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Мама в Росії вважає,
що мого чоловіка вбили самі ж українці".

Історія вдови азовця…
У 2022 історія Тетяни, тендітної дівчини, 
яка не виглядає на свої 26 років – вже, на 
жаль, не унікальна. 

Тетяна – одна з тисяч жінок, яких росій-
ське вторгнення залишило вдовами. Її чоловік 
загинув, захищаючи Україну.

Але Тетяна при цьому ховає від зайвих очей 
свій паспорт. Оскільки він – російський.

Вона народилась і виросла у Москві. Її 
мати – колишня балерина. Сама Тетяна ви-
вчилась спершу на художника-модельєра, 
потім – на косметолога.

В Україні дівчина працює візажистом. 
Вона розповідає, як війна змінила попит у 
її професії: росіянка за походженням із за-
доволенням створює українським дівчатам 
весільні образи з національними мотивами.

Її чоловік – Максим Квапиш – був хлоп-
цем з націоналістичними поглядами родом із 
Кам'янця-Подільського. На момент загибелі 
йому було 22 роки. 

Максим з дитинства займався спортивним 
туризмом. Юнаком зацікавився військовим 
навчанням і парамілітарними організаціями. 
Так опинився в "азовському русі", куди вхо-
дить і права організація "Авангард культурна 
спілка".

Максим очолював її київський осередок. 
Влаштовував туристичні походи, брав участь 
в акціях, літературному клубі. При цьому 
значився в резерві "Азову" і в 2021 році був на 
фронті як доброволець.

У перший день повномасштабного втор-
гнення хлопець пішов воювати з "Авангар-
дом" у складі полку "Азов". Отримав пора-
нення на Київщині, але повернувся на фронт. 
У червні загинув на Запорізькому напрямку.

На його молоду дружину ж чекало не лише 
горе й шок, а й додаткове випробування. 

У Тетяни спливав термін законного пе-
ребування в Україні, а продовжити його без 

чоловіка було складно.
Зараз статус вдови азовця досі "підвіше-

ний". Повернення в росію вона навіть не роз-
глядає, а легальне життя в Україні обмежене 
в часі.

У розмові з УП Тетяна розповіла про те, 
як вийшла заміж за українського націоналіс-
та під час їхньої третьої зустрічі в житті, як 
почула звістку про його смерть, сварилась із 
рідною матір'ю через війну і як бореться за 
українське громадянство.

Далі – її пряма мова.

"В ОДИН ІЗ ВЕЧОРІВ ВІН 
ОСВІДЧИВСЯ У ФЕЙСТАЙМІ". 
ПРО ЗНАЙОМСТВО З УКРАЇНОЮ 
ТА ЧОЛОВІКОМ 

У моєму дитинстві було популярно від-
правляти дітей до літніх таборів на Чорному 
морі. Я була у Криму, в Очакові. Так у дитин-
стві я провела сумарно кілька років у таборах 
в Україні.

Потім, уже в підлітковому віці, жила в 
Москві, вчилась, працювала. Познайомила-
ся в інтернеті зі своїми друзями з України та 
Білорусі. Ми всі зустрічались в Україні. Пері-
одично я їздила сюди в гості.

З чоловіком я познайомилася так само у 
цій компанії друзів, у 2019 році, ми листува-
лися у спільному чаті. Він мені не подобався 
насправді. Бо в нього характер був жорсткий, 
десь грубий. Я подумала: якийсь грубіян.

Одного разу в Одесі був семінар із європей-
ської культури. Я поїхала разом з усіма друзя-
ми. І тоді ми з Максимом вперше зустрілися.

Пізніше Максим розповідав, що я тоді 
йому сподобалася, він уже обдумував план, 
як мене привезти, як він буде освідчуватись. 

Друга зустріч була в Києві, коли я на кілька 
днів приїхала в Україну.

Потім уже почався ковід, ми з друзями 
зідзвонювалися в зумі. Друзі почали підозрю-

вати, що між нами з Максимом щось відбува-
ється, бо ми почали не підключатись у дзвінки 
з усіма, а спілкуватися вдвох.

В один із вечорів він освідчився мені у 
ФейсТаймі. На третю зустріч у нашому житті 
ми розписалися, у Новій Каховці.

Звідти родом чоловік подруги, з якою я 
живу зараз. У них розпис був у Новій Каховці, 
і ми вирішили зробити так само. 

Це був вересень 2020-го, тобто уже два 
роки, як я тут.

"РОСІЯНИ РОЗУМІЮТЬ ФРАЗУ 
"ПОВІТРЯ ІНШЕ". ПРО НЕЛЕГАЛЬНИЙ 
ВИЇЗД ІЗ РОСІЇ

російський кордон я перетнула нелегально. 
В Україну в'їхала вже легально.

Я тоді захищала диплом дистанційно. Мак-
сим мені вже освідчився. Але навіть незалеж-
но від цього я думала про переїзд.

Я планувала так: захищаю диплом, здаю 
на водійське, завантажую всі свої речі та їду з 
квитком в один кінець в Україну. Тому що тут 
друзі. І тут все інакше, ніж у росії.

Я розуміла, що мене, можливо, не пропу-
стять, бо через ковід був заборонений виїзд 
із країни. Але наприкінці серпня 2020-го 
ризикнула.

Вирішила поїхати через Білорусь, бо між 
нею та росією немає кордону. Виявилося, 
що під час ковіду там все ж таки поставили 
великий намет з прикордонниками. І мене 
зсадили з автобуса разом із жінкою, яка їхала 
лікувати зуби до Білорусі.

Ми сіли з цією жінкою у машину до так-
систів-"бомбіл", які возять людей через кор-
дон нелегально. І я тоді написала Максимові 
останнє повідомлення: "Якщо мене зловлять 
у полях, знай, де мене шукати".

Разом із цією жінкою ми доїхали до Мін-
ська. Там мене зустріла подруга, з якою я 
зараз живу в Києві. Наступного дня я виїхала 
в Україну. Ще через день з Мінська виїхала 
і моя подруга. Ми всі зустрілися у Новій 
Каховці.

Коли я перетинала кордон, це були не-
забутні почуття. Ти проходиш український 
пункт, кажуть: "Громадяни росії, паспорти 
нагору". Із собаками підходять, перевіряють. 
Потім: "Громадяни росії, на вихід". Знімають 
відбитки пальців, про Крим питають.

Їдеш далі, перша зупинка – це перша укра-
їнська заправка, скрізь жовто-сині символи. 
росіяни розуміють фразу "повітря інше". Це 
правда. Воно не таке, як у росії, вільніше.

"ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО СМЕРТІ 
БУЛО ДИВОВИЖНИМ". 
ПРО ЧОЛОВІКА І "АЗОВ"

Коли ми познайомились, Максим навчав-
ся у коледжі. Перед війною 2022-го – вже 

заочно в університеті на розробника програм-
ного забезпечення.

У Кам'янці-Подільському він входив до 
організації Національного корпусу, займався 
громадською активністю, наприклад, що сто-
сувалась прибирання міста тощо.

Він був резервістом у полку "Азов", запи-
сався туди, щойно мав змогу за віком. Він і на 
Майдан хотів, але був надто юний, 13-річний. 

Періодично в них були збори. Виїжджали 
на бази, навчалися тактичній медицині, пово-
дженню зі зброєю.

Максим з'їздив на фронт 2021-го року, але 
неофіційно, добровольцем. Був у підрозділі 
"Фрайкор" кулеметником, їздив на позиції у 
Пісках.

За першої мобілізації, в лютому цього року, 
він одразу пішов служити. Воював із підрозді-
лом "Авангарду".

Ми з чоловіком обговорювали і війну, і 
смерть. Коли він минулого року був на фрон-
ті, писав: "Якщо мені відірве ноги, ти будеш 
мене любити?". Я казала: "Максиме, звичай-
но, буду, це ж ти, тільки без ноги".

Тобто ми спокійно ставилися до цього. 
Можливо, тому що він мав особливе став-
лення до України, до своєї землі. І ставлення 
його до смерті теж було дивовижним. Він її не 
боявся. І мене готував, що таке може статися.

Десь за місяць до вторгнення ми готува-
лися до війни. Приїжджали на стрільбища, у 
його підпорядкуванні були молодші хлопці – 
вони проводили тактичні тренування, бігали, 
навчалися поводитися зі зброєю.

Я їздила також на стрільби з ним, він мене 
ще раніше навчив стріляти.

"ЛЮБЛЮ, ТРИМАЙ ЗВ'ЯЗОК". 
ПРО ВІЙНУ І ЗАГИБЕЛЬ ЧОЛОВІКА

24 лютого Максим посадив мене в машину 
до "авангардиста", засунув рюкзаки з речима, 
поцілував у лоб і сказав: "Люблю, тримай 
зв'язок".

Це був останній раз, коли ми бачилися. 
Потім тільки переписувалися та зідзвоню-
валися.

Я поїхала до родини чоловіка у Кам'ян-
ці-Подільському. У нього була вагітна сестра, 
потрібна була допомога у господарстві. Ми 
домовилися, що я буду в Кам'янці до її по-
логів. 

Максим разом зі своїм загоном "Авангар-
ду" вже годині о 6-7 ранку записувалися в ТрО 
"Азов". Спочатку вони служили там, потім їх 
оформили в якийсь взвод із ліквідації ДРГ.

Максим брав участь у боротьбі за Київ-
ську область. Вони визволяли села, воювали 
за Гостомель, Бучу, Ірпінь. У селі Лук'янівка 
загинув побратим і друг мого чоловіка. 

Продовження на 8 стор.
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У липні банки не видали жодного 
кредиту на житло

ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ДОПОМІЖНІ 
ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ЯК ОТРИМАТИ
Повномасштабні військові дії, які росія розпочала 
із лютого, негативно позначаються на якості життя 
українців, а особливо військових та тих, хто проживає 
на прифронтових територіях. Через ракетні й 
авіаудари значно зріс рівень інвалідизації населення.

Закон України " Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні"  визначає соціальні гарантії забезпечення техніч-
ними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в 
Україні. Право на безоплатне отримання технічних та інших 
засобів реабілітації мають:

• особи з інвалідністю,
• діти з інвалідністю,
• учасники АТО,
• особи похилого віку,
• жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції 

молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвит-
ку молочних залоз,

• діти з порушеннями опорно-рухового апарату,
• особи, на яких поширюється дія Закону України " 

Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції й деяких 
інших осіб та їх соціальний захист" .

Як безкоштовно отримати засіб реабілітації?
Щоб отримати засіб реабілітації, особа з інвалідністю або 

її законний представник мають подати за зареєстрованим 
або задекларованим місцем проживання чи перебування до 
органів соціального захисту населення або центрів надання 
адміністративних послуг заяву про забезпечення засобом 
реабілітації в паперовій формі або через Електронний ка-
бінет особи з інвалідністю, або через Єдиний державний 
вебпортал електронних послуг " Дія" .

Перелік документів, які потрібно надати разом із заявою:
• паспорт громадянина України або тимчасове посвід-

чення громадянина України, або посвідка на постійне 
проживання, або посвідка на тимчасове проживання, або 
посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує 
додаткового захисту, або свідоцтво про народження (для 
дітей віком до 14 років);

• ідентифікаційний номер (копія одного з передбачених 
Податковим кодексом України документів із даними про ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків або 
паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому 
органу й мають відмітку в паспорті);

• для осіб з інвалідністю – висновок МСЕК (для дітей 
з інвалідністю – висновок ЛКК) (у разі коли особа зверта-
ється вперше);

• індивідуальна програма реабілітації (для особи з інва-
лідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для 
інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких 
установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не 
закінчився);

• оригінал довідки з місця роботи, служби або навчан-
ня (для осіб, які працюють, служать, навчаються) – для 
забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, орто-
педичним взуттям, активними кріслами колісними (крім 
учасників бойових дій);

• посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
Після цього орган соціального захисту населення 

(ЦНАП) повинен ознайомити особу з інвалідністю та на-
дати їй чи її представнику інформаційні матеріали щодо 
механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації 
та отримання компенсації, а також перелік підприємств із 
зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть 
звернутися з питань забезпечення допоміжними засобами 
реабілітації. Також їх мають інформувати щодо каталогу 
допоміжних засобів реабілітації, сумісності допоміжних 
засобів реабілітації тощо.

Підприємства, що виготовляють та постачають допо-
міжні засоби реабілітації і включені Держлікслужбою до 
Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, 
активних медичних виробів, які імплантують, та медичних 
виробів для діагностики in vitro в обіг, забезпечують осіб з 
інвалідністю такими засобами.

Після того, як особа з інвалідністю чи її представник 
оберуть підприємство, на якому вони хочуть отримати до-
поміжний засіб реабілітації, вони мають звернутися до нього 
з відповідною заявою.

Первинне та складне протезування й ортезування осіб 
із порушеннями опорно-рухового апарату проводиться в 
стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та 
складного протезування й ортезування підприємств, клініці 
УкрНДІпротезування, закладах охорони здоров’я відповідно 
до індивідуального реабілітаційного плану чи індивідуальної 
програми реабілітації, висновку ЛКК (ВЛК) шляхом підбору 
виготовлення та налаштування, освоєння допоміжних засо-
бів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовлен-
ням, та адаптації до них.

Скільки пенсіонерів отримають доплату в розмірі 

300 грн в жовтні

Попри тяжку війну в 
Україні все-таки працює 
ринок довготривалого 
кредитування під 
заставу нерухомості. 
І навіть уряд ухвалює 
відповідні рішення щодо 
перезапуску програми 
пільгової іпотеки. " 
Урядовий кур’єр"  
проаналізував стан 
розвитку цього важливого 
ринку та його перспективи 
на найближче майбутнє.

ПІЛЬГИ ПОКИ ЩО ДЛЯ 
ОБРАНИХ

Кабінет Міністрів ухвалив 
дві постанови, які врегульову-
ють питання пільгового іпо-
течного кредитування. Про-
граму планують запровадити 
1 жовтня 2022 року. Однак 
скористатися пільговим кре-
дитом під 3% на 20 років з 
початковим внеском 20% на 
купівлю житла зможуть лише 
чотири категорії. Зокрема вій-
ськовослужбовці, працівники 
сектору безпеки та оборони; 
медики; вчителі та педагогічні 
працівники; науковці.

На сайті Кабміну зазначе-
но, що згодом цю програму 

буде поширено на всіх укра-
їнців, чия житлова нерухо-
мість не перевищує 52,5 м2 
+ 21 м2 на кожного члена 
сім’ї. Проте кредитна ставка 
становитиме не 3%, а 7%. 
Фактично програма пільгової 
іпотеки не тільки має на меті 
забезпечити громадян жит-
лом, а й сприяє перезапуску 
ринку нерухомості, який іс-
тотно сповільнився внаслідок 
російської агресії.

" Ринок нерухомості пере-
тинається з багатьма галузями 
економіки, зокрема й банків-
ською. Сподіваємося, що зав-
дяки запровадженню й функ-
ціонуванню таких програм 
вітчизняна економіка посту-
пово пожвавлюватиметься. 
Якою саме буде програма, 
покаже час, адже тут багато 
залежатиме й від можливо-
стей держави як сторони, що 
забезпечуватиме компенса-
цію за відсотковою ставкою, 
й від внутрішньоекономічної 
та соціальної ситуації, адже 
населення завжди дуже чут-
ливо реагує на будь-які події в 
умовах війни" , – зазначають 
в Асоціації українських бан-
ків (АУБ).

А ЩО З ІПОТЕЧНИМ 
КРЕДИТУВАННЯМ

Опитані Нацбанком 30 
фінустанов, іпотечний порт-
фель яких становить 97,3% 
залишку на кінець 2021 року, 
заявили, що в період з кінця 
лютого до кінця червня 2022-
го валова іпотечна заборго-
ваність громадян перед ними 
поступово скорочувалася. 
Якщо в лютому клієнти за-
боргували банкам за іпотекою 
26,26, то в червні – 25,17 
мільярда гривень.

" Заборгованість зменшу-
валася у гривнях (з 16,05 мі-
льярда у лютому до 15,43 мі-
льярда у червні) й у валюті (в 
еквіваленті: з 10,22 до 9,74 мі-

льярда гривень). До причин, 
що зумовили цю тенденцію, 
належить припинення видачі 
іпотечних кредитів банками, 
що відповідно спричиняє і 
скорочення заборгованості 
за ними. За інформацією 
НБУ, з жовтня 2021 року за-
боргованість клієнтів перед 
банками зростала, однак з 
лютого 2022-го ситуація змі-
нилася на протилежну. Так 
само вийшло з непрацюю-
чими кредитами: у лютому їх 
чистий обсяг становив 1,15, а 
у червні – 1,09 мільярдів гри-
вень" , – зазначає заступник 
голови правління Асоціації 
представників малого та се-
реднього бізнесу міста Києва 
Вікторія Тютюнникова.

У жовтні відбудеться 
кілька підвищень 
пенсійних виплат, 
зокрема пенсіонери від 
70 до 75 років отримають 
щомісячні компенсаційні 
виплати в розмірі 300 
грн. Усього такі виплати 
отримає близько 1,7 млн 
пенсіонерів.

Про це заявила перша за-
ступниця міністерки соціаль-
ної політики України Дарина 
Марчак під час телемарафону.

" Усім громадянам, які 
мають пенсію до цього рівня, 

буде здійснена щомісячна 
виплата в розмірі 300 гривень. 
За нашими обрахунками, 
мова йде про 1,6 – майже 1,7 
млн людей, які відчують цю 
виплату" , – зазначила поса-
довиця.

За її словами, загалом 
якщо брати категорії, яким 
було підвищено пенсії у по-
передні роки, йдеться про 
приблизно 4 млн пенсіонерів.

Додаткові видатки Пенсій-
ного фонду на такі виплати 
за жовтень-грудень 2022 року 
становитимуть приблизно 2 
млрд 600 млн грн. Цей об-

сяг видатків передбачений у 
проєкті бюджету Пенсійного 

фонду, тому фінансування для 
виплат є.

В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИ 
ПРАВИЛА ВИДАЧІ 
ВОДІЙСЬКИХ 
ПОСВІДЧЕНЬ
Сервісні Центри МВС працюють за 
принципом екстериторіальності. 
Відновити документи, скласти іспит 
або обміняти водйське посвідчення 
тепер можна в будь-якому 
населеному пункті.

Про це повідомляє МВС України.
" Відтепер немає різниці, куди звер-

нутися, аби відновити документи, склас-
ти іспити чи обміняти посвідчення 
водія. Це можна зробити будь-де, не-
залежно від місця вашої реєстрації" , – 
сказано в повідомленні.

Окрім того, громадяни, які переїхали 
тимчасово жити в інше місце, можуть 
отримати посвідчення водія або скласти 
практичний іспит у будь-якому сервіс-
ному центрі МВС, незалежно від того, у 

якому підрозділі складено теоретичний 
(практичний) іспит.

" Особи, в яких закінчився термін 
позбавлення права керування, можуть 
отримати своє посвідчення водія та 
скласти іспити у зручному для них цен-
трі МВС" , – кажуть у міністерстві.

СПЕЦІАЛЬНА СЕСІЯ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 
МАГІСТРАТУРИ: 
РОЗМІЩЕНО 
ЗАПРОШЕННЯ
Відсьогодні в кабінетах 
учасників вступних випробувань 
до магістратури розміщено 
запрошення для участі в спеціальній 
сесії. У них зазначено дату, час та  
адресу проведення  магістерського 
комплексного тесту (МКТ) / 
магістерського тесту навчальної 
компетентності (МТНК).

Нагадаємо, що вона запланована на 
29 вересня – 3 жовтня.

Учасникам МКТ/МТНК необхідно 
самостійно сформувати і по змозі роз-
друкувати запрошення зі свого кабінету 
учасника на вебсайті Українського цен-
тру оцінювання якості освіти. 

Доступ до кабінету учасника здійсню-
ється за номером екзаменаційного листа 
та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

З міркувань безпеки наполегливо ре-
комендуємо не розголошувати, де й коли 
проходитиме тестування, адже від цього 
може залежати безпека всіх учасників 
вступних випробувань.

Зверніть увагу: допуск до тимчасового 

екзаменаційного центру розпочинається 
за 30 хв і припиняється за 10 хв до почат-
ку тестування. У разі запізнення учасник 
не зможе взяти участі в тестуванні. 

Для допуску до тимчасового екза-
менаційного центру вступник повинен 
пред’явити документ, що посвідчує 
особу. 

Результати спеціальної сесії МКТ/
МТНК буде оприлюднено у кабінетах 
учасників не пізніше 6 жовтня.

З 1 ЖОВТНЯ 
БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ 
ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСІЙ
На Рівненщині уже виплачено 
більше 80% пенсій за вересень. А із 
1 жовтня виплати збільшаться. Про 
це розповів начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль та додав, 
що наразі в області пенсіонери 
отримали виплати у розмірі понад 
915 млн гривень.

" Ті, хто ще не одержав кошти – 
обов’язково їх матимуть у визначену 
дату виплати. Нагадаю, сьогодні середня 
пенсія складає 3973,13 гривні. Порівня-
но з минулим роком її розмір зріс на 21,8 
% (або на 711,32 гривні). А із 1 жовтня 
будуть проведені перерахунки пенсій" 
, – зазначив Віталій Коваль.

Збільшення передбачене зміною 
розміру мінімальної заробітної плати з 6 
500 грн до 6 700 грн. Також встановлено 
мінімальну пенсійну виплату на рівні 
3000 грн за наявності повного страхо-
вого стажу або пропорційно набутому 
страховому стажу.



В обласному 
волонтерському штабі 
збирають парафін, 
залишки свічок, а також 
бляшанки з-під консервів, 
горошку, котячого корму, 
напоїв.

Всі ці матеріали вико-
ристовуватимуть для того, 
щоб виготовляти бліндажні 
свічки для військових. Вироб-
ництво окопних свічок у Рів-
ному розпочали нещодавно, 
однак, уже відправили першу 
партію на передову, пише 
Рівне:СУСПІЛЬНЕ.

"Першу партію передали 
на харківський напрямок. 
Приїхали забрали у гарячі 
точки для медиків, які ева-
куюють поранених", – роз-
повідає волонтерка Світлана 
Холод.

Жінка працює на ринку. 
У обласний волонтерський 
штаб вона приходить що-
дня. Тут виготовляє окопні 
свічки, а незабаром планує 
долучитися до плетіння сіток 
та кікімор."Світлана – ініцію-

вала цей процес. Вона працює 
у нашому штабі від початку 
його створення. Коли дівчата 
почали реалізовувати цю іні-
ціативу, відгукнулися також 
мешканці Корненської та Рів-
ненської громад", – уточнила 
Суспільному координаторка 
штабу Ольга Яковлєва.

Найкраще для свічок під-
ходить двошаровий картон. 
Його волонтери розрізають 
та скручують відповідно до 
розміру банки.

Шматки парафіну, який 
розтоплюватимуть волонтери. 

Процес доволі тривалий, адже 
воском та парафіном заготов-
ки заливають у кілька етапів.

Для виготовлення загото-
вок використовують жерстяні 
консерви різних розмірів, 
двошаровий картон, шнурки 
від керосинових ламп. Від 
розміру жерстяної банки за-
лежить тривалість її горіння, 
тепловіддача та майбутнє 
призначення. Малі окопні 
свічки горять до трьох годин, 
найбільші – до восьми.

Військові використовують 
такі свічки для освітлення, 

приготування їжі та обігріву. 
На великих можна швидко 
закип'ятити воду та приготу-
вати обід. Менші – мобільні, 
їх захисники можуть покласти 
до кишені, щоб потім зігріти-
ся. Такі частіше використову-
ють у розвідці, під час вико-
нання бойових завдань.

Світлана Холод закликає 
рівнян не викидати жерстяні 
банки, а приносити їх волон-
терам.

"Приносять нам прямо 
сюди до штабу на Покров-
ську, 16. І дуже прошу, в кого 
є, будь-якого розміру. Як ма-
ленькі, з-під корму котячого, 
собачого, кукурудза, тунець... 
Різні форми підходять", – 
каже волонтерка.

У Рівному приносити ма-
теріали можна в обласний 
волонтерський штаб щодня з 
11:00 до 16:00.

Матеріали для свічок та-
кож збирають і в приміщенні 
Укртелекому. Про такий збір 
Суспільному розповіла й во-
лонтерка Марина Шимарова.

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ, ЯКІ ДІЮТЬ 
НА РІВНЕНЩИНІ, 
ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ

Гаряча цілодобова лінія Рівненської обласної військової 
адміністрації 0800 500 078.

Чат-бот Рівненської обласної військової адміністрації у 
телеграмі @RivneMilitaryAdministrationbot.

Гаряча лінія ГУ Національної соціальної сервісної служби 
у Рівненській області для ВПО щодо тимчасового житла 098-
505-83-25, 097-008-81-91.

Центр економічного розвитку та релокації бізнесу на 
Рівненщині: гаряча лінія 0 800 500 078, бот у телеграмі @
rivnerelocation_bot.

" Гарячі лінії"  Служби зайнятості Рівненської області для 
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: 067 363 88 
27 та 096 539 53 59.

Працює телеграм-бот @work_in_Rivne_region для пошу-
ку роботи на Рівненщині. Для роботодавців, щоб подати 
вакансію, потрібно перейти у чат-бот @employer_rivne_bot і 
поділитися запитуваною інформацією.

Гаряча лінія з освітніх питань Рівненської обласної вій-
ськової адміністрації 068 30 36 017.

Цілодобовий колцентр департаменту цивільного захисту 
та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА: 

067 49 451 25.
Безоплатна правова допомога – 097-313-20-44.
Національне інформаційне бюро для пошуку людей 1648. 

Інформація про військовополонених, хворих та зниклих 
безвісти осіб, загиблих. Також форма для запитів відкрита 
на сайті nib.gov.ua.

Волонтерство: збір речей першої необхідності для теробо-
рони, вимушено переселених осіб:

Державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну 
допомогу: для дзвінків з України – 0800 202 600, для дзвінків 
з інших країн – +38 044 237 00 02;

Координаційний центр Міжнародної гуманітарної допо-
моги на Рівненщині +38 096 895 25 41;

Рівненський обласний волонтерський штаб: 
067-793-46-11, 095-350-68-61;
Волонтерський штаб у КЗ " Будинок ветеранів" : 
096-894-22-27;
Волонтерський рух під егідою Президента України " 

Україна – для героїв" , де збирають допомогу постраждалим 
(на базі Рівненської центральної міської лікарні) 096-929-23-
12; 068-484-16 47; 096-891-77-29; 068-093-30-63.

Якщо ви хочете стати донором крові, записуйтесь у Рів-
ненському обласному центрі служби крові за номером 
067-363-41-44.

Побачили техніку без розпізнавальних знаків, предмети, 
мітки, дрони? Якщо бачите війська окупанта та техніку, 
помітили ворожі ДРГ, повідомте про це на спеціальний 
ОФІЦІЙНИЙ чат-бот – @stop_russian_war_bot.

У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інфор-
мацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту 

@stop_russian_war. Або телефонувати: 102 – Головне 
управління Національної поліції області;

(0362) 62-43-43 – Управління СБУ Рівненщини.
Надзвичайні ситуації
Пожежно-рятувальна – 101
Поліція – 102
Швидка допомога – 103
Аварійна " Рівнегаз"  – 104
Кол-центр " Рівнегаз"  (0362)-46-11-04, (067) 01-01-104.
ПрАТ " Рівнеобленерго – (0362) 69-45-55; 093-320-44-11, 

067-620-44-11.
КП " Міськсвітло"  (м. Рівне) (0362) 26-54-19, (0362) 
63-32-98.
Рівнеоблводоканал" : Кол-центр – 0 800-219-218, Гаряча 

лінія – 0664005055. Аварійно-диспетчерська служба – (0362) 
62 32 15, 050 375 40 70.

Диспетчерська " Рівнетеплоенерго"  (0362)62-97-69, 
067-432-80-50.
На випадок порушення зв'язку із спецлініями ДСНС Рівнен-

щини "101" або "112" рятувальники підготували для громадян 
додаткові номери, щоб кожен житель області міг зателефону-
вати та звернутися по допомогу.

066-813-66-01 (Vodafone)
091-997-66-02 (Укртелеком ТриМоб)
063-332-09-92 (LifeceII)
067-332-01-56 (Київстар)
Довідка оновлюватиметься по мірі появи нових гарячих 

ліній або під час зміни номерів.

Волонтерам потрібні матеріали для окопних свічок

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

Сестра просить звільнити
полоненого азовця
В той час. коли уся наша країна та 
світ щиро раділи тому, що вдалося 
обміняти більше 200 азовців, які 
були в полоні. є ті, кому в цьому 
обміні не пощастило.

Вони досі знаходяться в полоні ра-
шистів і рідні та близькі цих людей бла-
гають не забувати про них, не мовчати 
про те, що окупанти повернули не усіх 
наших захисників.

Так, сестра бійця полку "Азов" Ан-
дрія Фоменка просить максимального 
розголосу та підтримки в обміні її брата. 
Андрій на війні від самого початку. За 
останніми даними рідних – він був в 
Оленівці. Подальша доля героя неві-

дома.
- Я дуже рада, що вернули ''Азов'' 

полонених додому. Але це далеко не всі. 
Повернули тільки тих, хто став знамени-
тий (маю на увазі світлини з фейсбук), а 
інші хлопці. Вони теж чиїсь чоловіки, 
діти, сини, брати, – з відчаєм говорить 
сестра Юлія.

Жінка наголошує, що зараз рідні усіх, 
кого не звільнили. повинні максимально 
бути єдиними і не дати нікому забути 
про те, що досі багато тих, кого теж по-
трібно звільнити.

У суботу, 1 жовтня, о 12:00 на майдані 
Незалежності у Рівному буде проведено 
акцію в підтримку полонених військо-
вослужбовців.

УЧИТЕЛІ ТА ШКОЛЯРІ РІВНЕНЩИНИ ПОСТУПОВО 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ З-ЗА КОРДОНУ

Від початку навчального року майже 65% вчителів та 52% 
учнів повернулися на Рівненщину і продовжують викладати та 
навчатися. 

Про це повідомив перший заступник голови Рівненської 
ОДА Сергій Подолін.

Водночас ще 175 учителів поки перебувають за межами 
країни, а це 0,9% від загальної кількості 19,2 тисячі. І вони 
продовжуть працювати дистанційно у закладах Рівненщини.   

" Школи мають автономію в питаннях організації освіт-
нього процесу, тому рішення про форму роботи вчителів при-
ймають керівники закладів. Якщо школа працює в онлайн чи 
змішаному режимі, то вчитель, який перебуває за кордоном, 
може працювати дистанційно" , – пояснив Сергій Подолін. 

Також перший заступник голови ОДА додав, що на початку 
війни з Рівненщини виїхало майже 20 тисяч школярів. З них 
9,6 тисяч учнів досі перебувають за кордоном, проте навча-
ються дистанційно у закладах області.

ООН ВІДРЕМОНТУЄ ЖИТЛО ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
 Гуртожиток Дубенського коледжу культури і мистецтв відре-

монтують. Окрім студентів, там нині проживають переселенці. 

" Заклад є місцем компактного проживання ВПО. Тому 
за дорученням начальника Рівненської ОВА Віталія Коваля, 
досягнуто домовленостей із представниками Офісу ООН щодо 
ремонту приміщення. Важливо, що після проведених робіт у 
закладі можна буде створити додаткові місця для проживання" 
, – розповіла заступниця голови ОДА Людмила Шатковська.

Зокрема, у гуртожитку замінять частину вікон, встановлять 
кухонне обладнання та  зроблять косметичний ремонт.

Також, за словами працівниці Агенції у справах біженців 
ООН Катерини Топалової, у планах міжнародної організації 
відремонтувати частину першого поверху Клеванської лікарні.  
Приміщення не використовується, а після ремонту там можна 
буде розмістити людей. 

Нагадаємо, на сьогодні в області офіційно проживає майже 
47 тисяч переселенців. Більшість з них належать до маломо-
більних категорій – сім’ї з дітьми, люди похилого віку та з 
інвалідністю.

У РІВНЕНСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ 
ГОТУВАТИМУТЬ ОПЕРАТОРІВ ДРОНУ

Оператор дрону – за 4 дні. Таке навчання пропонують у 
Рівненському Центрі професійно-технічної освіти Державної 

служби зайнятості. Його можуть пройти усі, хто цікавиться 
досконалим керуванням затребуваних сучасних безпілотників. 
Про це розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та 
додав, що така ініціатива стала можливою завдяки співпраці із 
Науковим парком " Інноваційні технології Рівненщини" .

Початок навчання – 5 жовтня.  Напрям " Оператор безпі-
лотного літального апарату (дрону)"  можуть пройти усі, хто 
цікавиться досконалим керуванням затребуваних безпілот-
ників. 

У Державній службі зайнятості зазначають, що слухачі, які 
мають статус безробітних навчатимуться безкоштовно. Інша 
категорія громадян може пройти навчання за 1400 грн. 

У програмі слухачі дізнаються про:    
• правила та зони польотів;
• параметри, технічні характеристики коптера;
• налаштування пульта, камери і додатку;
• підготовка до польоту та ручне управління;
• правила використання в різних погодних умовах;
• польоти в приміщенні та на навчальному полігоні;
• базова обробка відзнятого матеріалу.
Вимоги до претендентів на навчання:
• наявність сучасного смартфону;
• знання основ роботи на ПК.
Контакти: (0362) 683 795, cpto@cpto.rv.ua.

ПРИЙОМ ПОВТОРНИХ ЗАЯВОК ВІД ВПО 
НА ВИПЛАТИ ПРОДОВЖАТЬ 

Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити держав-
ну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали 
її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвер-
дить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом 
таких заявок триває до 1 жовтня.

Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти 
особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або 
ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини пов-
торну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може 
підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи 
взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону 

та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;
+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.
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РНБО розробило план дій для українців 
на випадок ядерного удару 
Використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в 
обороні її територій.

Апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян 
на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про 
це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Радіо 
Свобода.

Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядер-
ного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

За словами Данілова, можливе використання РФ ядерної 
зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

" Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО 
на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), 
це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас 
зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже 
було неодноразово доведено" .

Як відомо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має 
право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, 
якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього 

типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься 
відповідно до " основ державної політики в галузі ядерного 
стримування" .

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, 
Пєсков відповів, мовляв, " достатньо згадати відповідну по-
зицію доктрини" . 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від 
радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін 
заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія 
використає ядерну зброю. У відповідь на це державний се-
кретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони 
розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну 
зброю в Україні. 

Перед цим Байден заговорив про ядерний удар: чому це 
поганий знак для світу. Як стало відомо, президент США Джо 
Байден днями застеріг президента РФ Володимира Путіна від 
застосування хімічної або ядерної зброї в Україні.

Як вижити при ядерному ударі та як до нього підготуватися

ПРО ЯДЕРНИЙ УДАР (FB)
Почну з того, що я не буду оцінювати ймо-

вірність або неймовірність прильоту " ядерки"  
по нашій території. Хоча вважаю таке ма-
лоймовірним, але можливим. Я вам розкажу, 
як себе захистити, що покласти у тривожний 
рюкзак і як діяти, якщо все ж таки то сталося.

На відміну від " що робити у випадку вій-
ни" , людей із досвідом ядерної атаки серед 
тих, хто живе на планеті Земля, немає. А тому 
я спробую зібрати свій досвід із занять по ЦО, 
фізики, зокрема ядерної, та інших відкритих 
джерел, яким я довіряю.

ПРО РАДІАЦІЮ
Не буду тут багато писати, але наведу лише 

кілька важливих пунктів:
1. Радіація не дорівнює “отрута”. Радіація 

не дорівнює “однозначна смерть”. Радіація і 
випромінювання з’явилися одразу ж при ви-
никненні Всесвіту, і живі організми, в т.ч. ми 
з вами, навчилися з нею жити швидше, ніж із 
бактеріями й вірусами. Наше тіло абсолютно 
нормально витримує помірні дози радіації та 
може справитися і з високими.

2. Захистися від радіації можна, іноді навіть 
досить простими способами.

3. На жаль, у нас немає органів чуття, які 
відчували б всі типи випромінювання. Наші очі 
можуть бачити лише світлове випроміню-
вання (так, це теж певним чином радіація), а 
шкіра може відчувати інфрачервоний спектр.

4. Найбільшу небезпеку становить так зва-
ний радіоактивний пил, що містить ізотопи 
елементів, які розпадаються і відповідно " 
фонять" , тобто випускають альфа, бета та 
гамма-випромінювання.

ВАРІАНТИ ЯДЕРНОГО 
ВИБУХУ

• Наземний: бомба падає на землю і підри-
вається на її поверхні

Плюс: земля сильно поглинає енергію 
вибуху і сильно зменшує радіус руйнувань.

Мінус: дууууже брудний вибух із величез-
ним викидом радіоактивного пилу та ізотопів, 
сильне зараження місцевості.

• Повітряний: підрив на висоті 500-1500 м 
над землею

Плюс: суттєво менше зараження.
Але й мінус – більші руйнування, адже 

ударна хвиля набирає розмаху. Це типовий 
варіант нанесення удару ЯЗ.

• Підземний: ракета/бомба заходить на 50-

150 м під землю і там детонує
Плюс: незначні руйнування на поверхні.
Мінус – дуже багато зараження у місці 

удару і тотальне руйнування підземних ко-
мунікацій (кабелі, трубопроводи, тунелі) у 
значному радіусі.

• Висотний: підрив на висотах від 10 км
Мінус: сильний електромагнітний імпульс, 

який підсмажить всю електроніку у значному 
радіусі.

Плюси – незначне забрудення, хоч досить 
рознесене по площі, та відсутність руйнуван-
ня. І як бонус – полярне сяйво.

Є такі зони ядерного вибуху:
• епіцентр
Це власне сама точка підриву боєзаряду 

і також радіус 1-1,5 км від нього. Виживан-
ня у епіцентрі без перебування у захисних 
спорудах практично неможливе, а все живе 
очікує миттєва смерть за умови наземного та 
повітряного вибухів.

• зона руйнувань (до 5 км від точки під-
риву)

Залежно від близькості, це зона від напів-
зруйнованих будинків до вибитих вікон. Ви-
живання дуже високе, якщо не знаходитися 
на відкритій місцевості.

• зона радіоактивного забруднення (за-
лежно від вітру, погоди та інших факторів 
атмосфери і рельєфу ця зона можна становити 
від 8-10 км до 20 км).

Слід зазначити, що рівень забруднення 
може бути досить малий залежно від типу 
заряду і висоти підриву.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ: 
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ І ЩО 
РОБИТИ НАМ?

Почнемо з того, що зберемо тривожний 
ядерний рюкзачок. Зважте, що це все на до-
даток до стандартного “рюкзака“, про збір 
якого я тут розказувати не буду.

Усе подане нижче з розрахунку на людину, 
якщо не вказане інше. Також усі речі треба 
запакувати або в поліетиленові пакети, або 
тримати в оригінальній запечатаній упаковці. 
Це важливо!

1. Два комплекти зручних штанів, найкра-
ще військових, оскільки там щільна півсин-
тетична тканина

2. 5 шт поліетиленових дощовиків
3. 5-10 пар бахіл, можна медичні.
4. Рулон сміттєвих пакетів, бажано чим 

товщих
5. 6 шт респіраторів FFP2, а ще краще 

FFP3. Рекомендовано нашого виробництва. 
Кожен в окремій упаковці!

6. Скотч армований, або будь-який
7. 4 пари гумових господарських рукавиць
8. 1 шт окуляри робочі, такі як для роботи 

з болгаркою
9. 3 упаковки паперових серветок
10. 2 флакони змивки для лаку для нігтів
11. 3 л води у поліетиленовій тарі. Чим 

товщі стінки – тим краще
12. Компас механічний. Саме механічний, 

а не на телефоні
13. Карти місцевості – або куплені, або 

роздруковані з інтернету. Олівець, ручка на 
додачу

14. Ну, і головне: лічильник Гейгера, або 
він же детектор радіації. Його купуємо один 
на сім’ю

15. Само собою, слід потурбуватися і про 
павербанк та/або батарейки для нього

16. Опціонально – радіоприймач, обов’яз-
ково з КХ/СХ діапазоном. Тим не менше, ми 

припускаємо, що зв’язку з ЦО не буде, так як 
вона буде зруйнована у результаті вибуху.

На пункті про детектор зупинимося де-
тальніше. З одного боку, не треба шукати 
дорогущі по 500-700 доларів детектори з 
окремим вимірюванням альфа, бета і гамма. 
Вам це ні до чого. З іншого боку, детектори 
випромінювання за 40-50 доларів з “Алі 
експресу” – це гівно. Нормальний детектор 
радіації з трубкою Гейгера коштує 100-170 
доларів. Так, чимало, але від нього залежатиме 
ваше виживання.

Імовірність вижити під час ядерних ударів 
вища, ніж померти, як би дивно то не зву-
чало. А ще гідний детектор не підсмажиться 
від EMI, точніше, може підсмажитися, але 
частково: контур трубка Гейгера-лампа під-
силення-пищалка працюватиме, і цього вже 
достатньо. Чим інтенсивніше тріщить-пи-
щить – тим гірше.

Ідеально, якщо детектор має ще й функцію 
дозиметра, тобто показує не лише поточний 
радіаційний фон, а й може рахувати накопи-
чену вами дозу.

А ТЕПЕР НАЙГОЛОВНІШЕ – 
ACTION

Після оповіщення про ядерну небезпеку 
(а 99% імовірності, що про неї сповістять), 
хапаємо ядерний і тривожний рюкзаки і лізе-
мо у найглибший підвал чи діру, в яку можемо 
залізти. Якщо це вас застало на вулиці – лізете 
у найближчу шпарину, яму, підвал і так далі.

Вимикаємо телефон, виймаємо всі метали 
і електроніку з кишень. Лягаємо на підлогу, 
обличчям вниз, очі затуляємо долонями.

У глибокому підвалі, наприклад, на -2, -3 
поверсі і далі, ядерний удар можна пережити 
навіть в епіцентрі, якщо підрив буде повітря-
ний. Тому говорити, що епіцентр – це 100% 
смерть, все ж не варто. І ховатися треба завж-
ди, навіть якщо ви раптом знаєте, що у ваш 
район точно летить " ядерка" .

Удар, вибух… Чекаємо, коли все відшумить 
і стихне, тобто пройде ударна хвиля, і почина-
ємо евакуацію.

Якщо вас не завалило і при вас ядерний 
рюкзак, тоді діємо далі по плану:

1. вдягаємо маску FFP3
2. вдягаємо рукавиці
3. надягаємо дощовик
4. надягаємо окуляри і бахіли
5. обмотуємо і ущільнюємо де можливо 

скотчем, ніби робимо саморобний костюм 
ОЗК

Тепер два варіанти подій. Якщо у вас є 
запас води-їжі, ви в надійному укритті, але не 
маєте дозиметра та засобів захисту, що опи-
сані вище, раджу залишатися там же наступні 
12-24 години, адже ви не знаєте, де більш 
небезпечно – у середині чи назовні. І далі вже 
виходимо і йдемо до евакуації.

Якщо дозиметр-детектор працює, засоби 
захисту є – через годину можемо починати 
вихід із зони ураження.

Беремо зі собою рюкзак, попередньо за-
горнувши його в сміттєвий пакет, і виходимо 
на поверхню. Далі визначаємо, де був епіцентр, 
і рухаємося від нього.

Як вичислити? Тут однозначного механіз-
му нема. Скоріш за все, там, де буде виднітися 
основна маса пожеж – там і був епіцентр. 
Також за характером руйнувань можна поди-
витися, звідки прийшла ударна хвиля.

Рухаємося так:
• Кожні 3 години міняємо маску, а кожні 

8-10 годин – дощовик. Якщо дощовик по-

рвався – міняємо негайно.
• Маску знімаємо лише для того, щоб по-

пити-поїсти і ніяк інакше.
• Якщо так сталося, що довелося забруд-

нити руки або обличчя – протираємо папе-
ровими серветками, змоченими змивкою для 
нігтів (якщо знайдете півлітри ацетону – це 
бінго). Це буде наш аналог старого доброго 
ИПП-8.

• Переодягання слід робити у приміщен-
нях, а ще краще – підвалах, де немає протягів.

• Якщо ви потрапили під дощ – одразу ж 
у укриття і провести переодягання (дощовик, 
маска, рукавиці)

Якщо зайшли в зону, де детектор показав 
зашкалюючий рівень – вертаємося тим же 
шляхом назад у точку, де рівень спаде, і почи-
наємо шукати новий прохід.

Пам’ятайте про пріоритети: ваша особиста 
безпека, безпека сім’ї, безпека інших.

Майже вся вода, особливо ближче до епі-
центру, буде заражена, а тому вода у пласти-
кових пляшках буде найбільш цінним ресурсом. 
Спрага буде найбільшим болем, особливо 
через велику кількість пожеж і поранених 
опіками. Ділитися водою з кимось чи ні – 
ваша справа.

Пити воду з відкритих джерел – категорич-
но на можна.

Шукати воду в батареях чи зливних бачках 
– це залишимо для сценаріїв постапокаліп-
тичних фільмів.

Дозиметр-детектор періодично протирає-
мо змивкою, адже на ньому збирається пилю-
ка і він може почати “підбріхувати”.

Серветки після протирання, так само як 
використані дощовики, рукавиці і маски – 
викидаємо.

Дотримуємося принципу:
а) чисте і брудне – окремо,
б) чисте може стати брудним, але ніколи 

не навпаки.
І врешті ключові цілі:
1. Вижити. Ваша задача залишитися жи-

вим(-ою) з мінімальною шкодою для здо-
ров’я.

2. Протриматися 2 дні. Після того всі рівні 
радіації прийдуть у контрольовану норму.

3. Покинути зону небезпеки і дістатися 
до пунктів евакуації, які обов’язково будуть 
організовані нашим МНС та нашими союз-
никами.

Окей, а що якщо я десь у дорозі/на робо-
ті/в парку, і тут все почалося, а я не маю того 
рюкзака при собі?

Отже, тут є дві абсолютно дві базові задачі:
1. Пережити сам удар: ховаємося у будь-яку 

шпарину, як я писав вище.
2. Захистити органи дихання: носіть зі со-

бою запечатану маску FFP2/3, а краще навіть 
дві. Вона важить 10 грамів, їх можна розклас-
ти по кишенях усіх курток. Бо вдихання раді-
оактивного пилу – це найбільше шкода для 
організму, бо після осідання в легенях вона 
труїтиме вас все життя. А далі шукайте воду і 
прямуйте від епіцентру в бік евакуації.

Роман Павлюк, магістр у галузі 
телекомунікацій і радіосистем, 

віцепрезидента із цифрової стратегії в 
компанії “Інтелліас”; вивчав питання 

радіації і радіоактивності в НУ “Львівська 
політехніка”
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Історія лікарки з евакуаційного медичного потягу

Альбіна Жаркова – лікарка із 14-річним досвідом. 
У мирний час вона працювала в кардіологічному та 
"ковідному" відділеннях інтенсивної терапії, викладала 
у медичному інституті Сумського державного 
університету.

Повномасштабна війна змусила її покинути рідне місто, а 
знайомі стіни лікарні змінити на вагони евакуаційного потягу, 
що рятує і доправляє українських пацієнтів з гарячих точок на 
захід країни. Зараз вона є лікаркою міжнародної гуманітарної 
місії "Лікарі без кордонів".

Альбіна розповіла "Українській правді. Життя" про травми, 
з якими евакуюють людей і складнощі роботи лікарів медич-
ного шпиталю на рейках. 

ВИЇХАЛА НА ЗАХІД, ЩОБ РЯТУВАТИ 
ПАЦІЄНТІВ ЗІ СХОДУ

Сумщина однією із перших відчула на собі наступ росій-
ської армії 24-го лютого. Вже у перший день ворожі танки 
зайшли у Суми – рідне місто Альбіни. За її словами, перший 
час вона намагалася виконувати свої обов'язки, але коли з'я-
вилася можливість виїхати – евакуювалася на захід України.

"Коли почали випускати з міста, було дуже тяжко, але 
я все-таки вирішила поїхати на захід України", – говорить 
лікарка.

Вже шукаючи роботу в Ужгороді, Альбіна побачила у 
соцмережі оголошення про те, що "Лікарі без кордонів" 
набирають медиків для роботи в евакуаційному потягу. Не 
замислюючись, але і ні на що не сподіваючись, вона одразу 
подала резюме.

"Розглядала варіанти як в Україні, так і за кордоном, але 
не хотілося виїжджати. Потім мені подзвонили і сказали: "Ми 
подивилися ваш профіль, якщо ви згодні, ви нам підходите". 
Я вирішила, що це буде найкращий варіант. Вже наступного 
ранку я вирушила до Львова і приєдналася до команди", – 
пригадує Альбіна.

На той момент проєкт медичного потягу лише запускався. 
А вже 31 березня відбулася перша евакуація постраждалих від 
війни українців.

"Я і ще два лікарі були першопрохідниками цього проєкту", 
– додає медикиня.

ЯК ЖИВЕ ЕВАКУАЦІЙНИЙ ПОТЯГ
Евакуаційний медичний потяг складається із 8-ми вагонів. 

Є реанімаційний вагон, де знаходяться пацієнти, що потре-
бують спеціального догляду. Ними опікуються анестезіологи, 
проте Альбіна також кілька разів працювала у ньому.

Також є "звичайні вагони", де перебувають пацієнти серед-
ньої тяжкості, і два вагони для постраждалих, які менше по-
требують догляду. Усі, хто евакуюються, постійно перебувають 
під наглядом лікарів.

"Ти працюєш як звичайний лікар у звичайному відділенні. 
Після того, як пацієнтів доправляють до вагона, проводяться 
обхід, призначення. Наші медичні сестри вимірюють основні 
життєві показники пацієнтів. Ми теж спостерігаємо і коригу-
ємо попередні призначення лікарів за потреби", – розповідає 
Альбіна.

Медикиня, крім того, що виконує обов'язки кардіолога, 
терапевта і лікаря невідкладної допомоги, також займається 
координацією усіх процесів спільно з іноземним координато-
ром "Лікарів без кордонів".

На початку один рейс змінювався другим, а відпочити 
можна було лише у потягу, поки той прямував на схід за но-
вими пацієнтами.

"Було таке, що ми приїжджали, в нас було дві години, 
щоб помитися, і ми одразу поверталися у потяг. Відпочивали 
протягом дороги на схід, а потім їхали назад вже з пацієнтами. 
Найдовший такий цикл у мене складався із 5-ти поїздок. Це 
було непросто, але цікаво і дійсно важливо", – наголошує 
Альбіна.

Сьогодні на евакуаційному потягу позмінно працюють дві 
команди лікарів. Під час кожного рейсу обов'язково присутній 
анестезіолог і лікар невідкладної допомоги "більш загального 
профілю". Також є п'ять медсестер.

"Обов’язково дві медичні сестри в реанімаційному від-
діленні. Крім того, ще 5 помічників медичних сестер, пере-
важно це студенти різних медичних університетів молодших 
курсів", – уточнює Альбіна.

Крім лікарів, життя евакуаційного потягу підтримують 
співробітники "Укрзалізниці", технічні працівники, інженери, 
які опікуються кисневою установкою, генераторами. Також є 
перекладачі, адже до команди входять й троє представників 

іноземного офісу "Лікарів без кордонів" – старший медбрат, 
який координує роботу медичних сестер, зокрема відділення 
інтенсивної терапії.

"Вони діляться своїм досвідом, допомагають нам зрозуміти 
правильність виконання видозмінених протоколів, врахову-
ючи напрацювання протягом 50-річного досвіду організації 
"Лікарі без кордонів" в зонах конфлікту в різних країнах світу.

Допомагають координувати процеси, проводять тренінги 
протягом поїздок на схід, коли є більше вільного часу. Коор-
динують підготовку вагонів до прийняття пацієнтів і вже слід-
кують за правильністю виконання процедур", – розповідає 
лікарка про колег-іноземців.

"ТРАВМИ У ПАЦІЄНТІВ НЕ ЛИШЕ 
ФІЗИЧНІ, ЛІКАРЯМ ДОВОДИТЬСЯ 
БУТИ І ПСИХОЛОГАМИ"

З 31 березня медичний потяг здійснив уже понад 50 ева-
куацій. Проте найбільше запам'яталася Альбіні перша. Тоді 
"шпиталь на колесах" вирушив до Запоріжжя, щоб забрати 
поранених дорослих і дітей, зокрема маріупольців.   

"Всі ми пам’ятаємо першу поїздку в Запоріжжя. У нас були 
пацієнти із Маріуполя з різними історіями, зокрема й ті, хто 
виїжджав із зелених коридорів. Тоді колону обстріляли, по-
страждали діти", – пригадує Альбіна.

Здебільшого "шпиталь на колесах" евакуює пацієнтів 
із медзакладів. Це не лише травмовані під час війни, але й 
люди із загостренням хронічних захворювань, які не змогли 
отримати своєчасну медичну допомогу або не мали життєво 
необхідних ліків; пацієнти у тяжкому стані через наслідки 
певних захворювань. Однак часто пасажирами є й люди, які 
нещодавно постраждали внаслідок військової агресії РФ.

Зокрема, "Лікарі без кордонів" евакуювали поранених 
внаслідок ракетного обстрілу РФ з вокзалу у Краматорську. 
Тоді постраждала майже сотня людей.

"Дуже важкі були пацієнти після атаки на Краматорському 
вокзалі. Цілі сім’ї, матері з дітками. Були діти, які втратили 
одного чи обох своїх батьків. Це було дійсно дуже тяжко 
сприймати", – зізнається Альбіна.

Лікарка визнає, що робота кожного, хто опікується паці-
єнтами на евакуаційному потягу, не обмежується прямими 
обов'язками лікаря. Іноді доводиться бути ще й психологами, 
аби підтримати людей, які не лише фізично постраждали від 
війни, але й втратили близьких або бачили на власні очі події, 
що не вкладаються в голові.

"Будь-який представник нашого персоналу, навіть про-
відники і технічні спеціалісти, мають бути готовими до того, 
щоб працювати з пацієнтами, які потребують психологічної 
підтримки", – говорить Альбіна.

За її словами, часто пацієнти перебувають у пригніченому 
стані. Тому всіх працівників потягу готують до психологічно 
важких розмов із постраждалими.

"Вони бояться кожного звуку, кожного шуму. Дуже тяжко, 
особливо з тими пацієнтам, які опинилися надто близько до 
страшних подій.

Ми бачимо, що підготовка до роботи з ними – дуже важ-
ливий момент у роботі лікарів будь-якого профілю. І ще три-
валий час ми маємо бути напоготові", – підкреслює Жаркова.

При цьому відзначає, що медики виявилися більш під-
готовленими до сучасних реалій роботи, ніж можна було 
очікувати.

"Просто намагаєшся не думати про те, що відбувається десь 
там навколо, а фокусуєшся на пацієнтах, їхніх потребах – на 
тому, щоб забезпечити їм якомога якісніше надання медичної 
допомоги, не звертаючи уваги на зовнішні фактори", – каже 
лікарка.

ОДНА ІЗ ПОНАД ТИСЯЧІ ІСТОРІЙ, 
ПОЧУТИХ НА ЕВАКУАЦІЙНОМУ 
ПОТЯГУ

Літня жінка із села на Луганщині, яка евакуювалася потя-
гом разом із чоловіком, що має інвалідність, розповіла про те, 
як росіяни знищують цивільних.

"Минулого року соціальні служби виділили нам спеціаль-
не ліжко. Я зробила навколо нього імпровізоване укриття 
і накрила його ковдрами. На початку війни, коли обстріли 
були подалі, я ховалася під його ліжком. Кожного разу, коли 
лунав вибух, я кричала від страху", – розповіла вона медикам 
евакуаційного потягу. 

Коли обстріли почали лунати ближче, їй довелося схова-
тися у підвалі, залишивши чоловіка. Вона просто не могла 
його підняти. 

"Щоразу я боялася того, що можу побачити, коли повер-
нуся. Коли в нашому домі розлетілися вікна, уламок скла 
порізав йому ногу. Це була неглибока рана, але все ж мені було 
так погано, що залишила його самого. Сусідка запропонувала 
нам та іншим людям по сусідству ховатися в її підвалі. 

7 травня під час обстрілу там було близько 11 людей. Я 
дивилась у вікно і бачила, як дві бомби впали на її будинок, 
розтрощивши дах і підлогу. Я просто не могла повірити, що 
від цієї двоповерхової будівлі нічого не залишилося – тільки 
руїни, під якими 11 людей", – розповіла пасажирка. 

"ТЯЖКО БАЧИТИ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ 
ТРАВМОВАНИХ ЛЮДЕЙ В ОДНОМУ 
ВАГОНІ"

Станом на 23 вересня "Лікарі без кордонів" евакуювали із 
гарячих точок до більш безпечних регіонів понад 1400 пацієн-
тів, 78 з яких – діти-сироти.

Кількість травмованих внаслідок військових дій станом 
на серпень сягала 45% від загального числа евакуйованих 
українців. Проте, за словами Альбіни, нині спостерігається 
тенденція до зменшення цієї частки пацієнтів.

"Я думаю, що всі лікарі України не були готові до такої 
кількості по-різному травмованих осіб. І всі вони в одній 
кімнаті чи, в нашому випадку, в одному вагоні", – зазначає 
лікарка.

Медикам евакуаційного потягу щоразу доводиться мати 
справу з тяжкими пацієнтами, які пережили травматичну ам-
путацію кінцівок. У деяких травмовані органи грудної клітки, 
черевної порожнини, ноги та руки.

"Це призводить до дестабілізації серцево-судинної сис-
теми, дихальної системи, це дуже складно. У першій поїздці 
була жіночка зі знівеченим обличчям. У нас був шок. Всі, хто 
був у цій поїздці, її добре запам'ятали.

І після того була жінка зі ще більш тяжкими травмами об-
личчя, взагалі голови, головного мозку", – розповідає Альбіна.

Вона також пам'ятає найтяжчого пацієнта, якого команді 
"Лікарів без кордонів" доводилося евакуювати. У чоловіка з 
Миколаєва була надскладна травма черевної порожнини, він 
постійно потребував кисневої підтримки.

"Це був напрямок Одеса. Тобто пацієнт з Миколаєва був 
доставлений до потягу бригадою невідкладної медичної допо-
моги з тяжкою травмою черевної порожнини, з множинними 
ушкодженнями органів черевної порожнини, з потребою в 
кисневій підтримці. Ми буквально не відходили від нього 
протягом усієї поїздки", – пригадує лікарка.

Альбіна визнає, що психологічно найтяжче, коли реані-
мації потребують діти. Каже, що звикнути до такої роботи 
– неможливо.

При цьому ентузіазм допомагати рятувати людей не згасає. 
Щоправда, доки є фізичні сили стояти на ногах, зізнається 
жінка.

"Найскладніше фізично. Психологічне налаштування, ен-
тузіазм ще є і ти хочеш працювати і далі допомагати, але коли 
фізичні резерви вже вичерпані, тоді настає момент, коли і ти, 
і всі інші розуміють, що прийшов час відпочити. І психоло-
гічно, звичайно, тяжко завжди. Навіть якщо ти думаєш, що 
з тобою все нормально", – визнає Альбіна і додає, що навіть 
тоді, коли лікарі намагаються не пропускати біль пацієнтів 
крізь себе, За її словами, часто після побаченого психологічна 
підтримка потрібна самим лікарям. З цією метою періодично 
проводяться тренінги.

При цьому жоден медик не покинув роботу в евакуаці-
йному потягу, незважаючи на психологічне навантаження. 
Медикиня наголошує, що працює з "командою ентузіастів".

Жінка зізнається, що вона та її колеги до кінця не розпові-
дають про те, що відбувається на евакуаційному потягу, який 
рятує людей, постраждалих від російської навали, із гарячих 
точок. Зокрема, й рідних вони інформували поступово.

"Я і багато колег спочатку дуже поступово розповідали, чим 
ми займаємося. Що і як відбувається, і до кінця майже ніхто 
не розповідає. Але ми повинні розуміти, що все ж таки це не 
безпосередня участь в бойових діях...

Певні моменти, скажімо так, гордості (з боку рідних) є. Але 
це складно. З одного боку, тобою пишаються близькі, колишні 
колеги по роботі, а з іншого – я розумію, що моя мама дуже 
переживає", – визнає Альбіна.

Водночас наголошує, що ніколи не відчувала страху, їдучи 
у черговий евакуаційний рейс:

"Страху немає і не було від самого початку. Просто сприй-
маєш все як роботу і намагаєшся сфокусуватися на тому, що 
ти робиш. Так і вдається все пережити".

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"



Українські біженці в Польщі, Чехії й Румунії: 
хто вони, чого чекають і чи повернуться додому
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Від початку 
повномасштабної війни в 
Україні понад 9 мільйонів 
українських громадян 
виїхали за кордон.

Найбільша група перетну-
ла польський та румунський 
кордони. Чехія, попри те, 
що не межує безпосередньо з 
Україною, також є важливим 
місцем прийому українців.

EWL Group провела дослі-
дження настроїв українських 
біженців у Польщі, Чехії та 
Румунії, щоби з’ясувати, хто 
вони, чи збираються працю-
вати в країнах, які їх прихи-
стили, чи повертатимуться 
додому. 

Польща – рекордсмен з 
прийняття і працевлаштуван-
ня біженців. 

Після 24 лютого найбіль-
ший рух відбувався через 
українсько-польський кор-
дон. За даними Прикордон-
ної служби Польщі, станом 
на 15 вересня його перетнули 
6,286 млн біженців з Укра-
їни. Проте не всі українці 
залишалися у Польщі. Деякі 
прямували далі на Захід чи 
поверталися додому, інші – 
прибували до Польщі з Руму-
нії, Угорщини чи Словаччи-
ни, де перетинали кордон ЄС. 

На основі директиви ЄС 
2001/55/EG від 7 березня 
діють правила, які дають 
можливість втікачам від вій-
ни перебувати на території 
усього Євросоюзу. Кожна з 
країн-членів ЄС надає біжен-
цям з України право на пере-
бування, працевлаштування, 
соціальну й медичну допо-
могу, запис дітей до дитсадків 
і шкіл, вивчення місцевої 
мови тощо. Утім, Польща – 
абсолютний рекордсмен у 
питанні вибору українцями 
місця прихистку. 

За даними Міністерства 
внутрішніх справ і адміні-
страції Польщі, станом на 4 
вересня PESEL (польський 
аналог ідентифікаційного но-
мера) отримали понад 1,3 млн 
громадян України. З них 670 
тисяч – працездатного віку. 

КИМ Є БІЖЕНЦІ 
І ЧОМУ ВОНИ 
ОБРАЛИ ПОЛЬЩУ, 
ЧЕХІЮ, РУМУНІЮ

Першими дослідженнями, 
що ґрунтовно проаналізували 
групу українських біженців 
у Польщі, Чехії й Румунії, 
стали два звіти, підготовлені 
у квітні і червні цього року 
Міграційною платформою 
EWL разом із Центром Схід-
ноєвропейських студій Вар-
шавського університету. 

Дослідження у Польщі 
проводилося від 23 березня 

до 3 квітня 2022 року на ви-
бірці близько 400 дорослих 
біженців з України, у Варшаві 
та Кракові, в місцях прийому 
заявок на видачу польсько-
го реєстраційного номера 
PESEL, поблизу вокзалів та 
пунктів прийому біженців.

Дослідження в Чехії й 
Румунії проводилися від 13 
травня до 23 травня 2022 року 
на двох вибірках n=400 лю-
дей, дорослих біженців (по-
над 18 років) – усі на той час 
перебували в Чехії й Румунії.

До лютого ядро цієї групи 
становили чоловіки, нині аб-
солютна більшість новопри-
булих – жінки (близько 95%), 
переважно з дітьми (майже 
дві третини).

Утім, вікова структура 
групи змінилася незначним 
чином. Найбільш мобільною 
групою залишаються люди 
віком від 26 до 45 років. Це 
пов’язано, з одного боку, з 
більшою рішучістю в пошуках 
безпеки за межами власної 
країни, а з іншого – з необ-
хідністю захистити дітей від 
загрози з боку російських 
військ.

У кожній із трьох країн 
лише по кілька відсотків бі-
женців – пенсійного віку, се-
редній вік прибулих: у Поль-
щі – 38 років, у Чехії – 35 
років, а в Румунії – 40 років. 
61% біженців з України у 
Польщі мають вищу або не-
повну вищу освіту, у Чехії цей 
показник становить 60%, а в 
Румунії – аж 70%!

Чому біженці обирали 
Польщу? Окрім спільного 
кордону, обидві країни пов’я-
зує культурна та мовна близь-
кість, а громадяни України 
ще до початку війни у вели-
кій кількості приїжджали до 
Польщі в пошуках роботи та 
кращого життя.

Серед причин вибору 
Польщі біженці вказують на 
культурну близькість (36%), 
наявність друзів (27%) та/
або родичів (24%), а також 
приязне ставлення поляків до 
громадян України (19%). 18% 
біженців – висококваліфіко-
вані працівники, утім, 82% 
респондентів не мали досвіду 
роботи в Польщі. 55% кажуть 
про знання англійської мови 
щонайменше на розмовному 
рівні. 

Якщо йдеться про Чехію, 
то вона стала важливою кра-
їною для біженців попри від-
сутність спільного кордону 
з Україною. "Це тому, що 
Чехія багато років була одні-
єю з головних країн трудової 
міграції громадян України. 
Люди обирали цю країну 
через культурну близькість", 
– наголошує директорка з 
питань міжнародного розвит-
ку EWL Михалина Селевич.

Чинники, що визначають 
вибір саме чеського напрямку 
серед біженців, дуже подібні 
до польських. Це, в першу 
чергу, рекомендації друзів і 
родичів (26%) та наявність 
друзів (24%).

Більше половини біженців 
(59%) у Чехії не знають чесь-
кої мови або знають її дуже 
побіжно. Про добре або дуже 
добре знання чеської мови 
говорять лише 7% респонден-
тів. Багато зі співрозмовників 
є висококваліфікованими 
фахівцями (22%), а також 
працівниками сфери послуг 
(13%).

Більше половини (52%) 
біженців з України, які пере-
бувають у Чехії, кажуть про 
бажання працювати.

Ці цифри підтверджують 
також урядові дані, згідно з 
якими на кінець травня понад 
50 тисяч біженців знайшли 
роботу в цій країні. За підра-
хунками експертів, це трети-
на всього дорослого україн-
ського населення, яке після 
початку повномасштабної 
війни приїхало і залишилося 
в Чехії.

В Румунії – інша ситуа-
ція. На відміну від Польщі 
та Чехії, біженці з України 
обирали Румунію передусім 
через членство цієї країни в 
НАТО (64%).

Інша причина в тому, що 
Румунія близька до України 
в культурному плані (23%). 
Окрім того, з Румунії легко 
доїхати до інших європей-
ських держав (22%). 

Таким чином, в усіх трьох 
країнах українці, які виїхали 
туди через війну – високо-
освічені та кваліфіковані, се-
редньостатистично це жінки 
35–40 років з дітьми. 

До речі, попри вищий, у 
порівнянні із Заходом Єв-
ропи, скептицизм щодо мі-
грантів у Польщі, Чехії й 
Румунії, місцеві суспільства 
загалом приязно сприйма-
ють українських біженців, а 
роботодавці хочуть, щоб вони 
залишилися.

Це також може означати, 
що невдовзі країни Європи 
розпочнуть конкурувати за 
українських біженців, які мо-
жуть допомогти їм подолати 
демографічну кризу і закрити 
потребу в нових руках на 
ринку праці.

РОБОТА 
ЗА КОРДОНОМ 
І ПОВЕРНЕННЯ 
В УКРАЇНУ

Серед біженців найнижче 
зацікавлення працевлашту-
ванням у Румунії – 27%. Ви-
щий цей показник у Польщі 
(63%) і Чехії (52%).

Тому не дивує факт, що 
наприкінці травня в Румунії 
працевлаштувалося менше 
3 тисяч біженців з України, 
причому пів тисячі з них пра-
цевлаштувала Міграційна 
платформа EWL.

"Ми очікували побачити 
таку картину, але вона вияви-
лася ще трагічнішою: маємо 
справу з масовою втечею з 
приводу війни. Незалежно 
від того, чи йдеться про бі-
женців у Польщі, Чехії чи 
Румунії, більшість із них чітко 
висловлюють намір поверну-
тися в Україну. Утім, процес 
цей триватиме довше, ніж 
очікується", – наголошує 
професор Бухарестського уні-
верситету Даріе Крістя.

Утім, нинішня група укра-
їнських громадян в усіх краї-
нах відрізняється від довоєн-
ної значно гіршим знанням 
місцевої мови: трохи менше 
половини біженців у Польщі 
і понад половина в Чехії й Ру-
мунії взагалі її не знає. Лише 
по кільканадцять відсотків 
декларують її знання на роз-
мовному рівні.

Понад 80% біженців ні-
коли раніше не працювали у 
країні свого перебування. 

"Таким чином, ці люди 
можуть підтримати місцевий 
ринок праці у довгостроковій 
перспективі. Терміново необ-
хідно виробити спеціальні рі-
шення, які дозволять адапту-
вати робочі місця до статевої 
структури нинішньої міграції. 

Деякі роботодавці вже почали 
це робити", – наголошує го-
лова Міграційної платформи 
EWL Анджей Коркус.

Він підкреслює, що части-
на чоловіків-мігрантів повер-
нулися в Україну, що створює 
нагальну потребу у працівниках 
на так звані "чоловічі" вакансії.

Директор Центру Схід-
ноєвропейських студій Вар-
шавського університету Ян 
Маліцький стверджує, що в 
переважній більшості випад-
ків на новому місці біженці 
відчувають дискомфорт. 

"Це дуже добре показує 
історія польських міграцій. 
Після Другої світової війни 
долі польських офіцерів у 
Великій Британії були дра-
матично гіршими, ніж те, що 
сьогодні Польща пропонує 
біженцям з України. Ми не 
можемо допомогти біженцям 
зусиллями самої держави. 
Мусять включатися також 
самоврядування, громадян-
ське суспільство, бізнес. Вони 
також зацікавлені в інтеграції 
цієї частини громадян з поль-
ським суспільством", – каже 
він. 

На думку Маліцького, по-
трібно заздалегідь реагувати 
на виклики з боку і українців, 
і місцевого суспільства.

Українські біженці можуть 
бути розчаровані тим, що в 
нових країнах погіршилася 
якість їхнього життя, особли-
во ті, хто обіймав на батьків-
щині високі посади. Так само 

можуть бути випадки роз-
чарування з боку місцевого 
суспільства щодо українців.

"Мусимо працювати, щоб 
не зіпсувати це неймовірне 
джерело прекрасних взає-
мин", – наголошує Маліць-
кий.

Скільки біженців плану-
ють повернутися в Україну, 
залежить від багатьох факто-
рів. Попри те, що більшість 
у всіх трьох країнах декларує, 
що хоче повернутися додому, 
польський експерт радить 
обережніше ставитися до 
таких цифр. 

"Історія усіх міграцій, війн 
і біженства показує, що люд-
ські плани ніколи не відпові-
дають дійсності, – твердить 
Маліцький. – Нинішнє до-
слідження показує, що аж 
третина планує залишитися, 
але залишиться більше. Цьо-
го нас вчить історія останніх 
двох століть. Я особисто ска-
зав би, що може залишитися 
навіть половина. Коли опаде 
дим битв, знатимемо більше".

Скільки людей повернеть-
ся, залежить від того, на-
скільки тривалою буде війна 
і наскільки знищеною буде 
інфраструктура. Так, чимало 
людей з окупованих і зруйно-
ваних міст уже сьогодні по-
чинають облаштовуватися на 
новому місці на довгий час.



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, покоїв‑
ці в готель. 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 Військовий кви‑
ток, виданий на ім’я Онищук 
Ігор Богданович, вважати 
недійсним.
Втрачено Оригінал Дого‑
вору купівлі‑продажу НБ 
№0792779 р. № 4‑2313 від 
10.09.1997 р., ТОВ виробни‑
ча фірма по індивідуальному 
пошиттю взуття «РУСИНКА», 
виданий Першою рівненсь‑
кою ДНК, вважати недійсним 
для проведення будь‑яких 
цілей і дій іншими фірмами, 
організаціями, підприємс‑
твами всіх форм власності та 
фізичними особами.
Втрачено Посвідчення дитини 
з багатодітної сім’ї, видане 
на ім’я Чобітько Владислав 
Віталіїович, 2004 р. н. вважа‑
ти недійсним.
Втрачено Посвідчення учас‑
ника бойових дій №187887 
виданий 25.04.2017 р., на 
ім’я Онищук Ігор Богданович, 
вважати недійсним.

ЧИМ ЗАПАСТИСЯ НА ЗИМУ

Цієї зими через війну потрібно бути готовим 
до непередбачуваних ситуацій, адже можуть 
бути проблеми з опаленням, газопостачанням, 
електрикою.

Розповідаємо, що варто купити восени та які запаси 
потрібно зробити. Не варто змітати з полиць магазинів всі 
продукти, краще заздалегідь скласти оптимальний список, 
пише "ТСН".

ЗАПАС ПРОДУКТІВ
Консерви: м'ясо тушковане (свинина, яловичина), рибні 

консерви, овочеві, бобові. Ці продукти можуть стояти довго.
• Бакалія – запас олії, різноманітних круп, макаронів.
• Борошно, цукор, сіль.
• Чай, кава.
• Молоко тривалого зберігання (ультрапастеризоване).
• Сухарі, сушіння, крекери, хлібці.
• Багаті вуглеводами продукти: солодке печиво, цукерки, 

сухофрукти, халва.
• Мед, згущене молоко.
• Якщо є де зберігати – овочі. Зробіть запас картоплі, 

моркви, цибулі, часнику, буряка.
• Вода – бажано, щоб вона завжди стояла в запасі на 

випадок ракетного удару і відключення водопостачання.
Якщо у вас є маленькі діти, то додатково варто запастися:
• Молочною сумішшю.
• Крупами для приготування каші, порошковими каша-

ми для швидкого приготування.
• Харчуванням в баночках.
• Печивом несолодким та солодким

ЗАПАС МЕДИКАМЕНТІВ
Запас ліків потрібно обов'язково зробити, якщо є люди з 

хронічними захворюваннями. Крім того, потрібно перевіри-
ти домашню аптечку і запастися противірусними, препара-
тами, що знеболюють, протиалергічними, заспокійливими 
засобами, в разі необхідності засобами від проблем зі шлун-
ком, ентеросорбентами, серцевими ліками. Перевірте, чи є 
в аптечці стерильні та нестерильні рукавички, йод, спирт, 
бинт і вата, перекис, пластирі бактерицидні, тонометр.

УТЕПЛЕННЯ
Насамперед потрібно подбати про утеплення житла. 

Закрийте щілини у вікнах, під дверима за допомогою спеці-
альних плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення.

У будинку з центральним опаленням варто подумати про 
обігрівач, у приватному будинку – про різні види палива, 
запастися дровами, соляркою і грубкою для приготування 
їжі. Заздалегідь подумайте про теплу зону у квартирі. Це 
саме утеплене місце, де можна буде сконцентрувати всі 
джерела тепла.

Подбайте про теплий одяг – байкові піжами, термобі-
лизна, вовняні шкарпетки та светри. Вибирайте натуральні 
тканини.

Варто вже зараз закуповувати теплі пледи, популярності 
набирають електроковдри.

ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ТВАРИН
Зробіть запас корму для домашніх улюбленців та напов-

нювача для туалету або клітки, необхідних ліків. Подумайте 
про тепле місце для улюбленця, це може бути утеплена 
лежанка, тепла накидка на клітку, комбінезони для котів 
і собак. Якщо ви плануєте переїзди, заздалегідь купіть пе-
реноску.

ПОБУТОВА ХІМІЯ ТА ІНШІ НЕОБХІДНІ РЕЧІ
Зробіть мінімальний запас найнеобхідніших засобів по-

бутової хімії. На всяк випадок подумайте про запас свічок, 
сірників, ліхтариків, батарейок, лампочок. Намагайтеся 
придбати павербанк зі швидкісною зарядкою, а якщо 
ґаджетів в будинку багато – про декілька або мережевий по-
тужний зарядний пристрій для декількох пристроїв відразу.

У Офісі уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини надали 
громадянам поради, як убезпечити 
себе від злому і перешкодити 
кіберзлочинцям отримати 
персональні дані, які вони можуть 
використати для крадіжок, 
залякування або вимагання.

Про це поінформувала у Телеграмі 
пресслужба відомства.

"Захистіть свої персональні дані – 
не відкривайте підозрілі посилання 
та не завантажуйте вкладені файли", 
– йдеться у повідомленні.

Так, громадянам радять уважно 
ставитися до електронних листів від 
незнайомих адресатів, повідомлень 
у месенджерах (Вайбер, Телеграм, 
WhatsApp) з невідомих номерів те-
лефону, а також – повідомлень у со-
цмережах (Фейсбук) від незнайомих 
користувачів.

"У разі їх надходження – не від-
кривайте підозрілі посилання та не 
завантажуйте вкладені файли. Відкрит-
тя таких посилань або файлів може 
спричинити завантаження шкідливого 
програмного забезпечення на ваш 
пристрій і отримання доступу до ваших 
персональних даних", – зазначається у 

повідомленні.
Також у відомстві рекомендують 

громадянам користуватися перевірени-
ми джерелами інформації – наразі це 
офіційні сторінки держорганів Укра-
їни, які оприлюднюють інформацію 
та посилання на сервіси щодо знахо-
дження прихистку, розшуку зниклих, 
отримання допомоги, проведення 
евакуації тощо.

Щоб уберегти свої персональні дані, 

рекомендується зробити резервні копії 
документів, фото, телефонної книги, 
які необхідно зберігати у надійному 
місці.

"Також доцільно виписати номери 
телефонів найближчих членів роди-
ни. Це допоможе не втратити зв'язок 
з найдорожчими навіть, якщо буде 
втрачено контроль над пристроєм", – 
уточнюється у повідомленні.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Мама в Росії вважає,
що мого чоловіка вбили самі ж українці".

Історія вдови азовця…
Закінчення. Початок на 1 стор.

Багато чого він, звісно,   не розповідав. Ще 
вони ніби як мали поїхати на деблокаду Ма-
ріуполя. Згодом їх відправили на Запорізький 
напрямок. Там у бою він загинув.

З повідомлення організації "Авангард куль-
турна спілка" від 27 травня:

"Вчора на Запорізькому напрямку в близько-
му бою, зі зброєю в руках, встигнувши вбити 
окупанта, загинув авангардист – Максим 
"Булінь" Квапиш.

Загін, в складі якого була група авангар-
дистів, штурмував ворожі позиції, Максим 
знаходився в головному дозорі. В ході вогневого 
контакту з супротивником, кулі влучили у тіло 
та голову. В результаті бою ворожі позиції були 
взяті, усіх росіян знищено".

Одного ранку я бачу, що дзвонить коман-
дир групи Женя. І розумію, що він не може 
дзвонити просто так, отже, щось трапилося.

Про смерть я одразу не подумала. Чоло-
вік якраз не виходив на зв'язок добу, але я 
подумала, може, поранений чи в полоні. Що 
завгодно, тільки не смерть.

Я піднімаю слухавку, і він каже: "Таня, 
вчора в боях загинув Максим". У мене одразу 
з п'ят до голови гаряча хвиля, руки тремтять. 
Був нервовий зрив: спазми, цілий день нудило 
від усього.

Командир сказав: "Максим зараз у морзі, 
з нами, ми його витягли". Я не стала влаш-
товувати істерику Жені в слухавку, холодно 
відповіла: "Ага. Де він? Куди їхати?"

Потім уже, коли пройшов час, я думала: 
куди я збиралася їхати? Туди, де бої йдуть? 
Але, мабуть, у всіх спочатку така реакція.

Я дала командиру номер тата Максима. 
Проходить буквально хвилин 7, тато заходить 
додому. І ми з ним одразу вдвох – у сльози, 
обійматись стали. Проплакалися, минуло 
хвилин 15, сіли на кухні та почали думати, 
що робити.

Сестра дізналася, коли їй почали дзвонити 
зі словами співчуття. У неї почалися перед-
часні пологи.

На щастя, все було нормально, дитина 
народилася здорова. Сестра назвала сина 
Марком, бо так Максим хотів назвати свою 
дитину.

 
"РОДИЧІ ДЗВОНИЛИ З ПИТАННЯМ: 
ВИ ГОТУЄТЕСЯ ДО ВІЙНИ?". 
ПРО СТОСУНКИ ІЗ СІМ'ЄЮ

Коли я переїжджала в Україну, мама осо-
бливо не надавала цьому значення. Запитала: 
"Ти приїжджатимеш у гості?". Я не стала їй 
казати, що їду в один кінець, бо чоловік – 
азовець. Вона цього не знала.

Ми з сім'єю ніколи відкрито політичних 
тем не обговорювали. Кілька разів я порушу-
вала ці питання і зрозуміла, що сім'я в мене 
"ватна".

Мама дізналася, що чоловік – азовець, 
місяців за п'ять після одруження. Це сталося, 
коли вона мене звала в гості. А я їй пояснюва-
ла, що не можу приїхати з огляду ще й на те, 
що ситуація загострюється, вже були новини, 
що стягують війська.

Мама відповіла: "Ну і що, азовець же він, 
а не ти". Зрештою, я сказала: "У мене тут своє 
життя, чоловік. Я не поїду".

Конфлікти почалися, коли моя мама зі 
своїм молодим чоловіком з'їздила в Крим 
на відпочинок. Ми з нею сварились про те, 
навіщо вона туди поїхала. 

За місяць-півтора до вторгнення родичі 
мені дзвонили з питаннями: "Ну що, ви 
готуєтеся до війни?". Все це з їхнього боку 
зводилося до жартів: "Яка війна?! Ніхто на 
вас не нападе!".

І коли я намагалась говорити про те, що 
війна триває вже 8 років, якщо зараз почнеть-
ся, то повномасштабно – все це проходило 
для них повз вуха.

Вже після повномасштабного вторгнення 
наші розмови доходили до істерик. Родичі 
підтримують війну. Звичайно, вони за мене 
переживають. Але вони не думають про те, 
чия ракета може в мене влучити.

Вважають, що тут нацисти, бандерівці, 
вісім років над мешканцями Донбасу знуща-
лися і таке інше. Я намагалася перші 4 місяці 
війни їх переконувати. Мені скидали фейк, 
а я – спростування. Але вони не вірять, не 
хочуть дивитись.

У мене родина раніше не цікавилася 
політикою. Але вони були під впливом про-
паганди давно. До того ж, дуже банальним 
шляхом: вмикається телевізор, його ніхто не 
дивиться, він просто на фоні працює, і все це 
відкладається у голові.

Зараз мені періодично пише мама, питає, 
як я. Але під час останньої розмови ми з нею 
сильно посварилися, і я вже не маю сил спіл-
куватися. 

З одного боку – це моя мати. З іншого 
боку, вона  іноді говорить такі жахливі речі, аж 
до того, що мого чоловіка нібито вбили самі 
ж українці. Вона не вірить своїй дочці. І я не 
розумію, як поводитися.

У нормальну росію я хотіла б приїхати, 
пройтися вулицями, де я виросла. Але мені 
немає куди повертатися.

Добре, що мене з росіянами поєднує лише 
паспорт. Ментально ми зовсім різні люди.

Коли десь показую свої документи, і там 
написано "російська федерація", на мене 
одразу косо дивляться. Але я чудово розумію, 
чому так. 

Було таке, що я сиджу в кав'ярні й чую 
розмови людей: якби ми зустріли росіянина, 
ми б його вбили. Це, звичайно, страшно чути, 
бо ти сидиш поряд із російським паспортом.

Ти думаєш: яка все-таки ненависть до росі-
ян. Але вона зрозуміла та адекватна. Тому що 
це росіяни прийшли до українців, убивають, 
руйнують міста.

"У МІГРАЦІЙЦІ ЦЕ НАЗИВАЮТЬ 
"СИТУАЦІЯ ЦІКАВА". ПРО ПРОБЛЕМИ 
З ДОКУМЕНТАМИ В УКРАЇНІ

У липні цього року в мене закінчувався 
термін тимчасової посвідки на проживання. 
Щоб його продовжити, зі мною до міграцій-
ної служби має прийти чоловік, підтвердити, 
що у нас не фіктивний шлюб.

А через два роки шлюбу можна подаватись 
на постійну посвідку. Ми так і планували.

На початку травня я приїхала до Головного 
управління міграційної служби у Києві. Мене 
спочатку не пустили. Сказали: "Ми росіянами 
не займаємось. Чекайте нових наказів". Я 
подумала: як це, не пускають, треба ж розі-

братися.
Через кілька днів я зайшла безпосередньо 

до кабінету для співбесіди. Зі мною погово-
рили. В Міграційці є моя справа, де напи-
сано, що я пройшла співбесіду, все зі мною 
нормально.

Мені сказали, що присутність чоловіка не 
обов'язкова, якщо він служить. Просто треба 
принести документи, які це підтверджують. 
І приїхати за 15 днів до закінчення посвідки.

Але наступного разу я вже прийшла з до-
відкою про смерть. Прийшла до тих самих 
людей. Вони дивилися на документи і думали, 
що робити зі мною. Вони це називають "ситу-
ація цікава".

Смерть чоловіка означає, що в мене більше 
немає законних підстав перебувати в країні.

У результаті ми знайшли шлях, як можна 
продовжити тимчасову посвідку на рік. Я 
вступила до громадської організації "Ано-
малія", це американська волонтерська орга-
нізація. Вони приймають до себе іноземців. 
Волонтерство – це моя підстава перебувати 
в країні. 

Ми з подругою збирали волонтерську 
допомогу, все, що могли: екіпірування, одяг, 
їжу. З Польщі робили замовлення, шукали 
машини, щоб привезти речі для хлопців.

До липня 2023 року в мене є законна під-
става тут перебувати. Що буде потім – я не 
знаю. 

Я сподіваюся отримати громадянство. 
Теоретично це можливо, але лише одним 
шляхом – через указ президента Зеленського 
про присвоєння громадянства. Цього досягти 
важко, але ми з адвокатом намагаємося.

Раніше я мала для цього підставу – шлюб. 
Зараз його немає. Ми спираємось на те, що 
мені не можна повернутися до росії, тому 
що мій чоловік – азовець, "Азов" визнаний 
терористичною організацією в росії. За своїми 
моральними принципами я теж не повертати-
муся до росії. 

Фактично я застрягла. Я можу виїхати в 
іншу країну, до Європи, але потім мене не 
пустять сюди назад як громадянку росії. За-
лишатися тут – маю лише рік часу.

Жодні інші варіанти отримання громадян-

ства під мою ситуацію не підходять.
У моєї бабусі в паспорті написано місце 

народження "Львів". Теоретично, можна було 
б довести походження з України. Але для 
цього потрібні оригінали свідоцтв про народ-
ження бабусі та мами.

А якщо моя сім'я дізнається, що я відмов-
ляюся від російського громадянства, врахо-
вуючи, що вони підтримують війну, навряд 
погодяться допомогти.

Обговорювалися всі варіанти, що робити. 
Один побратим чоловіка мені навіть запро-
понував: давай оформимо фіктивний шлюб. 

Звучали і такі фрази: тебе ж уже нічого не 
тримає в Україні, вибери іншу країну та їдь. 
Але як я поїду? Я не можу. Тут побратими, 
друзі мого чоловіка, які воюють, і їм також 
потрібна допомога.

Поки ми не переможемо, я взагалі нікуди 
не поїду.

Є низка росіян, хто зараз воює, хто воює 
із 2014 року, і у них теж проблеми. Посвідки 
на проживання не продовжують, не дають 
громадянство.

У мене є знайомий громадянин росії, з 
2014 року тут. Він у шлюбі з дівчиною-укра-
їнкою, у них дитина, і дружина зараз вагітна 
другою дитиною. Йому відмовили у дозволі 
на міграцію.

Я, наприклад, дозвіл на міграцію також 
не можу отримати. Це тимчасовий документ, 
який діє два роки, за цей час ти маєш від-
мовитись від свого громадянства. Для цього 
потрібно з'їздити до росії. Але багато хто не 
може туди їхати, що зрозуміло.

Щоб отримати дозвіл на міграцію, треба 
принести довідку, що ти у своїй країні не 
маєш судимостей. Знову ж таки, це немож-
ливо.

Мені, в принципі, в Україні йдуть назу-
стріч, але не можуть допомогти. Міністерство 
оборони нам відповіло: ми не маємо інструк-
ції, як діяти.

Ніхто не знає, що робити росіянам, які 
зараз воюють і допомагають.

Соня Лукашова, УП
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