому, щоб уряд компенсував
різницю між $2000 і $200", –
наголосив Вітренко.
Як повідомлялося, президент України Володимир
Зеленський заявив на YES,
що 90 зимових днів визначать
майбутнє України та Європи.
Це буде важкий етап – ми

маємо пережити цю зиму. Це
найскладніша зима, яка буде
в усьому світі. Це 90 днів,
які стануть випробуванням
для нашої віри в перемогу,
випробуванням для нашої
витримки та єдності, для нашої здатності захистити себе,
свободу та фундаментальні
цінності для будь-якої людини у світі. росія робить усе,
щоб за ці 90 днів зламати опір
України, Європи та світу", –
сказав глава держави.
Він закликав усі органи
влади максимально підготуватись до опалювального сезону, зокрема до припинення
росією транзиту газу через
Україну.
Міністр енергетики Герман Галущенко на YES зазначив, що наявних запасів
енергоресурсів та потужностей Україні достатньо для
проходження опалювального
сезону без блекауту.
"№ 1 ризик – воєнні атаки:
ракетні атаки на конкретні
потужності генерації", – наголосив глава Міненерго. За
його словами, це питання
обговорюють зі Збройними
силами, і буде докладено всіх
зусиль для захисту потужностей генерації.

Українським біженцям не вистачає житла
Українським біженцям не вистачає
житла: Асоціація міст Німеччини
звернулася до федерального уряду
з проханням якнайшвидше скликати
новий саміт щодо біженців за
участю земель та муніципалітетів,
пише Tagesschau.
"На ньому необхідно обговорити
справедливий розподіл біженців", –
сказав президент Асоціації міст Маркус
Леве. Крім того, на його думку, необхідно терміново обговорити необхідність
збільшення можливостей федеральних
земель з прийому біженців та питання
про відповідне відшкодування витрат.
Асоціацію міст насторожує той факт,

більше не працює, сказав Леві. Важливо,
щоб федеральний уряд втрутився у процес швидко та скоординовано.
В Асоціації міст також очікують, що
кількість біженців з України збільшиться
із настанням холодів. Крім того, передбачається, що частина українців, які
вже перебувають у Німеччині, більше не
зможуть залишатись у приватних домогосподарствах. І мають бути розміщені
десь за рахунок держави.
Водночас збільшується кількість
прохачів
притулку та біженців з інших
що дедалі більше федеральних земель
країн. Леве передбачає, що майбутньої
закриваються для прийому українських зими ряду міст доведеться знову розмівоєнних біженців.
щувати біженців у спортзалах та інших
В результаті зараз розподіл біженців приміщеннях.

Які країни закривають в’їзд для росіян
З 12 вересня перестала
діяти угода Євросоюзу
з рф щодо спрощення
візового режиму. Угода
про спрощення візового
режиму з росією діяла з
2007 року. Її призупинення
стосуватиметься всіх
категорій громадян рф,
які приїжджають до ЄС на
короткий термін.
Утім, будуть і винятки для
певних категорій громадян.
Це мають бути журналісти,
дисиденти, представники
громадянського суспільства.
Насправді, призупинення дії
угоди про спрощений візовий
режим стало альтернативним
рішенням, адже спочатку
пропонувалося застосувати
загальну заборону на туристичні поїздки росіян.
Проти такого радикального кроку виступила Угорщина
та низка інших країн-членів
ЄС, повідомив шеф угорської
дипломатії Петер Сійярто.
Утім, рішення не пускати
на свою територію локально ухвалили чотири країни
– Литва, Латвія, Естонія і
Польща.
Уже з 19 вересня російські
туристи з шенгенськими візами не зможуть в’їхати на
територію цієї європейської

четвірки. Винятком стануть
лише поїздки, пов’язані з
відвідуванням родичів чи з
інших гуманітарних причин.
Власні ж візи прибалти й
поляки більше не видаватимуть росіянам.
"Поїздка до Європейського Союзу – це не право
людей, а привілей", – неодноразово наголошувала
прем’єр-міністерка Естонії
Кая Каллас.
А міністр закордонних
справ Естонії Урмас Рейнсалу
вже закликав громадян росії
не приїжджати до країни.
"Вам тут не раді", – сказав
він.
Раніше до цієї ініціати-

ви хотіла долучитися ще й
Фінляндія, через яку до ЄС
потрапляє найбільше росіян.
Експерти припускають, що
Фінляндія долучиться згодом,
коли після закриття кордонів
чотирма країнами кількість
російських громадян, які
їхатимуть до неї, зросте ще
більше.
Річ у тім, що росіянам доступний лише сухопутний
шлях до Євросоюзу, після
скасування авіаційного сполучення з росією через війну
в Україні.
Утім, керівник консульського управління МЗС Фінляндії Юссі Таннер 12 вересня повідомив, що тотальної

заборони в’їзду для росіян
не буде.
"Повне припинення видачі віз або припинення всіх
туристичних віз – це заходи,
для яких ми не можемо знайти правової основи", – сказав
він.
Таннер вважає цілком
прийнятною загальну домовленість щодо скасування
спрощеного візового режиму.
"росіяни тепер оформлюватимуть візи так само,
як громадяни Узбекистану
чи Монголії. Їм доведеться
витрачати більше сил та часу
на збирання документів, у
громадян рф більше немає
жодних переваг", – зазначив
він.
За словами президента
Латвії Егілса Левітса, заборона в’їзду для громадян росії в
країни Балтії та Польщу – це
не тільки питання безпеки
цих країн, але й один з видів
антиросійських санкцій.
Голова Офісу президента
Андрій Єрмак повідомив, що
окрім Польщі й країн Балтії, приймати документи на
отримання туристичної візи
від росіян перестали Чехія,
Словаччина, Данія, Бельгія
та Нідерланди.

Рівненщина

Хочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55

НА РІВНЕНЩИНІ ДЕКОМУНІЗУВАЛИ
ПОНАД 600 ВУЛИЦЬ І ПАМ’ЯТНИКІВ

Посилять безпеку об’єктів
критичної інфраструктури
На Рівненщині працюють
над посиленням безпеки
об’єктів критичної
інфраструктури.
Мова йде, зокрема,
про підприємства, які
забезпечують електро-,
газо-, водопостачання. На
сьогодні дуже важливо
подбати про їх захист,
а також про наявність
запасного обладнання,
запчастин, пального.
На цьому наголосив
начальник Рівненської
ОВА Віталій Коваль під час
тьох структур. І це було чітко
наради.
та злагоджено. Важливо, щоб
"З початку повномасштаб- така командна робота на виної війни Рівненщина зазнала сокому рівні тривала і надалі.
12 ракетних ударів. Власне, На сьогодні дуже важливо
під час ліквідації їх наслідків подбати про безпеку об’єктів
відбувалася співпраця бага- критичної інфраструктури,

ПРИЗНАЧЕННЯ
ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ
В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ

За призначенням житлової
субсидії громадяни можуть у будьякий час звернутися до ЦНАПу,
уповноваженої посадової особи
виконавчого органу територіальної
громади, органу соціального
захисту населення або через портал
Дія із 1 жовтня.
"У жовтні розпочнеться опалювальний період. Він стане особливим, адже
проходитиме в умовах війни. Цьогоріч
призначення субсидій і пільг відбуватиметься через ІТ-систему Пенсійного
фонду. Наразі триває підготовка та
передача персональних даних", – розповіла заступниця голови Рівненської ОДА
Людмила Шатковська.
Нагадаємо, що нині призначення
субсидій і пільг здійснюється лише
управліннями соціального захисту населення з прив’язкою до місця.
"Новий алгоритм призначення – вимушений крок. За інформацією Мінсоцполітики, майже 200 тисяч одержувачів
субсидій проживають на територіях, де
неможливо виконати свої повноваження
належним чином. Окрім того, оригіналом поданих документів є паперова
форма, що небезпечно під час бойових
дій чи окупації. Щоб усунути зрозумілі
ризики, Мінсоцполітики таку послугу
робить централізованою", – пояснила
Людмила Шатковська.
Заступниця голови додала, що використання екстериторіального принципу
роботи та ІТ-систем Пенсійного фонду
дозволить прийняти та опрацювати
документи громадян на отримання
житлових субсидій і пільг в будь-якій
точці України. Наприклад, субсидію для
громадян, які проживали в Херсонській
чи Запорізькій області, можна буде при-

враховуючи при цьому і досвід інших областей. Крім
того, необхідно оцінити і
наші резерви, щоб працювати
на випередження", – прокоментував Віталій Коваль.
Тим часом на сьогодні в

значити у Львові чи Рівному.
Людмила Шатковська також зазначила, що процес нарахування та виплати
пільг та житлових субсидій буде відбуватися автоматично із забезпеченням
захисту персональних даних отримувачів
субсидій. Документи зберігатимуться
виключно в електронній формі.
Зауважимо, що на веб-порталі міністерства існує тематичний розділ
"житлові субсидії", на якому розміщена
необхідна для споживачів інформація.

57 ТИСЯЧ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
ОБЛАСТІ ОТРИМАЛИ ВІД
ДЕРЖАВИ ДОПОМОГУ
57 тисяч внутрішньо переміщених
осіб на Рівненщині уже отримали
допомогу на проживання. Загальна
сума такої компенсації склала 285,9
млн грн. Про це розповів начальник
Рівненської ОВА Віталій Коваль
та додав, що всього на облік на
Рівненщині взято понад 68 тисяч
таких осіб.

"Крім того, держава відшкодовує
витрати на оплату комунальних послуг і
місцевим бюджетам. Мова йде, зокрема,
про будівлі комунальної власності, де
розміщають тимчасово переміщених
осіб. Вже перераховано 4,3 млн грн
таких коштів", – сказав Віталій Коваль.
Також додав, що за час війни Рівненщина прийняла, поселила і обігріла
понад 78 тисяч внутрішньо переміщених
осіб. Із них 50 тисяч обрали нашу область своїм другим домом.
Очільник області зазначив, що із
початку осені постала ще одна потреба –
забезпечення внутрішньо переміщених
осіб теплими речами. Додав, що питання
вирішується.
Нагадаємо, внутрішньо переміщені
особи, які покинули місце постійного

області на кожному об’єкті
пропрацьовані алгоритми дій,
розроблені в різних випадках і
сценаріях. Є резервне пальне
та генератори. У ДСНС Рівненської області підготовлені
30 мобільних пунктів обігріву.
Віталій Коваль наголосив на тому, що на кожній
підстанції повинен бути не
лише порядок дій, а й відповідальний у всіх обласних
структурах. Для електромереж
необхідно розуміти, як перерозподіляти напругу в разі
перенавантаження, включаючи і співпрацю з сусідніми
областями.
Також, на нараді обговорили можливості додаткової
подачі води та посилення
охорони інфраструктурних
об’єктів.

На Рівненщині триває процес декомунізації. З початку
березня з державного обліку знято та демонтовано 29
пам’яток культурної спадщини радянського періоду.
Близько 600 вулиць Рівненщини перейменовано.
Про це повідомили в управлінні культури і туризму Рівненської ОДА.
"На Рівненщині процес декомунізації активно розпочався ще у 1991 році. Тоді було знято з державного обліку
більше 300 пам’яток культурної спадщини пов’язаних з тоталітарними режимами. Із прийняттям відповідного закону в
2015 році процес активізувався. Зараз, зрозуміло, нова хвиля
знесення пам’ятників і перейменування вулиць", – прокоментував начальник відділу охорони історико-культурної
спадщини управління Юрій Калітинський.
Так, з державного обліку з ініціативи місцевої влади
розпорядженням начальника Рівненської ОВА цьогоріч
знято 23 пам’ятники та меморіальні дошки у Рівному, 3 – у
Рокитному, по одному у Здолбунові, Клевані та селі Мульчиці Вараського району. Пам’ятники та меморіальні дошки
були приурочені до подій 1941-1945 років, або ж присвячені
особам-символам СРСР. Місцевій владі рекомендовано їх
демонтувати.
Серед вулиць, які зазнали декомунізації, найчастіше зустрічалися назви на честь комсомольців, радянських воїнів
і партизанів.

проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням рф в Україну,
отримують допомогу на проживання
від держави у розмірі 3 тисячі гривень
на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2 тисячі гривень на
кожну іншу особу.

РІВНЕНЩИНА
ГОТУЄТЬСЯ ПРИЙНЯТИ
ЩЕ ОДНУ ХВИЛЮ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Пів мільйона жителів Донецької
області мають евакуюватися
найближчим часом на Захід
України. Їх розселятимуть у трьох
регіонах – Рівненщині, Закарпатті
та Іванофранківщині. Для цього в
області облаштовують додаткові
місця для швидкого розміщення
внутрішньо переміщених осіб.
Зараз РВА спільно з громадами вже
працюють над створенням умов в місцях
компактного проживання переселенців.
Також триває йде робота із реєстрації та
соціальних виплат ВПО.
Про це йшлося на нараді під керівництвом заступниці голови ОДА Людмили Шатковської.
"Загалом на сьогодні в області на
постійне проживання залишилися понад 49 тисяч переселенців. Водночас
продовжується робота із житловим
потенціалом області та облаштуванням
нових приміщень. До поточних ремонтів долучаємо і міжнародні організації.
Кошти будуть розподілені відповідно
до реєстру ВПО області", – зазначила
Людмила Шатковська.
Окремо обговорили питання призначення субсидій і пільг через Пенсійний
фонд. Адже із 1 жовтня має вже запрацювати оновленим алгоритмом. Наразі
триває підготовка та передача даних.

На Рівненській АЕС триває будівництво
майстерень, архіву та укриття
В активній фазі будівництво нового комплексу
навчально-тренувального центру (НТЦ) Рівненської
АЕС, де розташуються ремонтні майстерні, архів та
протирадіаційне укриття.
Наразі на зведеній триповерховій будівлі працює близько
60 будівельників. Підрядником є ТОВ "Західелектромонтаж".
Готовність об’єкта складає 60%, а завершити будівництво
планують до кінця червня наступного року.
"На мінусовому поверсі розміщено протирадіаційне укриття для персоналу навчально-тренувального центру. Перший
поверх будівлі призначений під ремонтні майстерні для
підготовки ремонтного персоналу. На другому поверсі буде
створено архів електростанції у складі служби забезпечення
якості. Будівля з’єднуватиметься галереєю з іншою спорудою
НТЦ, тож це буде єдиний комплекс на території міста", – коментує представниця управління капітального будівництва
РАЕС Ольга Овсяник.
За словами представника відділу підготовки ремонтного персоналу НТЦ РАЕС Сергія Волошина, підготовка
ремонтного персоналу завжди в пріоритеті, адже важливо
мінімізувати ризик і зменшити фактор людської помилки на
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виробництві.
Ремонтні майстерні важливі не тільки для підготовки
персоналу до виконання критичних виробничих завдань,
але й для професійного підбору робітників, повідомляють у
пресслужбі РАЕС.

ДЛЯ РОДИН ЗАГИБЛИХ ТА ЗНИКЛИХ
ВІЙСЬКОВИХ ВЛАШТОВУЮТЬ
МАНДРІВКУ-РЕАБІЛІТАЦІЮ
Один заїзд для дітей та їхніх мам вже відбувся. Зараз
організатори готують наступний.
Такий відпочинок є безкоштовним. Це стало можливим,
зокрема, завдяки доброчинцям з-за кордону – Іванові Сікорі
То Любомиру Клецку зі Словаччини. Крім того, КЗ "Ветеранський простір" підписав меморандум про співпрацю і
допомогу з благодійним фондом "Беркат" міста Пр’євідза
(Словаччина). Власне, у його рамках організовують поїздки.
Вони мають справді хороший терапевтичний ефект, пояснює організаторка поїздок, працівниця КЗ "Ветеранський
простір" Тетяна Ременюк. Таку реабілітацію свого часу проходила вона та її син, адже у 2014 жінка втратила чоловіка,
який служив у ЗСУ.
"Зараз є багато діток, які через війну залишилися без тата
чи без мами, або стали сиротами. Це тяжкі втрати, які складно переживати. Діти нерідко замикаються. І їх потрібно виводити з того стану, дати відчути, що про них турбуються, що
вони в своїй втраті не самотні, що на світі є доброта і краса,
що можна знову відчувати радість, – пояснює Тетяна Ременюк. – Насправді ми й раніше організовували різноманітні
поїздки та екскурсії. А влітку для дітей із родин загиблих
військових у попередні роки ми влаштовували канікули на
Херсонщині. Насправді хотілося, щоб попри все, вони мали
якусь мандрівку і цьогоріч. І така можливість з’явилася. Так
50 людей на тиждень поїхали у Карпати – у село Криворівня, що на Івано-Франківщині. Це дуже красиве і цікаве
місце, в тому числі з точки зору історичної. Так, тут жив Іван
Франко, приїздила лікуватися Леся Українка, тут знімали
"Тіні забутих предків". Про все це дізналися учасники поїздки. Це і діти до 10 років, які були з матусями чи бабусями, і
старші, які вирушили у мандрівку вже самостійно. Для них
підготували насичену і різноманітну програму".
Був і підйом на гору, і екскурсії, і риболовля, і рафтинг,
і купання в Черемоші, і тамтешній колоритний ярмарок,
і малювання для найменшеньких, і вистави за їх участю, і
церковна служба в неділю вранці. Діти залишилися дуже
задоволені. Вдалося створити справді чудову атмосферу.
Старші здружилися з молодшими.
"До речі, момент, коли підлітки починають опікуватися
маленькими, коли турбуються про них і допомагають, дуже
важливий. І він у нас відбувся. Це корисно всім. Бо це вчить
відповідальності і дає відчуття підтримки. Взагалі не було
такої дитини, до якої не вдалося достукатися. Навіть ті, що
на початках були замкнені настільки, що й їсти не особливо
хотіли, пішли на контакт і, зрештою, починали спілкуватися
і радіти з усіма", – пояснила Тетяна.
За її словами, проживання і харчування під час цієї поїздки взяли на себе благодійники зі Словаччини, а транспорт
забезпечила Рівненська облдержадміністрація. У групі були
діти загиблих та зниклих безвісти українських військових, а
також тих, хто зараз перебуває у полоні.
Тим часом, наступні реабілітаційні мандрівки в Карпати
на 50 людей плануються восени та взимку.
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Змінили правила виїзду за кордон:
кого стосується
Кабмін вніс зміни до
Правил перетинання
державного кордону
громадянами України.
Рішенням знято
обмеження щодо кількості
виїздів за кордон для осіб
з інвалідністю та осіб, що
їх супроводжували.

Е-ЧЕРГА У ПРИКОРДОННИХ
ПУНКТАХ ПРОПУСКУ
ЗАПРАЦЮЄ У ЖОВТНІ
Сервіс електронної черги для перевізників на
прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні,
анонсував заступник міністра інфраструктури
Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі.
"На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на
одному з пунктів пропуску. В тестовому режимі працюватиме web-портал із можливістю запису в чергу з будь-якої
точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний
застосунок", – зазначив Найєм.
За його словами, система передбачатиме інтеграцію з
митними базами даних для пріоритету вантажів, а також
зможе самостійно управляти потоками вантажів залежно
від групи товарів.
Окремо заступник міністра інфраструктури наголосив,
що використання е-черги буде повністю безкоштовним
для перевізників.
Проєкт реалізовується у співпраці з Міністерством
цифрової трансформації, державними митною та прикордонною службами України та вже представлений перевізникам. Наразі триває збір зауважень і пропозицій з боку
професійних об’єднань, уточнив Найєм.

В УКРАЇНІ СТВОРИЛИ ЛІНІЙКУ
ПОЛЕГШЕНИХ БРОНЕПЛИТ
ДЛЯ ЖІНОК
Бронеплити четвертого класу "SAPI екстра мала"
та "SAPI мала" передовсім призначені для жіноквійськовослужбовців, медиків і добровольців через
мінімальний розмір та вагу від 2,3 кг. Розробку
бронеплит для жінок презентував український
виробник сертифікованих бронеплит "Арсенал
Патріота".
Наразі понад 5 000 жінок несуть службу на передовій.
З-поміж різних елементів амуніції, бронеплити мають
чимале значення, адже слугують основним захистом від
пострілів ворога та додатковим захистом від потрапляння
уламків. Утім, середня вага таких плит становить 3,5-5 кг.
Враховуючи все екіпірування, військові чи медики постійно
зіштовхуються з проблемами опорно-рухового апарату та
втрачають динамічність при пересуванні.
Спираючись на дослідження американських виробників
й удосконалюючи вітчизняні стандарти, "Арсенал Патріота"
вперше в Україні створили легкі, але міцні плити з бронесталі. Серед їхніх основних характеристик – рекордно
знижена вага від 2,3 кг і товщина, яка з повним покриттям
становить всього 21 мм.
Бронеплити "SAPI екстра мала" та "SAPI мала" захищають від декількох пострілів бронебійно-запальними набоями й не потребують моментальної заміни, у порівнянні з
керамічними плитами. Відтак, їх захист сміливо можна прирівняти до плит 5-го класу. Крім того, бронеплити мають
протиуламкові властивості та пом'якшення заперешкодної
травми (травми, отриманої внаслідок деформації плити
через кульове влучення).
Кожна партія бронеплит, виготовлена "Арсеналом Патріота", проходить процедуру відстрілу. Зокрема, додатковими
набоями – 7Н6М, які вказують на витримуючий потенціал
плит. У сертифікованій лабораторії звіряють на відповідність ДСТУ 8782:2018 за нормальних умов. Крім протоколу
випробувань, виробник також надає сертифікат на партію
бронеплит терміном на 6 місяців.
Загалом, за пів року повномасштабної війни компанія
виготовила 35 000 комплектів плит.

Про це повідомляє Мінсоцополітики.
Зазначеними змінами знято обмеження щодо кількості
виїздів за кордон для осіб з
інвалідністю та осіб, що їх
супроводжували.
Унормовано питання підтвердження факту догляду особами, які здійснюють
догляд за особою, яка має
потребу в ньому.
Збільшено строк для звернення супроводжуючих осіб

до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття
осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю на консульський
облік до семи робочих днів.
Нагадаємо, як повідомила
заступник міністра оборони
України Ганна Маляр, жодних заборон на виїзд жінкам
за кордон з 1 жовтня немає.
Наразі в парламенті на рівні
профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується
проект Закону "Про внесення
змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок
і військову службу". Разом з
тим розуміючи, що законотворчий процес є тривалим,
паралельно Міноборони в
межах повноважень підготувало наказ, яким вчергове
відтермінувало строки взяття

жінок відповідних професій/
спеціальностей на військовий
облік ще на рік – до 1 жовтня
2023 року.
У березні 2022 року Кабмін встановив, що виїзд за
межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи
інших осіб, які потребують

постійного догляду, разом
із супроводжуючою особою
може здійснюватися не більше ніж 1 раз із часу введення
на території України надзвичайного або воєнного стану
до його припинення чи скасування.

Які зміни в реєстрації авто
стануться найближчим часом
Уже скоро можна буде замовляти
номерні знаки та подати заяву про
реєстрацію чи перереєстрацію
транспортного засобу онлайн.
Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.
"10 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову
„Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
державної реєстрації транспортних засобів, допуску громадян до керування
транспортними засобами“. Вона набуде
чинності через три місяці з дня її офіційного опублікування", – нагадали в МВС.
Як зазначається, один із кроків, який
дозволить цифровізацію – виокремлення
експертного дослідження транспортного
засобу із процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не
означає скасування.
Можна буде в зручний час провести
експертне дослідження транспортного
засобу працівниками Експертної служби МВС. Вони вносять дані у Єдиний
державний реєстр транспортних засобів.
Висновок, складений за результатами
дослідження, вважатиметься дійсним
протягом 10 днів.
Далі власник обиратиме спосіб отри-

мання послуги реєстрації:
• офлайн у будь-якому сервісному
центрі МВС;
• онлайн у Електронному кабінеті
водія або через Єдиний державний
вебпортал електронних послуг (Портал
Дія).
Онлайн можна буде як оформити
договір купівлі-продажу, так і подати
заяву про реєстрацію чи перереєстрацію.
Ця заява потраплятиме на розгляд до
сервісного центру МВС. Адміністратор перевірятиме відомості про осіб та
транспортні засоби за відповідними
реєстрами та базами даних, за результатами перевірок підтверджуватиме або
відхилятиме заяву.
Алгоритм реєстрації транспортного
засобу включає в себе також закріплен-

ня за транспортним засобом номерних
знаків. Серед них є такі, які містять
визначені комбінації цифр (чотири однакові цифри, три однакові цифри, дві
послідовні пари однакових цифр та інші
комбінації). Нормативним документом,
який набуде чинності передбачено і замовлення таких номерних знаків через
Електронний кабінет водія та Портал
Дія.
Розширено також перелік послуг
з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які здійснюються без
проведення експертного дослідження. До
такого переліку відповідно до Постанови
додаються:
• відновлення свідоцтва про реєстрацію після втрати або викрадення (за
винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);
• дублікат свідоцтва у разі його пошкодження;
• перереєстрація у зв’язку з втратою
або заміною номерного знаку;
• реєстрація транспортного засобу,
що перейшов у спадщину (за винятком
транспортних засобів, зареєстрованих до
вересня 2019 року);
• реєстрація за договором фінансового лізингу.

Пенсія по інвалідності:
скільки платять кожній групі
В Україні повна чи
часткова втрата здоров’я
дає громадянам право
на набуття статусу
непрацездатного чи
обмежено працездатного,
а також дає право
оформити пенсію по
інвалідності – її розмір
залежить від отриманої
групи інвалідності.
Люди, які отримали I групу інвалідності, мають право
на 100% пенсію за віком, але
для цього необхідно мати
страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому
людина визнана інвалідом.
Розмір пенсійних виплат
осіб із ІІ групою інвалідності
становить 90% пенсії за віком.
Необхідний страховий стаж
при цьому – 1-14 років.
Одержувачі пенсійних виплат із ІІІ групою інвалідності отримують 50% пенсії за
віком за наявності 1-14 років
страхового стажу.
Подати документи для
призначення пенсії по інва-

лідності можна як офлайн
– звернувшись до будь-якого
сервісного центру Пенсійного фонду, так і онлайн – на
веб-порталі електронних послуг ПФУ.
Документи, необхідні для
отримання пенсії по інвалідності:
• Письмова заява про
призначення пенсії
• Паспорт чи свідоцтво
про народження (для дітей)
• Якщо людина має IDпаспорт, потрібна ще довідка
про реєстрацію місця проживання, яку видають разом із
паспортом
• РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки
платника податків)
• Трудова книжка або інші
документи, що підтверджують
стаж + відомості про заробітну плату
• Документи, що засвідчують особливий статус особи
(наприклад, довідка з МСЕК,
посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни)
• Фотографія (необхідна

для оформлення пенсійного
посвідчення)
Для військовослужбовців
строкової служби до заяви
для оформлення пенсії по
інвалідності ще треба додати:
свідоцтво про хворобу, видане та завірене військовим
комісаріатом за місцем зняття
військовослужбовця з військового обліку, або довідку
військово-лікарської комісії
(копію).
Якщо інвалідність настала

після звільнення з військової
служби, до заяви для призначення пенсії слід додати:
довідку військового комісаріату про проходження
військової служби із зазначенням дати призову, дати
та підстави звільнення з військової служби + висновок
МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Хочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55

історії війни
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Російські бомби вбили три покоління його сім’ї
42-річний Володимир Ободзінський із села Юрівка на Житомирщині в одну мить втратив найдорожче, що мав у житті.
Дві російські бомби впали на його дім і вбили три
покоління родини: 40-річну дружину Наталію, 14-річного
сина Володимира, 19-річну доньку Іванну та однорічних
онуків Вероніку й Дениса.
Минуло пів року після трагедії, а Володимир не може стримати плач, розповідаючи про сім’ю.
"Чому це сталося саме з ними?", – запитує себе і не знаходить відповіді. Володимир зізнається: після врати почав жити
одним днем, не замислюючись про майбутнє, але тим не менш
– шукає нові сенси у цьому житті.
Ми поспілкувались із Володимиром Ободзінським про
його трагедію, життя після неї і те, що допомагає йому не
зламатися під тягарем розпачу.
***
Володимир Ободзінський – чоловік у розквіті сил, кароокий, із м’яким, але впевненим голосом. У його соцмережах
багато родинних фото з сімейного відпочинку, подорожей,
роботи.
Розмовляємо з ним посеред ночі, оскільки чоловік працює
позмінно у приватній охоронній компанії. З перших хвилин
здається, ніби біль від втрати рідних у нього вже трішки вщух.
Та Володимир тримається лише до фрази: "Розкажіть, будь
ласка, про свою дружину".
Далі впродовж двох годин чоловік говоритиме крізь плач.
Іноді ледь усміхатиметься – коли згадуватиме приємні миті з
коханою дружиною, дітьми, онуками. Попри те, що розповідати про свою трагедію важко, чоловік вважає, що мовчати Володимир Ободзінський. Сім’я мала також власне господарпро неї теж не можна.
ство: вирощували бройлерів.
Ободзінські святкували разом всі дні народження. Коли
Наталії сповнилось 40, товариш Володимира Сергій зробив
ДІМ, ДЕ ЗАВЖДИ ЛУНАВ СМІХ
Вдома в Ободзінських було весло і гамірно. Перш за все – родині подарунок – купив путівки в Єгипет. І всі вони позавдяки його господині. Наталія Ободзінська – вчителька з летіли на відпочинок. Тоді Наталія вперше в житті була за
понад 20-ти річним стажем. Друзі кажуть про неї "жінка-зірка, кордоном.
Щороку Володимир із сином вітав доньку та дружину з 8
жінка-вогонь".
"Вона могла бути підсобницею на будівництві, тягати камін- березня.
"Цьогоріч вперше не вийшло… 9-го березня квіти були вже на
ня і поряд з тим писати вірші й давати новаторські уроки. Вона
була найкращою подругою для мене, як і для своїх дітей", – роз- їхньому похороні", – після цих слів Володимир Ободзінський
повідає Світлана Левчук, одногрупниця Наталії Ободзінської. зривається на сильний плач…
Чоловік запалює цигарку. За кілька хвилин, коли емоції
Подруги навчались у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. Наталія здобула вищу педагогічну стихли, каже, що після того, як не стало рідних, почав більше
освіту за двома спеціальностями: вчителька історії України та курити та додалося сивини.
Син Ободзінських Володимир був молодшою дитиною в
вчителька української мови і літератури. Наталія Ободзінська
сім'ї.
працювала у кількох школах Малинської громади: зокрема у
М8. Володимир Ободзінський-молодший, архів героя
селах Слобідка і Горів, а також у Малині.
"Дружина дуже хотіла назвати його Назаром, але хлопчик
"Наташа – дуже мудра жінка. Багато читала, з нею було
цікаво спілкуватися. Вона – вчителька-новаторка. В останні народився 28 липня, на велике церковне свято у пам’ять про княроки викладала українську мову і літературу, готувала дослід- зя Володимира Великого. Тому і вирішили, що буде Володимиром
ницькі роботи з учнями для МАН (Мала академія наук – ред.). Володимировичем", – пригадує чоловік.
Син Ободзінських був спокійним і слухняним юнаком.
Шукала нові форми і методи. Стандартний урок і подача матеЗовні – дуже схожий на батька. Навчався у Малинській школі
ріалу – не про неї", – пригадує Світлана.
З Володимиром Наталія познайомилася 23 лютого у 2000 у 9 класі. Планував вступати в лісотехнічний коледж, де вже
році під час навчання в університеті. Світлана Левчук каже: вчилися його друзі. Влітку разом з ними він частенько прово"Наташа була закохана у Володимира до нестями. Вона – лідер- див час на місцевому ставку. Любив комп'ютерні ігри та мріяв
ка за характером: штовхала, тягнула, але Вова не заперечував, працювати в ІТ. Щороку на день народження Володі родина
йшов за нею і допомагав їй. Вони були друзями і партнерами у їздила на море.
"Цього року ми думали порушити традицію і зробити сину
стосунках".
"Зустрічалися ми сім місяців і сім днів, а одружилися 30 верес- свято так, як він хотів – з друзями. Планували поїхати на
море з онуками, а доньку – відправити в Туреччину", – каже
ня 2000 року", – каже Володимир Ободзінський.
Наталія була справжньою батарейкою у сім’ї Ободзінських. Володимир.
Іванні Ободзінській 9 листопада мало б виповнитися 20
Багато жартувала, навіть підробляла тамадою на весіллях.
років.
"Пробувала вступати у театральний, дуже хотіла бути
Іванна закінчила Малинський лісотехнічний коледж за
актрисою, але не пішла на останній іспит, бо батьки не підтриспеціальністю
"зелене будівництво". Вступила на 3 курс у
мали її вибір", – пригадує Володимир.
Наталія Ободзінська була творчою: робила кошички та філіал Житомирського агроекологічного університету. Перед
скриньки з газет, вишивала, писала поезію про кохання, а новорічними святами склала першу сесію.
Ще під час навчання у коледжі дівчина завагітніла.
останнім часом – на патріотичну і філософську тематику.
"В Іванки з батьком її дітей були складні стосунки. Наташа
Разом із чоловіком Наталія будувала дім – у нього пара
вклала і душу, і багато часу та коштів. Допомагав зводити бу- і Вова підтримували доньку, як могли", – каже подруга Наталії
динок також покійний тато Наталії. Там Ободзінські прожили Ободзінської Світлана.
Іванна мріяла працювати в Києві ландшафтною дизайнерменше 10 років. Приблизно стільки ж і будували оселю.
кою.
З дитинства любила відвідувати художній гурток, гарно
"Торік добудували на обійсті сарай, гараж, але через брак
фінансів не встигли накрити. Вирішили, що навесні, ще до по- малювала.
"У нас була прибудинкова територія – Іванна все засадила
чатку городнього сезону, все зробимо. Наприкінці літа планували
пробурити свердловину, щоб не мати проблем з водою", – каже квітами, кожної весни обробляла ділянку та висаджувала нові
рослини. А ще вони з дружиною дуже любили пекти. А ми з сином
охоче ласували тією випічкою", – з теплотою у голосі пригадує
чоловік.
Останнім часом увага Іванни була прикута до її діток, двійнят Дениса і Вероніки.
"Я з ними проводив багато часу, грався. Навчив Дениска
показувати їжачка – він завжди шморгав маленьким носиком,
як бачив мене. Це було таке наше вітання", – усміхається
Ободзінський.
Чоловік вмикає відео з онуками. Двійко малюків гасає на
ходулях по будинку. Діти голосно сміються.
11 січня цього року родина Ободзінських замовили фотосесію – зробили останні сімейні фото, де всі вони разом,
і щасливі.

ВПІЗНАТИ МОЖНА БУЛО ЛИШЕ СИНА

Коли почалася широкомасштабна війна, родина Ободзінських спершу вирішила не покидати дім, адже російські
військові були далеко від їхнього села. Володимир збирався
на роботу до Києва. Заздалегідь купив продуктів та привіз їх
додому.
Попрощатися перед від'їздом вийшло лише з донькою і
сином. Дружина у той час гуляла з онуками. Це досі лежить
каменем на серці чоловіка – що не обійняв тоді свою кохану
Наталю.
Востаннє Володимир бачив сім’ю по відеозв’язку 8 березня. Подзвонив Наталії по вайберу, привітав зі святом.

"Ми тоді жартували, намагалися не панікувати. Іваночка
дуже просила мене повертатися скоріше, бо вони скучили", –
пригадує Володимир.
Чоловікові того дня було дуже неспокійно на душі. Керівники відпустили його з роботи, запропонували службову машину. Але оскільки вся київська траса тоді була заблокована,
він вирішив поки не їхати, ще трохи почекати.
Приблизно о 19.00 Володимир ще раз поспілкувався із
сім’єю телефоном та побажав усім доброї ночі.
О 20.30 йому зателефонував сусід Микола та сказав, що на
вулиці, де вони живуть, щось двічі сильно гупнуло.
"Я відразу набрав дружину, але телефон був вимкнений.
Це нормально для Наталі, бо вчителювала допізна і могла ще
працювати дистанційно. Тому я подзвонив сину. Телефон так
само був вимкнений. У доньки – теж. У мене почалася паніка",
– пригадує чоловік.
Володимир багато разів набирав по черзі номери телефонів
рідних. Зрештою подзвонив батькові і попросив заглянути
у дім. За 20 хвилин зателефонував татові знову. У слухавці
одразу ж почув крик своєї мами. А батько важким голосом
прошепотів: "Вдома немає нікого живого".
"У той день вони загинули фізично, а я – душевно", – каже
Володимир.
9 березня вранці він виїхав з Києва. Дорогою увімкнув
радіо, якраз говорив Володимир Зеленський: "Загинуло 52
дітей". Про себе чоловік продовжив: "3-є з них: мій син і
онуки…"
Онуків Володимира знайшли за 60-70 метрів від будинку
в сусідському городі. Іванна була у ванній кімнаті, дружина
Наталя – на кухні. Сина знайшли неподалік. Впізнати можна
було лише його.
"Росіяни скинули дві 500-кілограмові бомби, будинок просто
знесло. На його місці тепер – купа цегли, розкидані дитячі речі,
книжки, одяг та іграшки. Мене питають, що я з цим думаю робити… Нічого я не думаю там ні прибирати, ні робити", – каже
крізь плач Володимир.
Чоловік пригадує: коли він вже був у Києві, Наталя та Іванна просили його вивезти їх. Це прохання – ще один камінь на
його серці.
"Те, що я їх не врятував, залишиться зі мною на все життя",
– з болем у голосі каже Володимир.
9 березня тіла Ободзінських забрали з моргу і похоронили
на Малинському кладовищі. Поруч з рідними залишив місце
для себе і чоловік.
"До моргу я наче тримався, але коли побачив їхні тіла, то
все.... Вони лежали у відкритих трунах замотані у простирадла.... Ми докупили деякі речі і поклали в домовину. На кладовищі
був священник. Зробили все за обрядами", – каже Володимир
Ободзінський.
Після похорону чоловік забрав своїх батьків з Малина,
відвіз із міркувань безпеки на Рівненщину та повернувся в
Київ працювати.
"З 11 березня я живу на роботі. Тут мені дали маленьку кімнатку", – каже він.
Нині чоловік намагається шукати нові сенси в житті.
Допомагає людям, які опинилися в скрутному становищі.
Якось віз гуманітарну допомогу в постраждалий від дій росіян
Іванківський район на Київщині. В селі Рафалівка зустрів
біля руїн будинку двійко дітей. Вони просили хліба. Чоловік
познайомився з ними, і відтоді допомагає їм.
"Розумієте, я все втратив у житті, то хоча б цим дітям
допоможу, щоб вони на мить відчули себе краще, щоби пораділи",
– каже Володимир.
Нещодавно він подарував дітлахам велосипед і ролики
сина. Частенько привозить їм харчі.
"Як викопаємо картоплю, то теж завезу", – каже Володимир.
Інна Кубай, спеціально для УП. Життя
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Причини провалу Путіна

Через пів року російська "військова операція" в Україні,
задумана як блискавична війна, перетворилася на
повномасштабний конфлікт. Попри успіхи українських
військ на півдні та в районі Харкова, зрозумілих та
чітких перспектив закінчення війни зараз немає ані у
військовій, ані у політичній сфері.
Війна в Україні, яку розпочала Росія – найбільший у Європі конфлікт за кілька десятків років – стала великою гуманітарною катастрофою з безліччю руйнувань та жертв серед
цивільного населення.
Російському керівництву часто закидають, що воно розпочало цю війну, не продумавши всі можливі військові, політичні та економічні наслідки. Інакше кажучи, без стратегії.
ВВС вивчила одну з основних праць у галузі російської
військової науки і дійшла висновку, що дії армії та керівництва
Росії під час війни в Україні суперечать фундаментальним
положенням цієї книги.
Про серйозні прорахунки російського політичного та військового керівництва заговорили вже на початку війни.
Серед цих прорахунків – відсутність чітко викладеної політичної мети кампанії, помилки в оцінці боєздатності ЗСУ,
стійкості політичного керівництва України, рішучості Заходу
об'єднатися в підтримці Києва, готовності російської економіки, суспільства та, нарешті, збройних сил до вторгнення.
Тим часом стратегічна підготовка до війни, зокрема військова, політична, економічна, дипломатична та соціальна,
описана у різних наукових працях та дослідженнях, які вивчають у військових навчальних закладах, зокрема – у Російській
Академії генштабу.
Автор одного з таких досліджень – російський та радянський військовий учений Олександр Свєчин. У 1927 році він
опублікував книгу "Стратегія", в якій виклав свій погляд на
систему підготовки та ведення війни державою.
Свєчин – один із засновників академії. Його шанують у
російському міністерстві оборони – на сайті МО опублікована його біографія, а на сторінці кафедри стратегії академії
генштабу ім'я Свєчина – у списку вчених, які сформували
основи російської військової науки та стратегічної думки.
"Проблеми, досліджені Свєчиним у його працях, і розроблений ним науково-методологічний апарат і нині не втратили своєї актуальності. Вони є цінністю для сучасної системи
військових знань, є предметом вивчення", – йдеться на сайті
міністерства оборони Росії.

РОЗГРОМНА ПЕРЕМОГА

Чітко визначена політична мета визначає вибір стратегії
ведення бойових дій. Свєчин розглядає два види війни – блискавичну кампанію, яку він називає "стратегією розгрому", і
війну на виснаження. Обирати між ними, за його словами,
треба заздалегідь.
У ході військової кампанії в Україні Росія спочатку спробувала здійснити класичний бліцкриг – блискавичну війну.
Як написала Washington Post з посиланням на дані американської розвідки, Росія розраховувала на швидке захоплення
більшої частини України. Зокрема, рухаючись з території
Білорусі, у Москві планували за три-чотири дні оточити Київ.
Російські спецпідрозділи мали знайти президента Зеленського, усунути його від влади та встановити в Україні дружній
Кремлю маріонетковий режим.
Паралельно російські війська мали рухатися зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму
зайняли б південно-східне узбережжя. Ці військові дії, згідно
з планами Кремля, могли тривати кілька тижнів.
Після паузи для перегрупування та поповнення запасів російські війська мали виступити на захід до умовної лінії, розташованої між Молдовою на півдні та Білоруссю на півночі.
Відповідно до "Стратегії" Свєчина, "розгром" може мати
тільки одну військову мету – "повну дезорганізацію ворожої
живої сили", "досконале її знищення, розщеплення будь-якого
зв'язку між уцілілими уламками".
Це швидкий і потужний удар, що обеззброює, який, проте,
згідно з тезами "Стратегії", є ризикованим задумом.
Справді, під час першого етапу вторгнення саме комунікації російських військ, ті самі "фланги і тил", про які пише
Свєчин, стали найслабшим місцем російської армії.
Якщо російська армія розігрувала в Україні класичний

бліцкриг, то українська використовувала також відпрацьовану
ще під час Другої світової війни тактику оборони, побудовану
навколо добре захищених опорних пунктів (англійською мовою це називається hedgehog defence).
Штурмувати такі позиції довго, і коли нападник обходить
їх, то сили, що обороняються, починають атакувати його тили
та комунікації мобільними групами.
Розгромної перемоги, яка допомогла б у боротьбі з такою
українською тактикою, у Росії не вийшло. Київ не захопили,
уряд не повалили, ЗСУ – не розсіяли.
Вибрана стратегія виявилася помилкою, яка, якщо виходити зі "Стратегії", ґрунтувалася на неправильних розрахунках,
відсутності політичної мети та планів війни.

ВИСНАЖЕННЯ

Після того, як стало ясно, що блискавична війна не призвела до успіху, почалася друга фаза конфлікту, яку зазвичай
називають війною на виснаження.
Її мета – виснаження ресурсів противника, позбавлення
його можливості продовжувати війну. Розгром армії при цьому
перестав бути головною, домінуючою метою. Це складніша
стратегія, що включає безліч різних тактичних прийомів.

Другорядними, проміжними цілями такої війни можуть
бути території, географічні точки, міста, з'єднання військ
противника тощо. Однак головне завдання – зробити так,
щоб противник втратив здатність продовжувати війну.
Наприкінці квітня замкомандувача військ Центрального
військового округу РФ Рустам Міннекаєв оголосив, що нові
цілі російської кампанії – встановлення повного контролю
над Донбасом і південною Україною, забезпечення сухопутного коридору в Крим і вихід до Придністров'я, "де також
зазначаються факти утисків російськомовного населення".
А також вплив на чорноморські порти, через які здійснюється постачання сільськогосподарської та металургійної
продукції.
Згодом у відкритих джерелах ідея захоплення Донецької
області як головної мети усієї кампанії почала звучати все
частіше.
Росія відвела війська від Києва, із Сумської та Чернігівської областей та посилила угруповання на Донбасі, де у
ЗСУ були добре підготовлені позиції. Нова стадія війни стала
іншою за характером бойових дій.
Російські війська більше не намагалися здійснювати глибокі прориви, а натомість почали наступати, використовуючи
свою перевагу в артилерії, повільно розчищаючи собі шлях
масованими артобстрілами.
Ця тактика не допомогла їм захопити велику територію
– за кілька місяців російські війська, а також збройні формування самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", лише вийшли до
кордонів Луганської області і просунулися на кілька десятків
кілометрів на Донеччині.
Але захоплення території, згідно зі "Стратегією", не є
головною військовою метою такої кампанії. "Стратегія виснаження" націлена на виснаження ресурсів противника,
позбавлення його здатності продовжувати війну.
Але при цьому, за словами вченого, це набагато складніша стратегія, яка потребує не лише матеріальних витрат, а й
хорошої підготовки та організації держави – її збройних сил,
політики та економіки.
Але найголовніше полягає в тому, що, за словами Свєчина,
визначитися з вибором тієї чи іншої стратегії потрібно перед
початком конфлікту, на етапі підготовки, оскільки це потребує
особливої економічної політики.

КІЛЬКІСТЬ ТА ВМІННЯ

Для обох країн у цьому конфлікті стан збройних сил, кількість особового складу та підготовка відіграють найважливішу
роль. Інформація про брак особового складу в російській
армії не з'являється у державних ЗМІ, але про це дуже багато
пишуть у незалежній пресі та соцмережах.
Спочатку у вторгненні брали участь війська, укомплектовані переважно кадровими військовими. Але навіть їх не вистачило для заповнення всіх посад, які були потрібні на фронті –
у пресі з'являлася інформація про участь солдатів-строковиків
у тилових частинах, наприклад, як водіїв вантажівок.

Згодом через втрати на фронті кількість досвідчених і обстріляних кадрових військових зменшилася – частина була
вбита або поранена, хтось розірвав контракт, попри активний
опір офіцерів.
Багато військових справді або відмовляються продовжувати контракти, або розривають їх, набрати велику кількість
нових також не виходить.
Нестачу особового складу в Росії намагаються вирішити
за рахунок активної агітації в регіонах, закликів укладати короткострокові контракти з міністерством оборони, ПВК, які
наймають нових "співробітників" навіть у колоніях.
Це вимушена кампанія – російське керівництво не наважується оголосити в країні мобілізацію, ймовірно, через
побоювання соціального вибуху, але брак солдатів на фронті
вимагає залучення новобранців у будь-який спосіб.
Це також помилка військового планування. Як зазначали
експерти, російська армія спочатку готувалася до конфліктів
набагато меншого масштабу, подібних до Чеченської війни
або конфлікту в Грузії 2008 року.
Свєчин пише, що державам під час створення збройних
сил часто доводиться робити вибір між кількістю і якістю:
"Кожна держава може мати армію меншу, але краще забезпечену і навчену, або армію більшу, але яка поступається першій
за якістю".
Щоправда, він при цьому визнає, що ані той, ані інший
принцип не може домінувати – "не можна жертвувати значно
ані якістю, ані кількістю".
Але сам вважає, що значення якості підготовки солдатів
зростає мірою розвитку озброєнь: "Потрібно мати на увазі,
що сучасні тактичні тенденції, пов'язані з удосконаленням
зброї та переходом до групового порядку, змушують особливо
підкреслити значення якості".

"ВНУТРІШНЯ СЛАБКІСТЬ"

Процес "розрідження" має ще один результат, про який
йдеться у книзі, – падіння бойового духу.
Моральний стан військ, їхня готовність продовжувати вести бойові дії не може не бути проблемою для будь-якої армії,
яка змушена воювати без зупинки понад пів року. Солдати
втомлюються фізично і психічно, що відбивається як на їхньому бажанні продовжувати боротися, та і на вмінні це робити.
Багато військових експертів зазначають, що Росія не планувала тривалого конфлікту з Україною, а до швидкоплинного
її війська морально були цілком готові.
Хоча відмови відправлятися в Україну воювати серед військових-контрактників були і до початку вторгнення, їхня
кількість, яку можна оцінювати лише за публікаціями у незалежній пресі, після початку бойових дій зросла.
Останнім часом у Росії проблему нестачі особового складу
у бойових частинах намагаються вирішувати, активно закликаючи людей укладати короткострокові контракти з міністерством оборони, а також вступати до приватних військових
компаній.
У "Стратегії" Свєчин пише, що потрібно бути готовим до
падіння бойового духу армії, яка воює тривалий час. За його
словами, спочатку добре підготовлена кадрова армія має високий бойовий дух: "Постійна армія, з її традиціями, з її твердим
розпорядком казарми, являє могутнє знаряддя переробки
людської свідомості".
Проте тривала війна, за його словами, призводить до того,
що "свідомі та підготовлені військові поступово починають
розбавлятися поповненням, на підготовку якого просто не
вистачає ані часу, ані можливостей. І тому зберегти високий
бойовий дух у тривалому конфлікті можна лише спираючись
на розуміння цілей та завдань війни усім населенням".
При цьому, за словами Свєчина, для ведення війни держава
повинна мати внутрішньополітичну та соціальну стабільність,
оскільки будь-який військовий конфлікт тільки загострить
внутрішні проблеми суспільства. Хоча на перший погляд здається, ніби його супроводжує сплеск патріотизму та загальна
єдність: "Внутрішня слабкість держави позначиться під час
наступу ще швидше, ніж під час оборони".
Оцінити масштаби підтримки російським населенням дій
Росії в Україні дуже складно.
Виступ проти війни і навіть використання самого слова
"війна" може обернутися кримінальною справою за "законом
про фейки".



Подати оголошення: 066 265 62 35
Шукаю
09.2

Роботу шукаю

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

1. НЕРУХОМІСТЬ

01.1

Квартири

Купівля
05.2

Купівля

Куплю квартиру або обмі‑
няю на автомобіль Tesla
(Тесла).
Володимир.
Тел. (098)297‑40‑04.

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.

робота

9. РОБОТА

09.1

Роботу пропоную

Пропоную
Пропоную роботу дип‑
ломованій мед. сестрі
у стоматологічний кабі‑
нет. Працевлаштування
офіційне, стаж роботи
не обов’язковий. Тел.
(066)808‑66‑11.
Пропоную роботу кухарю, по‑
коївці в готель, охоронику. Тел.
(067)762‑15‑59, (067)362‑01‑67.

контакти

10. КОНТАКТИ

10.2

ЯК ПРОЙТИ МАМОГРАФІЮ БЕЗОПЛАТНО?
Рак молочної залози – одне з найпоширеніших
онкозахворювань серед жінок. Проте рання
діагностика значно підвищує шанси на одужання і дає
можливість врятувати тисячі життів. У разі виявлення
раку молочної залози на першій стадії шанси
вилікуватись складають понад 95%.

Вважати недійсним

Втрачено Військовий квиток серія
АВ № 654187, виданий на ім’я
Тимчук Андрій Петрович, вважати
недійсним.
Втрачено Паспорт серія НЮ №
362010, 14.03.1999 р. н., вида‑
ний на ім’я Тимчук Андрій Петро‑
вич, вважати недійсним.
Втрачено Посвідчення водія ІТ
№016073 від 27.04.2015 р., ви‑
дане на ім’я Гуляр Олег Михайло‑
вич, вважати недійсним.
Втрачено Посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї, видане на ім’я
Одарчук Каріна Григорівна, вва‑
жати недійсним.
Втрачено Свідоцтво про право на
спадщину за законом, посвідче‑
не Другою Рівненською ДНК від
07.10.2004 р. за р. №2‑2058,
видане на ім’я Васильченко Ва‑
лентин Анатолійович, вважати
недійсним.
Втрачено Технічний паспорт
на комбайн JOHN DEERE 975,
ЕЕ000452, р/н 23989АС, виданий
на ім’я Андрощук Марія Володи‑
мирівна, вважати недійсним.
Втрачено Технічний паспорт на
причіп до трактора 00887Б, р.
д. АБ709890 від 11.09.2009 р.,
номерний знак 18345ВК, ідент.
номер 1848204192, виданий на
ім’я Рожков Станіслав Вікторо‑
вич, вважати недійсним.
Втрачено Технічний паспорт на
трактор колісний МТЗ‑82, р.
д. ІС005612 від 03.09.2014 р.,
номерний знак 34341ВК, ідент.
номер 2745516935, виданий на
ім’я Гуляр Олег Михайлович, вва‑
жати недійсним.
Втрачено Технічний паспорт
на трактор колісний Т‑40, р. д.
АБ519418 від 04.04.2008 р.,
номерний знак 10089ВК, ідент.
номер 2149217319, виданий на
ім’я Дзюра Микола Антонович,
вважати недійсним.

Ефективним дослідженням молочних залоз є мамографія
(дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографу). Цей спосіб дозволяє виявити злоякісні й доброякісні
утворення та аномальний розвиток тканини в молочних
залозах на початкових стадіях.
Мамографія є точним і разом із цим безпечним методом
діагностики, оскільки променеве навантаження під час
дослідження є дуже низьким. Слід зазначити, що це одне
з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення
онкології, що оплачуються з державного бюджету в рамках
Програми медичних гарантій.
Для того, щоб пройти мамографію, жінці необхідно:
• Взяти направлення на діагностику у сімейного лікаря,
з яким укладено декларацію, або у лікаря первинної медичної допомоги (терапевт/сімейний лікар, педіатр), якщо ви
втратили зв’язок зі своїм «сімейником».
Також направлення може виписати лікуючий лікар (за
показами).
Нагадуємо, що під час дії воєнного стану направлення
може бути як електронним, так і паперовим.
• Дізнатись про заклади, які проводять безоплатно таке
дослідження.
Це можна зробити через оператора НСЗУ за номером 1677 (контакт-центр), наразі – через воєнний стан – дашборди

НСЗУ тимчасово закриті.
• Обрати лікарню, в якій зручно пройти обстеження.
Це може бути медзаклад у будь-якому регіоні країни,
який має відповідне обладнання і договір з НСЗУ. Ваше
місце реєстрації чи фактичного проживання не має значення, послуги за направленням будуть надані безоплатно у
будь-якому з таких закладів.
Мамографія проводиться амбулаторно. У послугу входить:
• консультація лікаря перед дослідженням та аналіз проведених раніше досліджень (за наявності);
• проведення рентгенологічного дослідження у двох
проєкціях, за необхідності – додаткових проєкцій та прицільного знімка;
• аналіз та опис результатів, надання рекомендацій щодо
наступного дослідження;
• направлення (за потреби) на отримання інших медичних послуг;
• запис результатів обстеження на цифровий носій, який
віддадуть вам «на руки».
Звертаємо увагу, що, зважаючи на поширеність захворювання, жінкам важливо регулярно проходити обстеження:
• з 20 років – самообстеження молочних залоз (на 6-12
день циклу),
• у віці старше 40 років – щороку (за направленням),
• пацієнткам молодшого віку лікар також може виписати
направлення, якщо підозрює новоутворення.
Більше інформації про безоплатну діагностику та лікування раку молочної залози ви можете дізнатися у чат-боті
«Лікуйся» від Ліки Контроль за посиланням https://t.me/
likuysia_bot
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Воєнні роздуми з фронту…
Ризикую не встигнути, але скажу. Думаю,
багато з наведеної офіційної інфи буде на
момент публікації вже застарілим.
Тримаю в руках документ ІSW на 25
сторінках. Він описує, як йдуть справи.
Не втримаюся, та наведу кілька цитат з
нього:

ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ
КАМПАНІЇ, 9 ВЕРЕСНЯ
Інститут дослідження війни (ISW), США"

"...У Харківській області українські війська
в ході контрнаступу станом на 9 вересня захопили приблизно 2,5 тис. квадратних кілометрів
території..."
"...Українські сили, ймовірно, очищають
осередки дезорганізованих російських сил, які
потрапили в оточення під час стрімкого просування українців до Куп’янська, Ізюма та річки
Оскіл..."
"...Кремль скеровує ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити просування
українців після того, як українські сили досягли
надзвичайної оперативної несподіванки..."
"Успішний український контрнаступ руйнує
спроби кремля зробити Ізюм зоною економії
сили..."
"Українські війська станом на 9 вересня
вийшли на околиці Куп’янська та наступають
на Ізюм із північного заходу, півночі, північного
сходу та південного сходу. Українські війська,
ймовірно, найближчими днями розірвуть російські лінії логістики до Ізюма, можливо, знищивши позиції росії в цій області..."
"Українські військові заявили, що українські
контрнаступи на півдні України продовжують
негативно впливати на моральний стан російських військовослужбовців. У Генштабі ЗС
України також повідомили, що російські війська
посилюють повітряне патрулювання... через
збільшення кількості російських дезертирів..."
"...В Генштабі ЗС України додали, що частина неозброєних російських військовослужбовців
просунулися через південно-західну частину
Херсонської області до Криму..."
"...Українським військам вдалося розпочати
контрнаступ у Херсонській та Харківській
областях через відсутність у російських підрозділів необхідної техніки для відбиття наступу
українців..."
"...Українські війська знищили російський
237-й гвардійський десантно-штурмовий полк
(76-ї повітряно-десантної дивізії) і полк "припинив існування у зв’язку із загибеллю або пораненням усіх військовослужбовців". [68] У ГУР

також додали, що російські військові командири обіцяли". Й окупантові дадуть вивести війська
незадоволені новобранцями, які діють на Дні- за Державний кордон, та років за п'ять вони
пропетровському напрямку, оскільки більшість відновляться та все почнеться знову.
із них віком від 55 до 60 років. [69]..."
Й я не знаю, як впоратися з цими побоюваннями.
Це – те, що вже офіційно закріплено у
Але я знаю те, що бачу прямо зараз прямо
документації США. Та ви й самі бачите, що перед собою. Кожний метр відвойованої тевідбувається та наскільки стрімким є розвиток риторії политий кров'ю українських бійців.
подій. Ми тут раді цьому. Але в мене є вели- Про це не кажуть, як не казали про те, що
чезні побоювання ось до чого.
буде війна. Але Україна повинна знати, яку
Що армію,як це вже було, зупинять. Що ціну мають ці дивовижні успіхи. Звісно, розважке озброєння накажуть відвести на якусь повідатиму про це не я, бо а) хто я такий, б)
відстань, наприклад, 100 км, дорогоцінне мене нема тут. Але у кожному тиловому місті
закордонне устаткування накажуть поставити є багато діячів, які закликають "астанавить
у місця зберігання. Що знову буде заборона кравапаралитие" й щоб "вмеса пушак гаварли
відкривати вогонь навіть зі стрілецької зброї дипламати та наші мудрие гасударственние
навіть у відповідь.
мужі". Так, ми просуваємося блискавично,
Бо до Києва з Москви приїдуть непомітні так, русня деморалізована та на болотах здійсірі представники, які репрезентуватимуть нявся вий. Але питання у тому, як скоро це
"нову росію" та нічого, що росія вже 800 років перестане влаштовувати певні кола та знову
одна й та сама, та не зміниться ніколи. Вони увімкнуться важелі, чинники, шестерінки та
привезуть таємно, безпалевно, шито-крито, інтереси.
під килимами, пакет дивовижних пропоБо, може ви не в курсі, окрім Куп'янська,
зицій, вони не можуть не приїхати. Буду Ізюму, Балаклеї потребують звільнення та
здивований, якщо вони ще не там. Та після деокупації Дніпро, Київ, Черкаси, Рівне,
цього нам скажуть: "Кочумайте, хлопці. Пе- Львів та усі міста України, бо нема жодного
ремога – це справа дипломатії. Далі ми самі. тилового міста, де б не було дохера діячів,
Пора перевести процес у правове цивілізо- які переймаються, прямо зараз, що "убивают
ване русло". Й на всі заперечення нам, армії, бєдних руськіх мальчіков". Так, з кожним
казатимуть: "Вони більше не будуть. Вони визволеним нами містом більшає в тилу тих,

хто перевзувається у стрибку, терміново вдягає футболку "Доброго вечора ми з України",
ліпить на автівку наліпку "Російський корабель йди нахуй", та розміщує у пабліку жовто-блакитне серце з написом "Слава ЗСУ",
перед тим видаливши листування у приваті
та пости, які палево.
Пролиту кров не повернути в тіла людей.
Мертвих не підняти з могил. Тож не робіть
так, щоб їхні смерті були марними. Руський
мір має бути знищений разом з усіма його
носіями, якою б мовою вони не розмовляли,
в які б футболки не вдягалися та які б наліпки
не ліпили. Ейфорія та сп'яніння перемогами,
особливо уявними – надто зручний стан, щоб
дати втекти тим, хто має бути покараний.
Жоден з тих, хто приніс війну на нашу землю,
дією, словом чи думкою, має відповісти за
все. У будь-якій країні.
Тому, прямо зараз, я прагну лише одного
– щоб нам дали закінчити нашу роботу та
отримати результат, який прийнятний для
нас, а не для когось у затишних кабінетах. Не
заважайте нам, благаю. Ми маємо поставити
крапку у цій історії. На наших умовах. А не
як завжди. Бо ми віримо тільки ЗСУ. Більш
нікому. Тож нехай армія рухається вперед. Не
лізьте у цю справу, ми вже якось самі тут дамо
раду усьому.
Дмитро Томчук

Бої між Вірменією і Азербайджаном: що це значить
Міноборони Вірменії повідомило, що озброєні сили
Азербайджану в ніч на вівторок відкрили інтенсивний
вогонь у напрямку прикордонних міст із використанням
артилерії та стрілецької зброї. Влада Азербайджану
висунула зустрічі обвинувачення.
"13 вересня о 00:05 підрозділи азербайджанських озброєних
сил відкрили інтенсивний вогонь у напрямку міст Ґоріс, Сотк
і Джермук із використанням артилерії, великокаліберної та
стрілецької зброї. Обстрілювалися позиції вірменських ЗС",
– йдеться у повідомленні міноборони Вірменії.
Вранці у вівторок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
оголосив, що в результаті нічних боїв загинули щонайменше
49 військових.
За його словами, зараз інтенсивність боїв спала. "Лише на
одному-двох напрямках зараз триває напад азербайджанської
сторони", – зазначив Пашинян, додавши, що вночі наступ
військових Азербайджану йшов по шести-семи напрямках.
"Азербайджан намагається все це представити як відповідь на нібито провокації з боку Вірменії, але це абсолютно
неправдива інформація", – стверджує Пашинян.
Міноборони Азербайджану обвинуватило Єреван у масштабній диверсії на декількох напрямках.
"У ніч на 12 вересня підрозділами озброєних сил Вірменії
були створені широкомасштабні диверсії на Дашкесанському, Кельбаджарському і Лачинському напрямках азербайджано-вірменського державного кордону. Диверсійні групи
озброєних сил Вірменії в темний час доби замінували райони
і шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії в різних напрямках, використовуючи гірний
рельєф місцевості та яри. У результаті прийнятими нашими
частинами термінових заходів із негайного запобігання цих
актів відбувся бій", – заявило відомство.
Заяви про вторгнення на територію сусідньої республіки
в Баку назвали абсурдом, заявивши про пошкодження своєї
інфраструктури.

Там додали, що в результаті є втрати як з азербайджанського, так і з вірменського боку.
"Приймаються необхідні заходи, щоб заглушити вогневі
точки озброєних сил Вірменії та не допустити розширення
масштабів воєнного конфлікту", – додали у відомстві.
Війна в Карабасі тривала 44 дні та закінчилася в ніч на 10
листопада 2020 року підписанням тристоронньої (Вірменія,
Азербайджан та Росія) угоди, за результатами якої Азербайджану повернули райони навколо Карабаху, а також історичну
столицю регіону Шуша.
У сам Карабах ввели російських миротворців, які відтоді
й контролюють нову лінію зіткнення, що розділяє вірмен
Карабаху та азербайджанські війська.
Попри закінчення бойових дій, загострення на прикордонних територіях відбуваються регулярно.
стоять російські миротворці. Бої йдуть на території Республіки
Зараз може ітись про бої на територіях на кордоні між країнами, які не мають стосунку до Карабаху. Це суттєво відрізняє Вірменія, що визнають обидві сторони.
У Баку кажуть, що почали воєнну операцію у відповідь
ситуацію у порівнянні з попередніми загостреннями.
на провокації – за їхньою версією, вірменські війська вели
обстріли весь останній тиждень.
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ЕСКАЛАЦІЯ
Але джерела у Вірменії переконують, що вірменська армія
Якщо новини з регіонів Вірменії підтвердяться, то нічна просто не в стані їх здійснювати після тяжкої поразки у війні
ескалація стане безпрецедентною. За повідомленнями ві- 2020 року, що показала військову перевагу Азербайджану.
рменської влади та журналістів, із артилерії обстріляли міста
Єревану залишається дипломатія. За ніч вірменський
Вірменії, і не лише прикордонні центри Ґоріс та Варденіс, а й
прем'єр встиг переговорити з президентами Росії, Франції та
курортне місто Джермук і Мартуні на озері Севан.
держсекретарем США. Це три країни, які останні десятиліття
Виступаючи у парламенті, прем'єр-міністр Вірменії Нікол
Пашинян розповів про 49 загиблих вірменських військових і вели перемовний процес Баку та Єревана.
Вірменія офіційно звернулася і в Радбез ООН, у військопопередив, що ця цифра не кінцева. Він сказав, що азербайвий союз ОДКБ під керівництвом Росії, і безпосередньо до
джанські війська наступали вночі на кількох напрямках.
Пашинян пов'язав ескалацію з провалом переговорів, на Москви в рамках двостороннього договору.
У МЗС Росії заявили, що допомогли країнам домовитися
яких, за його словами, президент Азербайджану Ільхам Алієв
висловив претензії на територію Вірменії, а Нагірний Карабах про припинення вогню рано у вівторок, після нічних боїв.
Але Єреван поки що не підтвердив цю інформацію – Пашиі зовсім відмовився обговорювати.
Це здивувало експертів, тому що вірменський прем'єр та нян у парламенті сказав, що обстріли, хоч і менш інтенсивні,
його союзники виразили готовність до масштабних поступок. тривають.
Григор Атанесян, кореспондент ВВС
Важливо, що йдеться не про Карабах, зону конфлікту, де

