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Газеті "ОГО" – 30 років!

Дитина дочекалася 
народження в вільній Україні

2 жовтня 30 років газеті "ОГО", з якої все починалося, 
яка дала імпульс новим справам, форматам та 
проєктам!

1992 року з легкої руки засновника і натхненника "ОГО" 
Віктора Данилова з’явився на світ перший номер газети 
"Програма. Реклама. Оголошення" накладом 999 примірни-
ків. Поступово назва стала коротшою, слово "оголошення" 
трансформувалося в яскраве й промовисте "ОГО"...

Для газети це дуже поважний вік. Як каже її засновник 
Віктор Данилов, "так довго не живуть!". Вітання й подяка 
усім, хто причетний до цієї історичної події. Адже газета 
"ОГО" для Рівного – це ціла епоха.

30-річчя – це чудова нагода замислитись над тим, що вже 
зроблено, до чого ще прагнемо і що маємо зараз. А зараз 
хочемо подякувати всім тим, хто не забуває, підтримує і, 
звичайно, читає.

Щиро дякуємо нашим надійним партнерам, читачам та 
друзям за привітання. Сподіваємось на подальшу співпрацю 
і взаємопідтримку.

Стор. 2
ЯК РОЗРАХУВАТИ
РОЗМІР СУБСИДІЇ 

Стор. 8
ІСТОРІЯ "ВІДПОВІДАЛЬНИХ 
УКРАЇНЦІВ"

Стор. 4ЗМІНИ З 1 ЖОВТНЯ

Звільнена з російського 
полону на 9-му місяці 
вагітності військова 
медикиня і захисниця 
"Азовсталі" Мар'яна 
Мамонова у ніч на 25 
вересня народила 
дівчинку.

Донька Мар'яни народи-
лася з вагою 3250 грамів та 
зростом у 57 сантиметрів.

Г енеральна директорка 
КП "Волинське обласне те-
риторіальне медичне об’єд-
нання захисту материнства і 
дитинства" Ірина Горавська 
відразу повідомила, що мама 
та немовля перебувають у 
задовільному стані.

Про свою вагітність жінка 
дізналася уже тоді, коли три-
вала повномасштабна війна. 
На той час вона перебувала у 
Маріуполі.

Як розповіла "УП.Життя" 
сестра Мар'яни Оксана, стать 
майбутньої дитини медикиня 
дізнаватися не хотіла, щоб 
"самій собі зробити сюрприз". 
Потім стало відомо про те, що 
дівчинку вирішили назвати 
Анна.

МРІЯЛА  
ПРО ПРОФЕСІЮ…

Мар’яна обрала професію 
медика за покликанням. За-
кінчила медичний, а потім 
навчалася в академії на вій-
ськового медика у Києві. 

"Вона була захоплена своєю 
професією, казала, що сьогодні 
нашій країні потрібні військові 
медики, які будуть надавати 
допомогу хлопцям у зоні бойо-
вих дій.

Вона казала, що більшість 
людей обирають позицію – моя 
хата з краю, а вона хотіла 
довести, що можна своїми зу-
силлями багато чого зробити", 
– каже сестра жінки Оксана.

Після закінчення нав-
чання Мар’яну відправили у 
Бердянськ, а вже з 2017 року 
військова медикиня їздила на 
ротації у зону АТО, де надава-
ла допомогу бійцям.

Її мама у інтерв’ю ВВС 
згадує, як дочка розповідала 
історію про те, як у неї на ру-
ках помер молодий хлопець, і 
у той момент задзвонив його 
телефон.

"Мар’яна казала, що то 

дзвонила його мама. Я тоді 
уявила собі, як це – матері 
почути, що немає її дитини", 
– говорить жінка.

Нагадаємо, військова ме-
дикиня Мар'яна Мамонова 
потрапила у полон 4 квітня. 
Її разом з іншими 214-ма 
полоненими звільнили 21 
вересня, обмінявши на Вікто-
ра Медведчука і російських 
військових.

ПОВІДОМИЛА 
ПРО ВАГІТНІСТЬ 
ЕМОДЗІ  
МАМИ Й ТАТА  
З МАЛЕНЬКОЮ 
ДИТИНОЮ

У Маріуполь Мар’яну від-
правили служити ще до пов-
номасштабної війни. Саме 
там вона познайомилася зі 
своїм майбутнім чоловіком 
Василем. Йому, за словами 
рідних, вдалося виїхати з Ма-
ріуполя у Львів.

Коли почався наступ ро-
сіян на місто, медикиня з 
побратимами та місцевими 
мешканцями знаходилася на 
території маріупольського 
заводу Ілліча. На зв'язок з 
рідними виходила не часто. 
Говорила, що жива, і що у них 
закінчуються медикаменти, 
зброя та харчі.

Про свою вагітність жінка 
дізналася під час війни.

Її чоловік Василь розпові-
дав ВВС, що Мар’яна встигла 
повідомити йому цю важливу 
новину.

"Вона дуже хотіла розпові-
сти мені особисто, але нато-
мість надіслала мені маленькі 
підказки – емодзі мами й тата 
з маленькою дитиною", – каже 
він.

Рідні Мар’яни розповіда-
ють, що були дні, коли вагіт-
на жінка за цілий день з’їдала 
лише два яблука. Вона лягала 
на кілька хвилин у спальник, 
плакала, згадувала смачні 
страви мами і їй ставало тро-
хи легше. Казала, що у перші 
тижні вагітності їй постійно 
хотілося плакати і їсти, але 
доволка була війна, і вона, 
як медик, мусила надавати 
допомогу людям, зокрема 
переносити поранених.

Подруга Ксенія показала 
свою переписку з Мар’яною 
у березні 2022 року. Ксенія 
питає її: "Ти їла? Спала?". 
"Привіт. Все добре, я трима-
юся", – відповіла їй Мар’яна 
2 березня.

Після цього новин від вій-
ськової медикині не було 
довгих 10 днів. А потім від неї 
прийшло два слова: "Я жива".

А далі наче сон – обмін 
і вже у ніч на 25 вересня вій-
ськова медикиня і захисниця 
"Азовсталі" Мар'яна Мамоно-
ва народила дівчинку.

ВИПИСКА  
З ПОЛОГОВОГО

1 жовтня з Волинського 
обласного перинатального 
центру виписали звільнену з 
російського полону військо-
ву медикиню з Рівненщини 
Мар'яну Мамонову та її но-

вонароджену доньку.
В медзакладі матір та ди-

тина пробули сім діб. Обоє 
почувають себе добре, – роз-
повіла Суспільному керівни-
ця перинатального центру 
Ірина Горавська.

Під час виписки, Мар’яна 
розповіла, що дуже вдячна 
усім, хто був залучений до 
звільнення 215 бранців з ро-
сійського полону та медикам, 
які їй допомагали в Донецьку, 
Чернігові та Луцьку.

"Важко було перебувати в 
Оленівці, чути, що ми Україні 
не потрібні. Хвилювалася, щоб 
не родити дитинку там, хоча 
99% того було, що я мала там 
родити. Але коли я приїхала на 
Україну – все, я заспокоїлась, 
вдома", – каже Мар'яна.

Новонароджену доньку ме-
дикиня назва Анею. Каже: ім'я 
дитині придумала вже після 
пологів. До цього була переко-
нана, що вагітна хлопчиком.

"Стать дитини, чесно ка-
жуть, мені була байдужа. Я 
просто чекав їх обох на нашій 
землі. Мені було дуже важли-
во, щоб вона народила в нашій 
країні – це найголовніше. І щоб 
народила здорову дитину", – 
розповів чоловік Мар'яни 
Василь.

На виписку до перина-
тального центру приїхали ро-
дичі подружжя, їхні знайомі 
та друзі. Приїхала привітати 
Мар'яну ще одна колишня 
військовополонена Анастасія 
Чорненька. Каже: жінки під-
тримували одна одну у полоні.

"Вона не вередлива була під 
час вагітності, як бувають 
вагітні. Але було всяке, слава 
Богу, ми встигли до пологів. 
Вона дуже сильна і стійка 
жінка, слава Богу, що все до-
бре, вона здорова і з дитиною 
теж", – розповіла Анастасія.

РОДИНІ 
ПОДАРУВАЛИ 
КВАРТИРУ

Не обійшлося і без пода-
рунків – Мар'яні Мамоновій, 
її чоловікові Василю та ново-
народженій Ганні подарували 
квартиру у Луцьку.

За інформацією 
Української правди та інших 

відкритих джерел
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Опалювальний сезон:  
як розрахувати розмір субсидії

Як підготувати 
житло до 
опалюваль-
ного сезону

Субсидію можуть 
отримати всі українці, що 
підпадають під критерії. 
Цього опалювального 
сезону вона є актуальною 
як ніколи.

Про це пише 24 канал.

РОЗРАХУНОК СУБСИДІЇ
Розмір субсидії розрахо-

вується як різниця між вар-
тістю житлово-комунальних 
послуг в межах соціальних 
норм і нормативів та обсягом 
обов’язкового платежу.

Індивідуально для кожної 
сім’ї:

• обчислюється серед-
ньомісячний сукупний дохід 
домогосподарства (сім’ї);

• середньомісячний су-
купний дохід ділиться на 
кількість членів домогоспо-
дарства, і визначається се-
редньомісячний дохід на одну 
особу;

• дохід на одну особу ді-
литься на розмір прожитко-
вого мінімуму на одну особу 
в розрахунку на місяць, вста-
новленого на 1 січня року, з 
якого призначається субсидія 
(станом на 1 січня 2022 року 
він становив 2 393 гривні);

• отриманий результат 
ділиться на 2, а потім мно-
житься на 20%, і таким чином 
визначається відсоток від 
середньомісячного сукупного 
доходу.

Після цього розрахову-
ється розмір обов’язкової ча-
стини платежу: обов’язковий 
відсоток платежу множиться 
на середньомісячний сукуп-
ний дохід сім’ї.

Дізнатися, чи нарахували 
вам субсидію, можна за по-
силанням.

ДОХІД СІМ’Ї:  
ЯК ВИЗНАЧИТИ

Якщо субсидія признача-
ється:

• з початку опалювально-
го сезону: береться до уваги 
дохід за І – II квартал поточ-
ного року (січень – червень);

• за неопалювальний: з III 
по IV квартали попереднього 
календарного року (липень – 
грудень).

• субсидія призначається 
не зі стартом опалюваль-
ного, або неопалювального 
сезону – береться дохід за 
два квартали, що передують 
місяцю, який передує місяцю 
звернення за призначенням 

житлової субсидії.
Якщо у вас доходи у вигля-

ді пенсій:
• з початку опалюваль-

ного сезону доходи врахову-
ються в розмірі нарахованої 
пенсії за серпень поточного 
року;

• з початку неопалюваль-
ного сезону доходи врахову-
ються в розмірі нарахованої 
пенсії за березень поточного 
року;

• якщо субсидія признача-
ється не з початку опалюваль-
ного, та неопалювального 
сезону, то враховується розмір 
її нарахування за місяць, що 
передує місяцю, попередньо-

му до місяця, з якого призна-
чається житлова субсидія.

РОЗРАХУНОК  
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Він здійснюватиметься че-
рез Пенсійний фонд України 
та податкову у жовтні. Будуть 
враховуватись:

• доходи переселенців,
• розміри внесків/плате-

жів, а також цін від надавачів 
комунальних послуг;

• тарифи на житлово-ко-
мунальні послуги.

З жовтня субсидії та пільги виплачує Пенсійний фонд
Вже з жовтня субсидії та пільги виплачуватиме ПФУ. До 
1 грудня порядок звернення не змінюється.

Так, у жовтні розпочинається поетапна передача функцій 
адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному 
фонду України.

Так, вже з жовтня Фонд здійснює виплату призначених 
органами соцзахисту житлових субсидій та пільг. Виплати 
будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або 
пільговик пенсіонером, чи ні. 

До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням 
субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій 
та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до Фонду 
у електронному вигляді.

Прийом документів від громадян та призначення виплат у 

жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціаль-
ного захисту населення.

Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням жит-
лових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду 
України, які працюють за принципом екстериторіальності. 
Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр 
Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання 
громадян.

Нагадаємо: 
Такий порядок призначення та виплати житлових субсидій 

і пільг населенню передбачений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16.09.2022 № 1041 “Деякі питання надання 
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України”.

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.

Через повномасштабну війну з 
росією Україну чекає непростий 
опалювальний сезон. Тож українців 
закликають активно індивідуально 
готуватися до майбутньої зими.

У зв’язку з цим Міністерство розвитку 
громад і територій дало старт комуніка-
ційній кампанії "Готуймося!" і поділилося 
корисними порадами.

Як зазначають у відомстві, одним із 
важливих заходів підготовки є проведен-
ня побутової термомодернізації власни-
ками квартир та індивідуальних будинків. 
Саме первинні заходи дозволять змен-
шити втрати теплової енергії та створити 
оптимальний мікроклімат у будинках.



В області фіксують зростання 
захворюваності на COVID-19

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

Рівненщина прийняла 79 тисяч переселенців ГАРЯЧІ ЛІНІЇ,  
ЯКІ ДІЮТЬ НА РІВНЕНЩИНІ

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 "Укра-
їна – 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 
Рівненському 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 ін-
формацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @
stop_russian_war. Або телефонувати: 102 – Головне управлін-
ня 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)

З початку війни Рівненщина прийняла 79 тисяч 
переселенців. Частина з них перебували тут упродовж 
нетривалого часу. Чимало людей вже змогли 
повернутися додому. Переважно це мешканці Київської 
області, які змушені були тікати від війни. 

Водночас на сьогодні на Рівненщині проживає трохи біль-
ше 46 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Щоб забезпечити 
належні умови для цієї категорії населення, а також задоволь-
нити їх потреби, обласна влада співпрацює з громадським 
сектором та міжнародними партнерами. Актуальні питання, 
пов’язані з допомогою переселенцям, обговорили сьогодні під 
час зустрічі заступника голови ОДА Сергія Гемберга з пред-
ставниками благодійних фондів та громадських організацій.

Рівненщина приймає переселенців із перших днів війни. 
Сьогодні потік внутрішньо переміщених осіб значно мен-
ший, ніж був тоді. Так, за добу в область приїжджає 150-200 
людей. Їх поселяють і в місцях компактного проживання, і в 
приватному секторі, прокоментувала начальниця ГУ Наці-
ональної соціальної сервісної служби у Рівненській області 
Юлія Шигорева. 

Водночас в області створено єдиний реєстр потреб пере-
селенців, який доступний для громадських організацій.  Крім 

того, на Рівненщині є потенційні об’єкти, де можна облашту-
вати додаткові місця компактного проживання. Приміщення 
різні – десь потрібно робити капітальний ремонт, а є місця, 
які потребують лише облаштування. 

Тож під час зустрічі мова йшла про подальшу співпрацю 
між кластерами Управління координації гуманітарних справ 
ООН в Україні та місцевими координаторами. Також напра-
цьовували дорожню карти різних напрямів співпраці з закор-
донними партнерами.

У вересні розпочався черговий 
підйом захворюваності на 
коронавірус. І, за прогнозами 
епідеміологів, найближчими 
тижнями буде збільшуватись. Та 
вже в жовтні-листопаді побачимо 
найвищі показники чергової хвилі.

Про це повідомив перший заступник 
голови ОДА Сергій Подолін.

Лише за минулу добу додалися 374 
нові випади COVID-19 та один ле-
тальний. В області – 2 150 активних 

ковід-хворих.
Як зазначили в обласному центрі 

контролю та профілактики хвороб, 
загалом за 38-й тиждень цього року на 
Рівненщині зареєстрували 1518 під-
тверджених випадків COVID-19, серед 
захворілих – 245 дітей до 17 років. Також 
зафіксували шість летальних випадків 
серед осіб із підтвердженим COVID-19, 
померли жителі Вараського та Рівнен-
ського районів.

Тож Сергій Подолін наголошує на не-
обхідності захистити себе від COVID-19.

"Адже вакцинація – це єдиний ефек-
тивний спосіб зменшити ризики гос-
піталізації та смерті внаслідок цієї 
хвороби", – зазначив перший заступник 
голови ОДА.

Нагадаємо, на сьогодні в облас-
ті функціонують пункти щеплення, 
працюють мобільні бригади та центр 
вакцинації населення. Рівненщина 
забезпечена в достатній кількості вак-
цинами "CoronaVac", "Comirnaty/Pfizer" 
та "Janssen"

Пункти вакцинації у Рівному (Coronovac, JANSSEN)
Назва пункту вакцінації Адреса Графік роботи Телефон

КНП "Центр ПМСД "Центральний" РМР вул.Драгоманова, 7, м. Рівне понеділок-п’ятниця, 9.00-15.00, 
субота 9.00 -13.00

0507191690, 0678191690

КНП "ЦПМСД "Ювілейний" РМР вул.Макарова, 3, м. Рівне понеділок-п’ятниця, 9.00-18.00, 
субота 9.00 -14.00

0962153540, 0732153540, 
0660215354

Амбулаторія ЗПСМ #5 Центру ПМСД 
"Ювілейний" м.Рівне

вул. О.Олеся, 13, м. Рівне понеділок-п’ятниця, 9.00-18.00 0962153540, 0732153540, 
0660215354

Амбулаторія ЗПСМ "Пересопницька" 
Центру ПМСД "Ювілейний" м. Рівне

вул. Пересопницька, 168, м. Рівне понеділок-п’ятниця, 9.00-18.00 0962153540, 0732153540, 
0660215354

Амбулаторія ЗПСМ "Тиннівська" Центру 
ПМСД "Ювілейний" м. Рівне

вул. Тиннівська, 50-б, м. Рівне понеділок-п’ятниця, 9.00-18.00 0362628876, 0962153540

КНП "Центр ПМСД "Північний" РМР вул. Фабрична, 10, м. Рівне понеділок-п'ятниця, 9.00-15.00, 
субота неділя 9.00-13.30

0975607160

КНП "Міська дитяча лікарня" РМР вул. Чорновола, 72, м. Рівне понеділок-п'ятниця, 9.00-15.00 0503274310, 0503274311, 
635160, 652019

КП "Обласний інформаційно-аналітич-
ний центр медичної статистики" РОР

вул. Жоліо-Кюрі, 19 понеділок-п'ятниця, 13.00-15.00 0670775924

ПП "Медичні довідки 18" вул. Курчатова, 3, Рівне понеділок- п'ятниця, 11.00-14.00 0677771124

ТОВ ЛАЙФ КЛІНІК вулиця Симона Петлюри, 35, Рівне понеділок- п'ятниця, 10.00-13.00 0980415900

ТОВ "Медичний центр здоровя та реабі-
літації "100 відсотків життя"

вулиця Соборна 15,м.Рівне понеділок- п'ятниця, 10.00-13.00 0675796852

ТОВ "Районна поліклініка" вул.Дніпровська 4,м. РІВНЕ понеділок- п`ятниця, 09.00-13.00 0673989324, 0977775524

Клініка "МЕДОК" вул. Боголюбова Миколи, 5, Рівне понеділок- п'ятниця, 09.00-14.00 0685504515

ТОВ "Клініка Євроклінікс" вулиця Академіка Грушевського, 
26, Рівне

понеділок-неділя, 08.00-19.00 0362404050, 0678404050, 
0508404050

Поліклініка ДУ "ТМО МВС України по 
Рівненській області"

вулиця Миколи Хвильового 2А, Рівне понеділок-п’ятниця, 09.00-16.00 0639153822

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РІВ-
НЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬ-
МОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вулиця Дворецька, 108, Рівне понеділок-середа-пятниця, 09.00-
14.00

0970382700, 0986650340

n коротко
225 РОБОТОДАВЦІВ 
ОТРИМАЛИ 
КОМПЕНСАЦІЮ

Держава продовжує підтримувати 
підприємців, котрі працевлаштовують 
переселенців. Так, компенсацію отримали 
225 роботодавців за працевлаштування 
481 ВПО.

Про це повідомив начальник Рівнен-
ської ОВА Віталій Коваль.

"Загальна сума виплат понад 4 млн 
грн. Більшість відшкодувань отрима-
ли підприємці, які ведуть діяльність у 
галузях торгівлі, ремонт автомобілів, 
переробній промисловості, сільському 

та лісовому господарстві", – розповів 
Віталій Коваль.

Нагадаємо,  державна фінансова до-
помога надається у розмірі 6500 гривень 
упродовж двох місяців з дати працев-
лаштування внутрішньо переміщених 
осіб.

ДО РОБОТИ 
ВЗИМКУ ГОТОВІ 
94% КОМУНАЛЬНОЇ 
СПЕЦТЕХНІКИ

У Рівненській області продовжується 
підготовка до зимового періоду. Як пові-
домив начальник Рівненської ОВА Віталій 

Коваль, 94% комунальної спецтехніки 
уже готові розчищати дороги області від 
снігових заметів.

"Підписані угоди з підрядними орга-
нізаціями і на залучення додаткової тех-
ніки у кількості 121 одиниця. Крім того, 
заготовлено 25 тисяч тонн матеріалів та 
реагентів для посипання доріг", – зазна-
чив Віталій Коваль.

Також, як зазначив очільник області, 
у планах – провести нараду з підряд-
ними організаціями, які обслуговують 
місцеві та державні дороги. Саме вони 
мають забезпечити якісне функціону-
вання автошляхів зимою в цілодобово-
му режимі.
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Що зміниться і вже змінилося з 1 жовтня
З 1 жовтня в Україні зростає мінімальна зарплата, а 
відповідно підвищиться й розмір ЄСВ. Підвищення 
виплат чекає й на пенсіонерів. Також деякі категорії 
жінок повинні були стати на військовий облік з 
наступного місяця. Чи будуть обмеження щодо виїзду 
за кордон та про всі зміни у жовтні, розповідаємо далі.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ДЛЯ ЖІНОК
З 1 жовтня в Україні жінки повинні були ставати на 

військовий облік, однак закон відтермінували на рік, до 1 
жовтня 2023 року. Також варто наголосити, що це відбувати-
меться на добровільних засадах, за виключенням жінок, які 
мають спеціальність чи професію, споріднену до медичної 
діяльності.

Перелік спеціальностей та/або професій які підпадають 
під військовий облік:

• хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
• телекомунікації та радіотехніка;
• інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні нау-

ки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інжене-
рія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна 
техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

• метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
• науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
• харчові технології, технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва;
• забезпечення військ, озброєння та військова техніка, 

технології легкої промисловості;
• фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна 

реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, про-
мислова фармація, санітарія і експертиза;

• стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, 
технології медичної діагностики та лікування;

• біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
• ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
• облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, під-

приємництво, економіка, фінанси, банківська справа та 
страхування;

• видавництво та поліграфія;
• психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
Важливо! Що стосується обмежень пов'язаних з виїздом за 

кордон, жодних не передбачено.

ІПОТЕКА ПІД 3%
У жовтні в Україні запрацює іпотека під 3%. На неї зможуть 

розраховувати українські військовослужбовці, правоохоронці, 
педагоги, медики та науковці.

Початковий внесок складатиме 20% на термін до 20 років.
Податись на іпотеку можна буде через застосунок Дія.
Начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус 

Банка" Катерина Личана, раніше у коментарі 24 каналу, по-
зитивно оцінила значення і перспективи програми пільгової 
іпотеки в нинішніх умовах.

На реалізацію програми та програми фінансового лізингу від 
"Укрфінжитло" з державного бюджету виділено 20 мільярдів 
гривень. Це дасть можливість профінансувати близько 20 
тисяч родин на придбання житла. Тобто, це шанс для 20 тисяч 
українських родин купити собі нові оселі та стати щасливими 
власниками омріяного житла, – зазначає Катерина Личана.

АВТОПРАВИЛА
З 1 жовтня в Україні поза населеними пунктами навіть 

вдень водії будуть зобов'язані вмикати денні ходові вогні, 
або ближнє світло фар під час руху. Правила діятимуть до 1 
травня 2023року й розповсюджуватимуться на всі механічні 
транспортні засоби поза населеними пунктами.

Зверніть увагу! Штрафу за не ввімкнення фар за містом у 
денний час доби не існує, лише попередження.

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ЗРОСТЕ
Мінімальна зарплата з 1 жовтня зросте на 200 гривень, до 

6 700 гривень.
У погодинному вираженні цей показник складатиме 40,46 

грн.
Також зміняться й податки та штрафи, котрі прив'язані до 

цього показника. Мовиться про штрафи за порушення трудо-
вого законодавства та ЄСВ.

ПОДАТКИ ДЛЯ ФОПІВ
Нагадаємо, що з 1 березня самозайняті особи мають право 

не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це тривати-
ме до припинення воєнного стану та впродовж року після 
цього. Також не заповнюють за цей період ЄСВ у податковій 
декларації. Це ж стосується фермерів. Але зауважте, якщо 
підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для 
призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

ЄСВ СТАНЕ ВИЩИМ
Єдиний соціальний внесок у жовтні для ФОПів зросте до 

1 474 гривень (6700*22%), було 1 430 гривень. Відповідно при 
платі ЄСВ за IV квартал він становитиме 4 422 гривень. Що 
стосується максимальної ставки ЄСВ на місяць, вона скла-
датиме 22 110 гривні на квартал (6700*15*22%), тобто 7 370 
гривень на місяць.

Зверніть увагу! З 1 жовтня змін не зазнає прожитковий 
мінімум, а також такі податки як: розмір податкової соці-
альної пільги; граничний розмір доходу, який дає право на 
отримання податкової соціальної пільги; граничний розмір 
добових; неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків; 
сума неоподатковуваної допомоги на поховання від робото-
давця; сума нецільової благодійної допомоги; ставка податку 
на нерухоме майно.

ЗМІНЯТЬСЯ ПЕНСІЇ
У жовтні буде проведений плановий перерахунок пенсій. 

Зросте не лише мінімальне, але й для пенсіонерів, яким ви-
повнилось понад 65, 70 та 80 років, але все залежатиме від 
набутого розміру страхового стажу. Також зміниться з "вій-
ськова" пенсія по інвалідності.

• Мінімальна пенсія зросте на 200 гривень до 2 680 гривень 
для пенсіонерів, яким виповнилось 65 років, які не працюють 
та мають страхового стажу не менше, ніж 35 років для чолові-
ків та 30 – для жінок.

• Для тих, хто не працює та має страхового стажу не мен-
ше, ніж 35 років для чоловіків та 30 – для жінок.

• Пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років 
додадуть по 300 гривень до їх пенсії, у вигляді щомісячної 
компенсації.

• Тим кому більше ніж 80 років щомісячну компенсаційну 
доплату до пенсії у розмірі до 500 гривень було встановлено з 
1 квітня 2020 року. Після індексації з 1 березня 2022 року ця 
доплата зросла до 579 гривень.

• Від 75 років до 80 років та старше компенсаційну допла-
ту у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 
року. Після індексації, вона зросла до 456 гривень.

• Для тих, хто має недостатньо страхового стажу, менш ніж 
35 та 30 років стажу (для чоловіків та жінок відповідно)

• Для тих кому від 75 років – мінімальний розмір їх пен-
сійної виплати не має бути менш як 3 000 гривень.

• Для пенсіонерів, котрим понад 80 років виплати не може 
бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років 
– меншим за 2 500 гривень.

Довідка. Страховий стаж – це період роботи працівника, 
протягом він, або його роботодавець сплачував страховий 
внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної 
заробітної плати.

"ВІЙСЬКОВА" ПЕНСІЯ  
ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок вій-
ни в залежності від групи інвалідності та військового звання 
становитимуть від 4 396 гривень до 6 532,50 гривень. Для 
інших – в залежності від групи інвалідності та звання – від 4 
186 гривень до 5 986,50 гривень.

ДОПОМОГА ДЛЯ ВПО
З 1 жовтня ВПО (внутрішньо переміщені особи) зможуть 

отримувати послуги за місцем фактичного перебування, а 
не реєстрації. Вони можуть звертатися у будь-який орган 
соцзахисту. Оскільки більше не має значення адреса, яка є 
місцем реєстрації людини, котра змушена була рятуватися 
від бойових дій.

Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала 
довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі 
питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування, 
– наголосила Верещук.

У регіональному управлінні соцзахисту ВПО з жовтня 
зможуть:

• актуалізувати у довідці ВПО місце проживання;
• виправити помилки або некоректні дані у заяві, яка по-

давалася для отримання довідки ВПО;
• дізнатися, а також усунути причину, через яку затриму-

ється допомога на проживання.

РОЗМІР ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
На допомогу, як і раніше, можуть розраховувати переселен-

ці (ВПО), які були вимушені покинути домівки через бойові 
дії. Їм щомісяця держава виплачує 2 – 3 тисячі гривень, в 
залежності від віку людини.

• 2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років,
• 3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалід-

ністю
Також ВПО можуть претендувати й на міжнародну допомо-

гу від різних міжнародних організацій, як от: ЮНІСЕФ, ООН, 
Червоний Хрест тощо. 

СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ
В Україні з 1 жовтня Мінсоцполітики змінює механізм 

виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання побутового палива і скрапленого газу. 
Тепер цим опікуватиметься Пенсійний фонд та саме через 
нього здійснюватимуться виплати. Також постанова Кабміну 
№1041 передбачає внесення ряду змін до нормативних актів 
уряду, якими регулюються питання призначення та виплати 
субсидій і пільг.

Таке рішення приймається з метою забезпечення права на 
належні пільги особам, які були вимушені покинути свої домівки 
через повномасштабну російську агресію. Таким чином, усі, хто 
має таке право, продовжуватимуть отримувати пільги на міс-
цях тимчасового проживання, – роз’яснила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

Що стосується способу надходження виплат, то він зали-
шиться незмінним: на карткові рахунки чи через "Укрпошту".

Також до 1 грудня 2022 року буде діяти перехідний період. 
В цей час нарахування субсидій та пільг здійснюватимуть ор-
гани соціального захисту населення. Після цього такі функції 
також перейдуть до органів ПФУ.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ  
ПРО НАРАХУВАННЯ СУБСИДІЙ

1. Для того, щоб претендувати на субсидію, плата за жит-
лово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визна-
чений для сім'ї обов'язковий платіж.

2. Субсидія розраховується, як плата за ЖКП в межах норм 
і нормативів мінус обов’язковий платіж. 

3. Субсидію можуть отримати ті, хто зареєстрований (про-
писаний) в будинку, або хто не зареєстрований, але фактично 
проживають у будинку (орендарі помешкання, переселенці).

4. Заяву для отримання субсидії можна подати онлайн за 
допомогою Дії, або ж фізично.

ЩО З ТАРИФАМИ З 1 ЖОВТНЯ
• В Україні до кінця воєнного стану діятиме мораторій 

на підвищення тарифів. Тарифи на розподіл (доставку) газу, 
теплову енергію (її виробництво, транспортування та поста-
чання), а також постачання гарячої води не підвищуватимуть 
протягом цього терміну.

• Тариф на електроенергію, як і раніше, залежатиме від кіль-
кості спожитих кіловатів сім'єю (домогосподарством) за місяць: 
до 250 кіловатів – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад 250 кіло-
ватів – 1,68 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).

ТАРИФ НА ГАЗ
Тариф на газ з 1 жовтня зміниться лише для тих спожива-

чів, які відмовились від річного фіксованого тарифу на ко-
ристь змінного місячного. Також у зв'язку з війною, в Україні 
нині працює значно менше постачальників, ніж до війни.

Відтак всі ті, хто залишився без газопостачальника потра-
пляють до постачальника останньої надії (ПОН). Роль ПОН 
в Україні виконує "Нафтогаз". З 1 травня до нього потрапило 
понад 8,8 мільйона українців.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН
Українці все активніше готуються до одного з найскладні-

ших опалювальних сезонів в Україні за всі роки незалежності. 
Адже через загрозу ракетних ударів будь-яка область або місто 
в будь-який момент можуть опинитися без тепла.

Раніше голова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко 
зазначав виданню The Guardian, що цьогоріч опалювальний 
сезон в Україні розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, а закін-
читься – раніше. Температура в приміщеннях буде на рівні 
17 – 18°C.

Що ж стосується старту опалювального сезону, то схема 
цьогоріч не зміниться. Централізоване опалення у будин-
ках включать, коли протягом трьох днів середньодобова 
температура повітря становить +8°С та нижче. Закінчиться 
опалювальний сезон, коли температура протягом трьох днів 
перевищуватиме цей показник.

Джерело: https://24tv.ua
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Як визволяли захисників Азовсталі
19 тижнів знущань, бруду, недоїдання і катувань. Саме 
стільки провели у застінках Оленівської та інших 
колоній понад 200 захисників "Азовсталі", аж поки їх не 
вдалося обміняти 21 вересня.

Коли 16 травня після безперервних обстрілів із усієї мож-
ливої зброї українські бійці виходили з підвалів маріуполь-
ського заводу, то у слові "Оленівка" для них вчувалось навіть 
щось схоже на надію.

Російські командири тоді дали слово українським розвід-
никам та керівництву "Азову", що захисників "Азовсталі" не 
будуть катувати, залишать їм життя і навіть один Starlink. 

"Ми домовились, що бійці – рядові й офіцери, зможуть 
жити разом, хоч за звичаєм їх мали інтернувати окремо. Свої 
лікарі зможуть оглядати бійців, свої кухарі, якщо лишились, 
зможуть готувати із того, що буде. Вони всі будуть разом. 
Ми назвали для себе цю історію "Острів надії", – розповідав 
"Українській правді" один із українських розвідників, особи-
сто залучений у процес виходу захисників із "Азовсталі".

Але вже за кілька днів стало зрозуміло, що немає на укра-
їнській землі іншої точки, де було б так мало місця для надії, 
як в Оленівці. 

На цьому "острові безнадії" були настільки нестерпні умо-
ви, що серед звільнених щасливчиками вважаються ті, хто 
після постійних катувань і голоду відбувся "лише" тотальним 
фізичним виснаженням. 

Про людей із переломами й ампутаціями, які потребува-
ли негайної медичної допомоги, говорити без болю просто 
неможливо.

Росія знехтувала всіма обіцянками, які дала. Однак, може, 
вперше в історії, їй можна подякувати за це.

"Росіяни зразу всі домовленості наламали. Хлопців почали 
розвозити з Оленівки, де вони компактно мали бути разом, по 
всіх можливих зонах у Росії. Але це багатьох врятувало. Вия-
вилось, що навіть найгірші умови російських тюрем були кра-
щими за ту кляту "Оленівку". Чого вартий сам вибух у бараці. 
Про дрібніші речі уже навіть ніхто не говорить", – розповідає 
не під запис один із співрозмовників "УП" в розвідці.

Але попри всі складнощі та провокації, попри вибухи й 
підготовку до "показових судів" у Маріуполі, тихо і макси-
мально таємно йшли переговори про звільнення українських 
захисників. Залученими до процесу були всі, хто міг хоч якось 
наблизити позитивний результат: від українських розвідників 
і російської ФСБ до світових лідерів та Папи Римського.

Як їм вдалося домовитись про найбільший обмін поло-
неними від початку повномасштабної війни, як "цінник" 
Медведчука зріс до 200 звільнених, до чого в процесі обміну 
був російський олігарх Роман Абрамович та про що перше 
просили захисники "Азовсталі" після звільнення, дізналась 
"Українська правда".

ЯК НАСПРАВДІ МІНЯЛИ МЕДВЕДЧУКА 
ТА КОМАНДИРІВ "АЗОВУ"

"Ми готові обміняти Медведчука на українських військо-
вих… Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публіч-
но передали", – ще 16 квітня розповів президент Володимир 
Зеленський журналістам. 

Кілька днів перед цим одного з лідерів забороненої партії 

ОПЗЖ Віктора Медведчука затримала СБУ. 
За офіційною версією, його впіймали, коли він намагався 

втекти з України у формі ЗСУ. 
Того ж 16 квітня дружина Віктора Медведчука Оксана Мар-

ченко зробила низку звернень, які у користувачів українсько-
го сегменту соцмереж викликали хвилю гомеричного реготу. 

У своїх драматичних відео з проханням про допомогу виз-
волити чоловіка не схожа сама на себе Марченко зверталася 
до кума Володимира Путіна, до принца Саудівської Аравії 
Мухаммеда ібн Салмана та до президента Туреччини Реджепа 
Тайїп Ердогана. 

Ці звернення породили безліч мемів, але, як виявилося, 
мали великий сенс. 

За словами джерел в оточенні Медведчука, які залишилися 
в Україні, Путін насправді відгукнувся на заклики Марченко і 
дав їй слово, що врятує її чоловіка. 

Публічна позиція Кремля була абсолютно протилежною 
тому, що приватно обіцяв Путін. 

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прямим 
текстом розповідав російським медіа, що Медведчук Росію 
взагалі не цікавить. 

"Про це мова не ведеться", – наприкінці квітня катего-
рично відрізав Пєсков на запитання російських ЗМІ щодо 
пропозицій України обміняти кума Путіна.

Публічні заяви представників Росії можуть свідчити не 
тільки про політичні ігри чи спроби підвищити ставки. Але 
й про те, що у час повномасштабної війни офіційні речники 
у Росії можуть не знати того, що насправді робить та про що 
думає їхній вождь. 

"Ви що, думаєте, що Пєсков чи Лавров справді мають 
доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. 
Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря 
Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука", – стверджує 
"УП" один із співрозмовників на Банковій. 

Після виходу захисників "Азовсталі" у представників укра-
їнської влади було чітке бачення, що Медведчука мінятимуть 
саме на "азовців". 

І справді на перших етапах переговорів росіяни готові були 
віддати певну кількість українських бранців за кума Путіна. 

"Спочатку російська сторона погоджувалася віддати лише 
50 наших людей в обмін на Медведчука. Але нам вдалося, 

завдяки величезним зусиллям та вибудові дуже складної 
системи, з залученням в тому числі міжнародних партнерів, 
суттєво збільшити цю кількість", – розповідає в коментарі 
"УП" Єрмак.

Але про командирів із позивними "Редіс", "Волина", "Ка-
лина" та інших росіяни навіть не хотіли згадувати. 

"Дуже важко вести переговори про медійних людей. Чим 
менше людей тебе знає – тим легше визволити. А коли ти 
відомий, твоя вартість зростає в рази. Найважче було говорити 
про командирів, про Пташку, про фотографа Ореста", – пояс-
нює інший співрозмовник в оточенні президента.

"Насправді в обмінах немає такого, що в тебе двоє людей, 
і у мене двоє людей – давай мінятися. Так можна роками 
обмінюватися і не поміняти нікого. В цій справі грають роль 
лише переговори і хто в них підключиться. Це дає можливість 
виміняти і 100, і 200 людей на когось одного", – пояснює "УП" 
один із представників України, який залучений до обмінів. 

У ході тривалих переговорів "ціну" Медведчука вдалося 
підняти до 150 українських бійців. Проте росіяни за жодних 
умов не погоджувалися на визволення командирів.

Аж до трагедії, яка суттєво похитнула переговорні позиції 
росіян. Мова про вибух у колонії в Оленівці, де загинуло по-
над 50 військовополонених.

За даними ГУР, бойовики "Вагнера" замінували зсередини 
приміщення, де утримувалися українські бійці, щоб прихова-
ти звірства своїх "допитів".

Після цього теракту українська сторона виставила чіткий 
ультиматум: за Медведчука не менше 200 осіб і без визволення 
командирів "Азову" нічого не відбудеться. 

Складність обміну Прокопенка, Волинського, Паламаря, 
Шлеги, Хоменка полягала ще й у тому, що вони перебували 
в різних слідчих ізоляторах Москви. Це означає, що ними 
почала опікуватися ФСБ, а не розвідники з ГРУ.

Таким чином переговори з росіянами поділилися на два 
окремі треки.

Перший стосувався обміну Медведчука. Спочатку україн-
ські ГУРівці вели цей трек із російськими візаві з ГУ Міно-
борони РФ. На останніх етапах кейсом кума Путіна займався 
особисто директор Федеральної служби Росії Олександр 
Бортніков. 

Другий окремий трек – визволення командирів "Азову", де 
перемовини велися виключно з ФСБшниками. 

"У росіян є певне напруження і конкуренція між силовими 
органами. Тому чим менше їх, тим було легше. Наші команди-
ри уже були під слідством у ФСБ, тому найважчі переговори 
були саме на цьому напрямку", – пояснює УП керівник ГУР 
МО Кирило Буданов, котрий очолює Координаційний штаб 
зі звільнення українських полонених.

Обмін міг затягнутися ще надовго, якби "азовців" почали 
"судити". За таких обставин ще однією стороною перемовин 
став би Слідчий комітет РФ. На щастя, цього не сталося.

Визволення оборонців "Азовсталі" стало одним із тих 
нечастих зараз приводів для без перебільшення всенародної 
щирої радості. 

Абсолютна більшість українців особисто не знає ані Редіса, 
ані Волину, ані Пташку. Але всі хвилювалися і чекали їх, наче 
рідних. 

Роман Кравець, Роман Романюк, УП

“Поводився наче з собакою”: 
українка розповіла про сварку з британцем
22-річна українка Софія 
Каркадим, яку через 
4 місяці роману кинув 
29-річний британець Тоні 
Гарнетт після того, як 
пішов від дружини Лорни 
з дітьми через 10 днів 
приїзду гості до їхнього 
дому, назвала колишнього 
коханого брехуном, і 
висловилася про їхню 
бурхливу сварку. Про це 
повідомляє The Daily Mail, 
пише РБК-Україна.

Історія стосунків Софії та 
Тоні була широко висвітлена 
міжнародними ЗМІ. Роди-
на у Бредфорді (Західний 
Йорк) дала притулок українці 
у травні в рамках програми 
спонсорства “Домівки для 
України”. А незабаром Гар-
нетт зізнався Каркадим у 
своїх почуттях, які виявилися 
взаємними, і виїхав із нею до 
іншої квартири.

Тоні стверджував, що з 
Лорною в нього вже давно 
були натягнуті стосунки, і 
він і так думав їх припини-
ти. Своєю чергою британ-
ка стверджувала, що Софія 
забрала її громадянського 
чоловіка, називала українку 
розлучницею.

Однак пара, що отримала 
велику увагу папараці, звила 
собі нове “гніздечко” (Гар-
нетт винайняв квартиру) і 

насолоджувалася щастям.
Вони навіть думали одру-

житися, і Тоні оголосив про 
плани поїхати до батьків своєї 
коханої в Україну, щоб по-
просити благословення на 
шлюб. Крім того, пара хотіла 
мати дітей.

І ось така ідилія була зруй-
нована. Наприкінці вересня 
стало відомо, що Гарнетт ви-
гнав Каркадим із дому і за-
явив, що між ними все скін-
чено. За його словами, Софія 
не вміє пити.

Зокрема, нарікав брита-
нець, дівчина напідпитку 
втрачає над собою контроль 
і одного разу встромила ку-
хонний ніж у стіну. Тоді Тоні 
викликав поліцію і ті затри-
мали українку. А сам Гарнетт 
склав речі дівчини в пакети 
для сміття, зняв це на фото, і 

вказав їй на двері.
Українка зізналася, що 

справді встромила ніж у стіну, 
бо була зла через проблеми, 
що склалися. Вона стверджує, 
що Тоні насправді на той час 
навіть не було вдома.

Софія заявила, що швид-
ше за все повернеться в 
Україну (вона працювала ме-
неджером в IT у Львові). І 
додала, що на батьківщині 
була у проблемних стосунках 
– минулий бойфренд зламав 
їй щелепу.

“У мене тут нікого немає. 
Ані дома, ані грошей. У мене 
немає друзів… Ми збиралися 
одружитися, і я думала, що у 
нас можуть бути діти через 5 
або 6 років. Мені снилося моє 
життя з Тоні. Я не розумію, 
як це сталося”, – жаліється 
дівчина.

Також Каркадим розпо-
віла, що Гарнетт поводився 
з нею “як із собакою”, і до-
дала, що він програв свої 
гроші, втративши 500 фунтів 
стерлінгів (близько 20 300 
гривень) за один день, граючи 
в онлайн-казино.

Також Софія заявила, що 
тепер для неї це буде “довгий 
і важкий шлях, але я пере-
будую своє життя, і коли це 
зроблю, я буду рада, що він 
більше не є її частиною”.

“Я дійсно кохала його і ду-
мала, що ми проведемо решту 
життя разом і заведемо дітей, 
але він змінився. Думаю, на 
нього вплинув тиск. Навіть 
його власна мама перестала з 
ним розмовляти через те, що 
він зробив із Лорною”, – ска-
зала вона The Sun.

Українка наголошує, що 
Тоні знав, коли її виганяв з 
дому, що вона не має грошей, 
їй нікуди йти та немає інших 
друзів у цій країні.

У соцмережах Софія зви-
нуватила колишню дружину 
Тоні Гарнетта в маніпуляціях: 
нібито жінка не давала ба-
читися з дітьми. Це, своєю 
чергою, спричинило сварки 
британця з українкою. Однак, 
за версією Тоні, його стосун-
ки з колишньою “вже були на 
межі”, перш ніж він зустрів 
Софію.

РІВНЕНСЬКІ КОРДІВЦІ ПРОСЯТЬ ДОПОМОГТИ 
ПРИДБАТИ СТАНЦІЮ МОНІТОРИНГУ

Наші військові продовжують злагоджено боронити 
нашу землю. Для виконання завдань їм потрібна наша 
підтримка.

Так, Рівненські кордівці мають потужну протидронову 
рушницю. Але ж один момент – для того, щоб вона працювала 
максимально ефективно до неї потрібно додатково придбати 
станцію моніторингу.

Станція мониторингу DJI Aeroscope Hardware Combo 
(Portable) потрібна кордівцям, щоб виявляти дрони на відстані 
до 5 км.

Вона не тільки виявляє дрони, вона ще й виявляє звідки 
вони запускаються, виявляється точка запуску і наведення 
нашої артилерії по оркам.

В співпраці з рушницею вони разом забирають дрони на-
шим хлопцям, які в подальшому працюють по тим же оркам.

Наша спільна допомога зможе врятувати життя нашим 
військовим, а ще наближати нашу спільну велику перемогу.

Кордівці зараз виконують завдання і доручили координу-
вати збір у Рівному Андрію Миронцю.

Допомогти можна за наступними реквізитами:

4402 7111 1715 3104 Для гривневих переказів
4402 7111 1393 1677 Перекази в євро
4402 7111 1440 2025 Перекази у доларах



Найважча дорога для рівненського волонтера – додому
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Зазвичай кажуть, що шлях додому – коротший і 
легший. Але для Валерія ГРУШЕЦЬКОГО – водія 
Рівненської телекомпанії ІТV – навпаки, виснажливий. 
Не фізично, а емоційно, адже в дорозі йому доводиться 
відповідати на дзвінки батьків та рідних загиблих у 
боях з окупантами. Останні чотири місяці волонтер, 
доставляє тіла Героїв у Житомирську, Хмельницьку, 
Волинську, Івано-Франківську, Львівську та Рівненську 
області та живе у вирі гострого болю, невимовного 
смутку і безжальної смерті.

Валерій Грушецький – 48-річний рівнянин, живе в перед-
місті Рівного. З дружиною Надією виховують двох синів і 
дочку (старшому – 17, а дівчинці – 11 років). Валерій працює 
водієм у місцевій телекомпанії ІТV. З 2014 року подружжя 
займається волонтерством – допомагають українським захис-
никам, які боронять рідну землю від рашистських окупантів.

ДО ДАРУ ПОВЕРНУЛАСЯ  
"СТАРА ГВАРДІЯ"

Війна у двері родини Валерія та Надії Грушецьких посту-
кала навесні 2014 року: 

"Усе почалося з того, що наш кум, Олег Бондар, 2014-го 
пішов добровольцем захищати Україну, – розповідає Валерій 
Грушецький. – Служив ротним у батальйоні територіальної 
оборони "Горинь". А оскільки на той час українські захисники 
(самі пам’ятаєте) фактично були босі-голі, то ми з Надією 
взялися забезпечити його усім необхідним". 

Невдовзі Валерій натрапив у соцмережах на інформацію 
про групу людей, котрі згуртувалися для підтримки ЗСУ. Отож 
він з дружиною Надією, з якою виховують двох синів і дочку, 
влилися у волонтерський рух. Згодом на його базі створили 
Громадську організацію ДАР (Допомога армії. Рівне). Валерій 
відповідав за фінансову звітність, доставку речей, їх розван-
таження на складі. Надія займалася організацією благодійних 
ярмарків, виготовленням тушонок і консервацій, які відправ-
ляли на фронт тощо.

"У 2014 році нас у ДАРі було близько 300 людей – різного віку, 
роду занять, соціального статусу, – каже очільниця волонтер-
ського штабу при Будинку ветеранів АТО Вікторія Шинкаренко. 
– З часом чимало ДАРівці відійшли від справи. Залишився лише 
основний склад. А коли розпочалася повномасштабна війна з 
росією, більшість повернулися у волонтерську родину. Кожен 
знову взявся за свій напрям. Перші три тижні, створивши групу 
швидкого реагування, працювали практично цілодобово, адже 
існувала реальна загроза нападу на Рівненщину з київського 
напрямку. Якщо б хлопці не втримали там ворога, то в нас було 
б те саме, що й у Чернігівській, Харківській чи Київській облас-
тях", –каже жінка.

ДО ОТОЧЕНОГО ЧЕРНІГОВА 
ПРОБИЛИСЯ З ДРУГОЇ СПРОБИ

"24 лютого прокинувся не те що з відчуттям страху, – зга-
дує він. – Просто було тривожно. Не давала спокою думка: "Що 
робити?". А робити щось треба було. Ворог не чекав, коли ми 
отямимося. Отож уже за годину-другу, коли ми зібралися разом, 
на другий план відійшли миттєве спантеличення, якісь особисті 
справа і клопоти", – каже чоловік.

До звичних обов’язків Валерія додалися поїздки на фронт, 
куди доставляв захисникам військове спорядження, необхідні 
речі, медикаменти, продукти. А згодом вирушив за полеглими 
героями.

"Те, що рано чи пізно доведеться займатися доставкою 
загиблих, було очевидно, – каже Вікторія Шинкаренко. – У 
2014 році я особисто їздила на схід, звідки привозила тіла бійців. 
Тому з 24 лютого було зрозуміло, що це буде. Від цього нікуди не 
дінешся. І буде значно масштабніше".

Вже за кілька днів від початку повномасштабної війни 
почали звертатися рідні загиблих захисників. 

"Зазвичай зверталися по телефону, – розповідає вона. – 
А того разу до Будинку ветеранів прийшли молода дівчина з 
хлопцем. Волонтерський центр тоді нагадував гирло вулкана 
– туди-сюди сновигали люди. Молоді люди були надзвичайно 
скромними. Вони години зо дві прочекали, поки я змогла вислу-

хати їх. Дівчина звернулася з лаконічною фразою: "Допоможіть 
мені забрати мою маму". 

Загибла жінка, Наталія, ще з 24 лютого лежала у моргу в 
Чернігові, який на той час був в оточенні. У дочки було бага-
то знайомих серед військових, які служили разом з мамою в 
Новоград-Волинському. Всі обіцяли допомогти привезти тіло 
загиблої, але через інтенсивні бої та оточення рашистами Чер-
нігова не змогли. А коли загинув командир, дівчина втратила 
будь-яку надію.

"У них був номер телефона моргу, – веде далі Вікторія. 
– Патологоанатом підтвердив, що така жінка справді є. 
"Приїжджайте, – мовив, – але навряд чи доїдете до нас". 
Завантаживши "швидку" дизпаливом, свічками та павербан-
ками, продуктами, медикаментами і вирушили в дорогу. Але до 
Чернігова не доїхали, дістались тільки до лінії бойових дій. Там 
під час обстрілу машину пошматувало осколками, волонтери 
повернули назад". 

Через тиждень рівняни повторили спробу. На цей раз вони 
все ж прорвалися до Чернігова.

"Але про свій приїзд морг не попередили, – каже волонтерка. 
– А щоб відшукати тіло загиблої Наталії, патологоанатому 
під постійними прильотами ворожих снарядів знадобилося десь 
зо три години".

На зворотному шляху рівняни забрали хворого з лікарні і 
тіло Наталії. Поховати жінку змогли лише 23 березня. 

"Діти не очікували, що ми їм допоможемо, – підсумовує 
Вікторія. – Дякували, залишили свої контакти, щоб зверталися 
до них, якщо потрібна буде допомога. Та не тільки вони дякують. 
Дехто пропонує талони чи гроші на пальне. Я відмовляюся, а вони 
наполягають: "Візьміть, мовляв. Може, треба буде ще чиюсь 
дитину додому привезти".

У середньому розхід палива у рефрижератора 17 л на 100 
км. Останнього разу, наприклад, на схід за загиблими "ДА-
Рівці" їздили двома машинами: одна – на північний напрямок 
України, інша – на південний. Загальний кілометраж ста-
новить 6 500 км. Попри те, що волонтерам продають пальне 
за знижкою, заправка рефрижераторів обійшлася у 65 000 
грн. Частину грошей на пальне волонтери отримали завдяки 
гранту від американської організації Nova Ukraine. Ще ча-
стину виділила Рівненська ОВА. Решту придбали за гроші з 
благодійних внесків. 

ЗА ЧОТИРИ ДНІ ПРОЇХАЛИ  
17 ОБЛАСТЕЙ І МОЛДОВУ

У лютому й березні за загиблими їздили звичайною "швид-
кою", погода дозволяла. Але коли стало теплішати знадобили-
ся рефрижератори, які волонтери називають "рефами". Його 
допоміг купити місцевий підприємець, згодом волонтерський 
центр отримав від нього ще одну машину.

У волонтерському центрі при Будинку ветеранів нині є три 
водії, які їздять на схід за тілами загиблих захисників. Валерій 
Грушевський, зі слів Вікторії Шинкаренко, – найстійкіший. 

"Валєра – безвідмовний і надійний, – каже волонтерка. – Ін-
ших (не в образу їм) називаю "одноразовими". Ні, не подумайте! 
Абсолютно нікого не засуджую. Я розумію, що в кожного своя 
психіка: просто людина може або не може. А чи можеш, пере-
свідчишся лише тоді, коли спробуєш. Є такі, кого при погляді на 
трупа просто вивертає. Нічого дивного. Мерці мають специ-
фічний запах. Особливо зараз – у спеку. Десь, можливо, з мішка 
виглядають людські кістки… Не всі можуть на це спокійно 
дивитися. У когось блювотний рефлекс спрацьовує. Це захисна 
реакція організму. Нічого поганого в цьому немає", – ділиться 
жінка.

Від початку повномасштабної агресії рф Валерій здійснив 
двадцять поїздок на схід, у район Бахмута, Краматорська, 
Дніпропетровської та Миколаївської областей. Половина з 
них – за загиблими захисниками. Уперше за вбитими їздив у 
березні. Тоді привезли чотирьох полеглих, а найбільше – під 
час останнього рейсу, 19 Героїв.

Найдовшим у Валерія Грушецького видався останній рейс, 
маршрут якого пролягав через Краматорськ, Новомосковськ, 
Кривий Ріг, Миколаїв, Білгород-Дністровський, Хмельниць-
кий, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Рівне. Туди, на фронт, 
доправили автомобілі, посилки для військових, а назад везли 
загиблих героїв. За чотири дні проїхали 17 областей і Молдову. 

Спідометр зафіксував 3 400 км.
"Дорогою трапилося кілька форс-мажорних ситуацій, – каже 

Валерій. – Довелося стати пішоходами, годин сім чекати непо-
далік лінії фронту, допоки нас звідти не забрали. На зворотному 
шляху виявилося, що навігатор не показує. Тож доїхали до За-
токи, а там міст підірваний. Змушені були об’їжджати через 
Молдову".

Зрештою без пригод не обходиться практично жодної 
поїздки. 

 "Хвилювання були під час перших двох-трьох поїздок. А далі 
якось звикається. Зараз, коли їдемо в зону бойових дій, бачимо 
спалахи, вогонь, дим, чуємо вибухи… Але в таких випадках ду-
маєш про хлопців, які в епіцентрі пекла. Якщо їм не страшно, то 
чого мені боятися?", – каже чоловік.

ГОЛОВНЕ – ЗНАЙТИ ТОГО,  
ХТО ПОТРІБНИЙ

Найбільше допікає в дорозі – монотонність. Валерій каже, 
що шлях назад для нього важчий, ніж на схід. 

"Перший раз, коли приїхав за "200-ми" у Дніпропетровську 
обласну клiнiчну лiкарню iмені Мечникова, я просто нервував, 
– зізнається він. – Весь день в очікуванні минув. Я розумію, що 
робота надзвичайно відповідальна. Необхідно прискіпливо пе-
ревірити всі дані, переконатися, чи те, що треба, тіло видали. 
Ось був нещодавно такий випадок. Мати скинула на телефон 
фото сина. Знайшли подібного, відіслали знімок жінці, аби під-
твердила. "Так, це він", – відписалася. Коли раптом натрапили 
на ще одного, який фактично нічим не відрізняється від попе-
реднього. Фотографуємо, відправляємо фото мамі. Отримуємо 
підтвердження, що саме це її син. Ми тоді довго провозилися, 
аби з’ясувати, хто із загиблих саме той, що треба. Знайшли по 
шраму. Словом, робота ця дуже копітка. Адже не завжди при 
загиблому якісь документи є. Або, як раз було, відірвало верхню 
частину голови…", – ділиться чоловік.

Дорогою назад телефон практично не замовкає. Телефону-
ють рідні, працівники військкоматів – цікавляться: де вони 
зараз, коли приїдуть. Зазвичай Валерій Грушецький так втом-
люється постійними розмовами по телефону, що вже просто 
не вистачає ніяких сил на спілкування з рідними полеглих, 
прибувши за місцем призначення. Вивантажили тіло в морг, 
передали документи – і знову в дорогу. 

"Я не те, що настільки черства натура, – каже Валерій. – 
Просто ставлюся до того, що роблю, як до звичайної роботи. Її 
теж треба комусь робити".

Приїхавши додому, Валерій знімає весь одяг і вкидає в 
пралку. За час дороги одяг настільки набирається трупного 
запаху, що носити його нереально. А далі йде в душ, де пів-
години, а то й довше, змиває з себе втому і той самий запах. 
Сам він його вже не відчуває, зате пам’ятає реакцію Вікторії 
Шинкаренко, коли після повернення зі сходу завітали в Бу-
динок ветеранів: "Хлопці, вийдіть на двір, бо за вами всі мухи з 
вулиці злітаються". 

Кращий відпочинок для Валерія – просто відіспатися. 
Виходить це не завжди – повернувшись зі сходу пізно ввечері 
чи вночі, вже зранку він поспішає на роботу. 

Не раз трапляється, що ще не відійшов від однієї поїздки, 
як доводиться вирушати в іншу.

"Якось, було, тільки повернулися з напарником з Донбасу, 
куди доставляли посилки для бійців, зайшли в Будинок ветеранів. 
Сидимо, п’ємо каву, коли підходить жінка, з нею родичі. Усі в 
сльозах. Батько з мамою навіть з машини не виходили, на них 
просто лиця не було. Просять привезти загиблого. Я їх розумію, 
для них кожна хвилина очікування – вічність. Дзвониш на робо-
ту, відпрошуєшся і вирушаєш у дорогу. А коли верталися назад, 
уже чекає новий список загиблих, за якими треба їхати. І їдеш 
заради батьків. Їм емоційно дуже важко. Найбільше їх виснажує 
невідомість…".

Текст підготовлено командою "7 днів" 
за сприяння платформи пам'яті Меморіал. 

Аби повідомити дані про втрати України – заповнюйте 
форми: для загиблих військових та цивільних жертв.

https://www.victims.memorial/



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 Крав‑
чук Володимир Трохимо‑
вич, вважати недійсним.

Втрачено Картку водія № 
UAD0000007BMN000, ви‑
дана ДП «Державтотран‑
сНДІпроект» на ім’я Крижо‑
вець Валентин Дмитрович, 
вважати недійсним.

Свідоцтво про народження – це 
найперший документ у житті 
людини. Його практично ніколи 
із собою не носять, тому гублять 
не рідше за паспорт. Та й з часом 
він може пошкодитися, а в умовах 
війни годі й казати, що з ним може 
трапитися.

ЯК ВІДНОВИТИ СВІДОЦТВО  
ПРО НАРОДЖЕННЯ

У Мін’юсті наголошують, що сві-
доцтва про державну реєстрацію актів 
цивільного стану, оригінали яких були 
викрадені, загублені, пошкоджені 
чи знищені, органи ДРАЦС видають 
повторно.

Повторна видача таких свідоцтв 
здійснюється незалежно від місця 

державної реєстрації акту цивільного 
стану та місця проживання заявника.

Умовно, ви народилися в Полтав-
ській області, але наразі проживаєте 
у Львівській – щоб отримати дублікат 
свідоцтва про народження їхати на 
Полтавщину не доведеться. Це стосу-
ється і ваших дітей.

"Свідоцтва про народження дітей 
повторно видаються їх батькам і уси-
новителям незалежно від віку дитини. 
Громадянам, які звернулися до відділу 
ДРАЦС особисто, повторні свідоцтва 
про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану видаються того самого дня 
при пред’явленні ними паспорта або 
паспортного документа. Особі, поз-
бавленій батьківських прав, свідоцтва 
про народження дітей повторно не 

видаються. Відновлене свідоцтво має 
таку ж юридичну силу, як і втрачений 
документ", –пояснюють у Міністерстві 
юстиції.

Окрім того, повторну видачу свідо-
цтва про народження можна замовити 
онлайн на порталі Дія. І навіть їхати 
нікуди не доведеться, адже документ 
зможуть доставити через Укрпошту. 

ПОВТОРНА ВИДАЧА СВІДОЦТВА 
ПРО СМЕРТЬ

Алгоритм дій для отримання пов-
торного свідоцтва про смерть особи 
такий самий, як і для свідоцтва про 
народження – необхідно звернутися до 
найближчого ДРАЦС, або ж замовити 
послугу через портал Дія.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗБИРАННЯ 
ПІЗНІХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР
Тривалі дощі упродовж останніх тижнів майже 
зупинили осінньо-польові роботи.

Навіть у таких складних погодних умовах аграрії Рівнен-
щини використовують кожну можливість виходу в поле для 
збору вирощеної продукції, підготовки ґрунтів і посіву під 
урожай наступного року.

Наразі аграрії збирають пізні зернові культури, зокрема, 
гречку та кукурудзу на зерно.

Вже обмолочено 2 тисячі га гречки, що становить 41 % 
посівів, з урожайністю 10,5 ц/га, а також 100 га кукурудзи 
на зерно з урожайністю 61 ц/га.

Сільськогосподарські підприємства розпочали збирання 
ранньостиглого гібриду соняшника, обмолотили 4,5 тис. га 
(8 % площ посівів) з урожайністю 18 ц/га. Розпочали обмо-
лот сої, зібрали 600 га з урожайністю 22 ц/га.

Цукрові буряки викопали на площі 1,8 тис. га з урожай-
ністю 505 ц/га.

Одночасно триває осінній посів озимих культур: підготов-
ка ґрунту, завезення добрив і насіння, засобів захисту рослин.

Аграрії завершили посів озимого ріпаку під урожай 
наступного року. Розпочали сіяти озимі зернові культури: 
пшеницю, ячмінь, жито. Загалом посіяли 12,8 тис. га ози-
мих зернових (10 % до прогнозу).

У власних господарствах люди завершують копання кар-
топлі (80 % до площ посадки) та продовжують збір овочів.

НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" ВДОМА 
ЗІГРАВ ВНІЧИЮ
На відреконструйованому рівненському стадіоні 
"Авангард" відбувся футбольний матч української 
Прем’єр-ліги між Народним клубом "Верес" та 
львівським "Рухом".

Змагання закінчилися з рахунком 2:2. Гра проходила без 
глядачів, лише за присутності офіційних осіб. Вболівав за 
"Верес" і начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Ми доклали всіх можливих зусиль для добудови спор-
тивної арени за кошти підрядника та спонсорів, а також 
його сертифікації УАФ для проведення домашніх матчів. 
Тому, що спорт – важливий. Тому, що у Рівному люблять 
футбол! На жаль, нині "Авангард" – без глядачів. Але щиро 
вірю – так буде не завжди. Перемога України – не за гора-
ми. І зовсім скоро усі ми зустрінемося на червоно-чорних 
трибунах", – прокоментував Віталій Коваль.

Нагадаємо, реконструкцію стадіону "Авангард" розпоча-
ли в рамках президентської програми "Велике будівництво". 
Тоді з держбюджету було виділено 100 млн грн. Більше того, 
попри війну "Верес" й далі будує свою спортивну базу у 
Рівному. Працює дитяча футбольна школа команди, у якій 
навчаються і діти внутрішніх переселенців.

Телефон довіри, за яким можна дізнатися, 
про те, що особа захоплена в полон
Дізнатися про те, що 
особа захоплена у полон, 
можна за телефоном 
довіри МВС +38 089-420-
18-66.

Також для отримання або 
надання інформації гро-
мадяни можуть звернутися 
до Об’єднаного Центру з 

пошуку та звільнення поло-
нених при Службі Безпеки 
України. Це можна зробити 
за телефонами +38 067 650 
83 32, +38 098 087 36 01 або 
надіславши запит на елек-
тронну пошту united.centre.
ssu@gmail.com .

З відповідними запитами 
можна звернутися до Наці-

онального інформаційного 
бюро, зателефонувавши на 
гарячу лінію 1648 або на 
міський номер (044) 287-81-
65 (для дзвінків із-за кордо-
ну). Також є варіант звер-
нення на електронну пошту, 
яка розміщена на сайті Бюро 
https://nib.gov.ua/uk/ .

Розшуком полонених за-

ймається Координаційний 
штаб з питань поводження з 
військовополоненими, де за 
телефоном (044) 428-62-74 
можна отримати необхідну 
інформацію, або надіслати 
електронний запит на адресу 
contact@gur.gov.ua .

Як відновити втрачені документи на нерухомість

ЯК ВІДНОВИТИ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ ТА ПРО СМЕРТЬ

Втрата будь-якого документа – справа не з приємних, 
але втрата документів, що підтверджують право 
власності на нерухомість, мабуть, найнеприємніше, 
що може статися. Утім, панікувати не потрібно, усе 
можна відновити.

Найголовніше, що потрібно розуміти – втрата документів 
на нерухомість не означає втрату самого права власності на 
об’єкт. Запис про право власності зберігається у Державно-
му реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До речі, на порталі Дія можна отримати довідку з цього 
реєстру.

Дублікати таких документів сьогодні видають ЦНАПи. 
Послуга – безкоштовна.

Для цього необхідно подати в ЦНАП такі документи:
• заяву зі згодою всіх повнолітніх співвласників житла, 

які брали участь в приватизації (заповнюється в присутності 
адміністратора);

• копії паспортів або свідоцтв про народження для осіб, 
що не досягли 16-річного віку, які є співвласниками житла 
й оригінали документів для посвідчення;

• документ з поліції про те, що оригінал свідоцтва про 
право власності на житло був викрадений або втрачений.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Донатити треба регулярно, а для 
цього потрібна довіра людей!

ОГО 30 років: як виглядав один з перших 
випусків газети "ОГО"

Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України” 

в рамках реалізації грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. 

Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

Ця газета надрукована на папері, що наданий нам в якості 

гуманітарної допомоги та за підтримки компаній: АНРВУ, WAN-IFRA, 

Agora, Norske Skog, БО "УСЛ" та Kinstellar.

2 жовтня цього року газета 
"ОГО"відзначила 30 років з дня 
першого випуску. Згадаємо, 
як виглядала газета 30 років 
тому. Адже тепер це вже історія, 
яка твориться впродовж трьох 
десятків років.

ТРОШКИ ІСТОРІЇ
2 жовтня 1992 року з легкої руки 

засновника "ОГО" Віктора Данило-
ва з’явився на світ перший номер 
газети "Програма. Реклама. Оголо-
шення" накладом 999 примірників. 
Поступово назва трансформувалася 
і стала коротшою, від слова "оголо-
шення" – "ОГО".

Для наповнення першого номера 
засновник Віктор Данилов особи-
сто передруковував оголошення 
зі стовпів. А ось коли "ОГО" стала 
виходити щодня – разом з дружи-
ною вийшов до фірмового кіоску 
"ОГОпрес" продавати її перехожим. 
Не боятись експериментувати і бути 
якомога ближчими до читача – це 
постійна практика редакції "ОГО"!

Доброю традицією стало для 
"ОГО" святкувати ювілеї разом із 
ровесниками газети. Так однолітки 
"ОГО" вітали нас із 10-річчям! До 
речі, тоді газета мала зовсім інший 

вигляд. Із 1999 року "ОГО" починає 
поступово перетворюватися з ре-
кламно-інформаційного видання 
у нормальну цивілізовану газету 
європейського стандарту, де головну 
роль відіграють новини. Колектив 
"ОГО" до сьогодні доносить до чи-
тача найсвіжіші новини про події 
міста та області.

Корпоративному духу "ОГО" 
можна лише позаздрити! "ОГО" – це 
не тільки дружній робочий колек-
тив, це, насамперед, невелика сім’я 
– дружня, креативна та весела!

Щороку у свій день народжен-
ня колектив "ОГО" здає кров для 
людей, які цього потребують. І цьо-
горіч знайшлися донори "ОГО", які 
підтримали щорічну традицію.

30-річчя для нас – це чудова 
нагода замислитись над тим, що 
вже зроблено, до чого ще прагнемо 
і що маємо зараз. А зараз хочемо 
подякувати всім тим, хто не забуває, 
підтримує і, звичайно, читає.

Щиро дякуємо нашим надій-
ним партнерам, читачам та друзям 
за привітання. Сподіваємось на 
подальшу співпрацю і взаємопід-
тримку.

З повагою і любов’ю, 
колектив "ОГО".

"Не хочу виглядати жертвою": 
фотографи показали світлини 
з "Орестом" після полону

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови опублікували 
перші світлини бійця полку "Азов" Дмитра Козацького 
з позивним "Орест", якого звільнили з російського 
полону.

Дмитро Козацький став відомим після того, як опублікував 
свої світлини під час оборони Азовсталі.

Фотографії стали символом незламності оборонців Марі-
уполя і українців у війні проти РФ.

Подружжя Ліберових опублікувало художні світлини на 
своїй сторінці в Instagram після розмови із захисником.

Дмитро розповів їм, що не хотів виглядати як жертва, тому 
одразу після полону привів себе до ладу.

"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і 
побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", – перепові-
дають вони слова "Ореста".

Фотографи також розповіли історію знайомства з Дми-
тром.

Вони написали йому слова підтримки, а Дмитро подякував 
їм за їх вражаючі світлини війни.

"Ці слова прийшлись на, мабуть, найтяжчий для нас період 
в цю війну. Ми роз‘їдались сумнівами, адже в Україні працювали 
вже, мабуть усі відомі журналісти… Кому це потрібно?

А тут хлопець, який наразі в пеклі Азовсталі пише нам, що 
наші фото його надихають. Зараз ми розуміємо, наскільки ці 
слова були переломними для нас", – кажуть вони.

Нагадаємо, "Орест" перед російським полоном також 
створив короткий фільм-прощання, де зафільмував останні 
дні оборонців Азовсталі.

А одна зі світлин Дмитра з Азовсталі навіть стала перемож-
цем у міжнародному фотоконкурсі International Photography 
Awards.

Олександр Безощук – 
підприємець, який від 
початку війни активно 
включився в підтримку 
наших військових. Разом 
з партнерами він заснував 
спільноту "Відповідальні 
українці", яка зібрала 
більше мільйона на 
потреби військових. Про 
саму ідею та напрямки 
роботи "відповідальних" – 
читайте в інтерв’ю. 

Відповідальні українці – як 
виникла ідея створення такої 
спільноти і чому така назва? 

На жаль, ця війна на-
довго. Тому дуже важливо 
допомагати постійно. А для 
того потрібні постійні дона-
ти. Я задумався, як це краще 
побуватися і яким чином 
залучити людей. 

Тому з волонтером Юрієм 
Дюгом вирішили запустити  
тривалий проект – благодій-
ну спільноту "Відповідальні 
українці". ЇЇ головна осо-
бливість – це регулярність 
донатів, а як наслідок мож-
ливість разом допомагати 
ЗСУ і через місяць і через 
півроку, і через рік.

Чому "відповідальні укра-
їнці"? Це формулювання 
видалось нам найбільш під-
ходящим, адже це спільно-
та українців, патріотів, які 
регулярно і дисципліновано 
допомагають своїй країні. Це 
відповідально і правильно. 

Хто засновники організації 
і скільки вже зараз в команді 
маєте людей?! 

Засновниками можна 
вважати перших учасників  
– тут буде декілька десятків 
людей. Зараз маємо швид-

ше координаторів – це я та 
Юрій Дюг. Багато допомагає 
з івентами Тамара Салімова, 
по підбору і ремонту авто – 
для нас незамінним є Андрій 
Біланчук з своїми хлопцями. 
Загалом зараз до спільноти 
долучилось вже більше 150 
підприємців, власників та 
керівників бізнесу, волонте-
рів та небайдужих українців  
з різних міст України, Німеч-
чини, Великобританії, США, 
Ірландії, Польщі, Литви, 
Латвії.

Скільки коштів вдалося 
зібрати і на які основні по-
треби?!

Станом на зараз за три 
місяці роботи зібрали вже 
більше 1,2 мільйона гривень. 
Найбільше на купівлю по-
зашляховиків для ЗСУ. Вже 
завершуємо придбання та 
передачу п’ятого за рахунком 
авто. Також збираємо кошти 
на ремонт автомобілів, за-
купівлю планшетів іншого 
важливого спорядження. 

Ми одразу розбили наші 
фандрейзингові проекти на 
три категорії: малі, середні 
і великі. 

Розкажіть про ці категорії 
детальніше…

На великі – це купівля 

авто на ЗСУ щомісяця дона-
тять фіксовані суми майже 
140 учасників спільноти. 
Ми ведемо облік всіх надхо-
джень і витрат, щомісячно 
звітуємо. Ця он-лайн табли-
ця доступна всім учасникам 
спільноти. Авто передаємо 
публічно, по документах – 
ставимо на баланс військової 
частини. А також рішен-
ня про те, кому передаємо 
авто – спільно визначає на 
голосуванні в наших коор-
динаційних групах. Тобто все 
демократично. Кожен може 
запропонувати, а більшість 
вирішує якій частині допо-
магатимемо першочергово. 
Все це описано в правилах, 
з якими ознайомлюється 
кожен охочий доєднатися до 
спільноти. 

Менші й середні проекти 
робимо під конкретні потре-
би – ремонт авто, купівля 
генераторів чи планшетів і 
тд. Звітуємо по закінченню 
кожного збору. 

Звітність робимо для до-
натерів ретельно і регулярно, 
адже довіра – це зараз голов-
не. Якщо люди не будуть ві-
рити спільноті – то не будуть 
донатити регулярно. 

Ви не тільки організовуєте 

збори коштів, а і проводите 
івенти. Розкажіть про це. 

Робимо події і заходи не 
дуже часто, але стараємо-
ся зробити їх креативними 
і такими, щоб запам’ято-
вувались. Так в серпні ми 
провели благодійний ярма-
рок "Бренди Рівненщини" 
в Історичному кварталі на 
пивзаводі, де зібрали на ку-
півлю авто більше 127 тисяч 
гривень. Нещодавно спільно 
Рівненським пивзаводом та 
Народним клубом "Верес" 
провели благодійну презен-
тацію ексклюзивного пива, 
де зібрали, ще 104 тисячі 
гривень.  В цьому нам багато 
допомагає Рівненське відді-
лення асоціації ріелторів та 
небайдужі волонтери. 

Також проводимо періо-
дично благодійні футбольні 
матчі спільно з футбольною 
академією "Стандарт".  За-
раз думаємо над новими 
концептуальними заходами, 
щоб зібрати більше коштів 
для ЗСУ. 

Чи збираєтеся продовжи-
ти роботу після перемоги чи 
це лиш на період війни?

Чесно кажучи про це не 
думали. Адже війна трива-
тиме довго і дуже потрібно 
допомагати армії, як зараз 
– так і через півроку рік.  А 
що після перемоги? Невідо-
мо ще коли вона буде. Одна 
після того проблеми, в яких 
варто допомагати не зник-
нуть. Треба буде допомагати 
пораненим військовим в 
реабілітації, родинам заги-
блих героїв і так далі. Словом 
зараз треба зосередитися на 
армії, а далі – побачим. 




