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Чого чекати Україні
після масованих атак росії

Внаслідок масованих ударів по 
українських містах росія зруйнувала 
десятки об'єктів інфраструктури. 
Загалом понад 100 ракет і бойових дронів 
було випущено впродовж шести годин 
10 жовтня. Сьогодні атаки на енергетичні 
об'єкти продовжуються.

Для України такі дії росії не є великою не-
сподіванкою: останні місяці прогнози про те, 
що, програючи на фронті, росія завдаватиме 
ударів по цивільній інфраструктурі, лунали 
постійно.

Після того, як сталися вибухи на Крим-
ському мосту, імовірну швидку помсту Крем-
ля обговорювали соцмережі, про загрози 
говорили політики і військові експерти. 
9 жовтня Володимир Путін назвав підрив 
мосту "терористичним актом українських 
спецслужб".

Пропагандисти російського державного 
телебачення та прихильники Путіна у соцме-
режах закликали до нападів на енергетичну 
інфраструктуру України. Зранку 10 жовтня, 
коли ракети і дрони влучали у цивільних, 
вони зловтішалися.

Зокрема, редакторка контрольованої 
Кремлем міжнародної телевізійної мережі 
RT Маргарита Симоньян, назвавши напад 
на Кримський міст "червоною лінією" для 
росії, написала у телеграм: "А ось і "ответка" 
прийшла".

Що ця "відповідь" змінить, чи вдалося 
росії помститися за Кримський міст і що 
чекати далі, ВВС News Україна дізнавалася 
в експертів.

"ЛЮТЬ І ПРЕЗИРСТВО"
Українська влада переконана, що дії росії 

лише посилять рішучість Збройних сил Укра-
їни і викличуть ще більшу лють українців до 
ворога.

"Своїми обстрілами ви викликаєте в нас 
тільки лють і презирство! Не страх, не бажан-
ня про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в 
нас бажання нищити вас, терористів, де б ви 
не перебували – на вулицях і в бункерах, на 
морі і на суші", – написав у твіттер секретар 
РНБО Олексій Данілов.

"Це ніщо інше, як залякування, – каже 
ВВС News Україна директор Центру дослі-
джень громадянського суспільства Віталій 
Кулик. – Але такі залякування не працюють 
ще з лютого 2022 року, з початку російського 
вторгнення. Інших настроїв, окрім гніву і 
рішучості, не могло бути".

Він також звертає увагу на те, що і до уда-
рів, і під час них росія вдавалася не лише до 
ракетних, але й до інформаційних атак, які 
свідчать про намагання посіяти паніку серед 
людей, однак успіху вони не мали.

"У соцмережах проросійські пабліки і 
кремлівські пропагандисти ширили інформа-
цію, що "Зеленський втік", що "Білорусь поча-
ла наступ", що в Києві паніка, що скуповують 
продукти тощо.

Ще одна інформаційна атака під час масо-
ваних ударів – про створення спільного вій-
ськового угруповання росії та Білорусі. Воно 
і так давно існує, мова лише про легалізацію 
саме у день атак. Усі ці інформаційні вкиди 
вже не мають такої реакції в Україні, як це 
було на початку війни", – каже Віталій Кулик.

Військовий експерт Кирило Данильченко 
вважає, що головна мета масованих ударів 
була, перш за все, медійна.

"Те, що росіяни "відкрили кран" після втечі 
з-під Харкова і після Керченського мосту, 
означає тільки одне – вони розуміють, що 
пусками 50-80 ракет все одно не досягнуть 
стратегічних цілей. І розмінюють їх на медій-
ні", – каже він.

"Це все мало прилетіти до нас у пік моро-
зів. Вони не накопичують місячне виробни-
цтво і не відкривають "недоторкані запаси" 

просто так. І те, що вони їх розкрили зараз 
– це спроба розширення агресії, поки росіяни 
до неї не готові. А у нас буде час підлататися. 
Такий темп вони довго не втримають", – 
пише Кирило Данильченко у фейсбуку.

ВІДПОВІДЬ ТИМ, ХТО ХОЧЕ 
ГОВОРИТИ З ПУТІНИМ ПРО МИР

"Це відповідь Путіна усім "умиротворюва-
чам" у світі, які хочуть поговорити з ним про 
мир", – так прокоментував ракетні удари по 
цивільній інфраструктурі міністр закордонних 
справ України Дмитро Кулеба.

"Це має продемонструвати нашим партне-
рам "недоговороздатність" і відсутність будь-
яких умов для ефективних переговорів з росі-
єю. Вона не готова до цих переговорів і вони 
недоцільні зараз. Після анексії українських 
територій рф йде на ескалацію, на розмову 
з позицій сили, мову ультиматумів", – додає 
експерт Віталій Кулик.

"Єдиний спосіб зупинити геноцид Путіна 
– це продовжувати зупиняти його, поки він 
не зупиниться. Із більшою кількістю зброї, а 
не лише більшою кількістю слів", – так відре-
агував на масовані удари міністр закордонних 
справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у твіттері.

"У ВОРОГА НЕ ЛИШИЛОСЬ ЖОДНОГО 
ІНШОГО АРГУМЕНТУ"

Найближчим часом, вважають експерти, 
повторення масованих атак росії триватиме.

Володимир Путін, назвавши ракетні атаки 
по Україні 10 жовтня "ударами по об'єктах 
енергетики, військового управління та зв'язку 
України", сказав, що і надалі "відповіді будуть 
жорсткими і відповідатимуть рівню загроз". 
Загрозами він називає "проведення терактів 
на території росії".

"Путіну не потрібні причини для удару, 
йому потрібні приводи, а приводом може 
бути будь-що – і чергова контратака ЗСУ, і 
провокації на кордоні", – каже Віталій Кулик.

"У ворога не лишилось жодного іншого 
"аргументу", здатного стримати наступ ЗСУ та 
відстрочити розгром окупантів. Сьогоднішній 
"аргумент" теж не такий вже і сильний (втім, 

його сила чи безсилля вповні залежить від нас з 
вами – українського тилу), але оскільки інших 
вже остаточно та незворотно немає, то цей піде 
в хід ще не одноразово", – пише у фейсбук ана-
літик і учасник війни з 2014 року Євген Дикий.

Однак військові експерти наголошують, 
що на масовані атаки у росії не вистачатиме 
ресурсів. Про це також заявив і секретар 
РНБО Олексій Данілов.

"Хочу заспокоїти всіх наших громадян, що 
в нього (володимира путіна. – Ред.) вже не так 
багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи 
пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх 
уже набагато менше, ніж було до 24 лютого", 
– сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

ПОГАНО, АЛЕ НЕ НАЙГІРШЕ
Співдиректор програм зовнішньої політи-

ки і міжнародної безпеки Центру Разумкова 
Олексій Мельник вважає, що на лінії фронту 
"росія навряд чи здатна зараз щось продемон-
струвати, принаймні, впродовж наступних 
кількох тижнів".

Водночас він наголошує, що Путін і ради-
кальна патріотична спільнота рф продовжу-
ють вірити в те, що росія зможе досягти ре-
зультатів з допомогою мобілізації і завдаючи 
ударів по українському тилу.

"Допоки вони в це вірять, це погано, але не 
найгірше. Коли Путін повністю розчарується 
в можливостях своїх збройних сил, "вагнерів", 
і "кадирових", може настати критичний мо-
мент, коли у нього з усіх козирів залишиться 
один – ядерна зброя", – наголошує експерт в 
коментарі ВВС News Україна.

"Тому завдання України і західних парт-
нерів полягає у тому, щоб у такий критичний 
момент Путін не зміг зробити цього фаталь-
ного кроку для себе і для світу", – додає Олек-
сій Мельник.

ЯК ВИБУХ НА КРИМСЬКОМУ МОСТУ 
ЗМІНИТЬ ХІД ВІЙНИ

Пожежа на Кримському мосту, яка ста-
лася внаслідок вибуху, суттєво погіршить 
постачання російських військ на південному 
фронті, вважають експерти. Це також важлива 

перемога України з точки зору впливу.
У суботу вранці на залізничному мосту 

через Керченську протоку стався вибух, в ре-
зультаті чого обвалилася частина автомобіль-
ного мосту. Рух автомобілів та поїздів мостом 
припинили.

Влада анексованого Криму заявила, що 
вже сьогодні почне працювати поромна пе-
реправа, а запасів продовольства та палива в 
Криму достатньо, аби перечекати ремонтні 
роботи.

Утім, на думку військових експертів, по-
шкодження Кримського мосту помітно по-
гіршить логістичне забезпечення російських 
військ насамперед на півдні України.

"КЛЮЧ ДО ДЕОКУПАЦІЇ ПІВДНЯ І 
КРИМУ"

Пересування військових і техніки через 
міст буде зупинено як мінімум до кінця жовт-
ня, вважає український військовий експерт, 
кандидат військових наук Ігор Романенко.

За його словами, це сталося дуже своєчас-
но, адже на Херсонському напрямку протягом 
останнього тижня активізувались воєнні дії. 
І саме з Криму через Керченський міст росія 
перекидала основну частину людей і зброї.

На його думку, удар по мосту частково 
вплине і на постачання російської армії на 
Сході, де росія поступово відступає під тис-
ком українських сил.

"Це безперечно впливатиме на хід і ефек-
тивність бойових дій наших сил оборони", 
– сказав Романенко в коментарі BBC News 
Україна.

Військовий експерт Олександр Мусієнко 
впевнений, що вибух на мосту стане "ключем 
для деокупації півдня України загалом, в тому 
числі і окупованого Криму".

Про це він сказав в ефірі телемарафону. 
За його словами, через окупований Крим і, 
зокрема, через Кримський міст здійснювалося 
75% забезпечення російської армії на півдні 
України.

Пошкодження мосту також унеможливить 
перекидання в Крим мобілізованих з росії, 
яких потім з півострова планували перевозити 
далі на Запорізький напрямок чи на лівобе-
режжя Херсонщини, каже Мусієнко.

Нинішній інцидент може бути частиною 
плану щодо повернення Криму у коротко-
строковій перспективі, вважає авторитетний 
військовий експерт, генерал австралійської 
армії у відставці Мік Раян. На його думку, 
можливо, це також спроба відвернути увагу 
російських військових, які перебувають в 
інших частинах України.

Для росії це суттєва проблема, вважає 
Раян. Постачання Криму не перерветься – 
залишаються судна та шлях через Мелітополь, 
але утримання Мелітополя стає для Москви 
ще важливішим.

Якщо на Півдні тепер почнуться перемі-
щення російських військ, це може виявити 
їхні слабкі місця, і українці побачать нові 
можливості, зазначає Раян.

ЧИ ПРИЧЕТНА ДО ЦЬОГО УКРАЇНА
російська влада одразу припустила при-

четність до підриву мосту українських вій-
ськових. Україна цю версію офіційно не 
коментувала, хоча натяків на це в коментарях 
достатньо.

На думку аналітиків, офіційного визнання 
причетності одразу не станеться так само, як 
це було після вибухів на аеродромі Саки в 
Криму у серпні.

Утім, більшість експертів погоджується, 
що за вибухом на мосту стоять українські 
спецслужби.

Пошкодження Кримського мосту виглядає 
як "шедевр таємної диверсії", вважає колиш-
ній старший експерт із вибухових речовин 
британської армії.

За інформацією ВВС Україна
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Українці за добу задонатили на 
дрони-камікадзе 352 млн гривень 

Виведуть із обігу старі купюри 5, 10, 20 та 100 грн

Оформити лікарняний у Польщі: як це зробити

Пропонують звільняти від мобілізації вихователів

ПЕНСІЇ ЧЕРЕЗ ПОШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ 
МОЖУТЬ ОТРИМАТИ МЕШКАНЦІ 
63 ДЕОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ 
ПУНКТІВ
Пенсії через поштові відділення можуть отримати 
мешканці 63 деокупованих населених пунктів.

Мешканцям звільнених від російських військ територій 
продовжують виплачувати пенсії за жовтень. Станом на 
сьогодні, 10 жовтня, на виплати пенсіонерам деокупованих 
Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини спря-
мували 4,4 млрд грн – для виплати через банки та поштові 
відділення. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Наразі отримати кошти через поштові відділення мають 
змогу лише жителі Харківської та Херсонської областей.

На Харківщині відновили можливість доставляти та 
виплачувати пенсії в 18 населених пунктах Ізюмського та 
Чугуївського районів. Зокрема відновили роботу сім сервіс-
них центрів Пенсійного фонду – у Балаклії, Барвінковому, 
Великому Бурлуку, Вовчанську, Ізюмі, Чкаловському та 
Шевченковому.

У Херсонській області Укрпошта на сьогодні має мож-
ливість доставляти пенсійні виплати в 45 населених пунк-
тів Бериславського району. Окрім того, проводили виїзні 
прийоми громадян в Кочубеєвській та Нововоронцовській 
територіальних громадах.

Незабаром відновлять роботу три сервісні центри ПФУ 
у Великій Олександрівці, Високопіллі та Нововоронцовці.

НА РІК "ЗАМОРОЗЯТЬ" МІНІМАЛЬНУ 
ПЕНСІЮ НА РІВНІ 2093 ГРИВНІ
Верховна Рада затвердила проект держбюджету 
на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає 
фактичне заморожування соціальних стандартів. 
Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн., а зарплата – 
6700 грн.

Як пише портал " На пенсії", про це йдеться у тексті за-
конопроекту про бюджет на 2023 рік.

Рішення заморозити соціальні стандарти ухвалено через 
дефіцит державного бюджету. Повномасштабна війна ви-
кликала різке скорочення бюджету та позбавила можливості 
фінансувати індексацію соцстандартів.

У результаті:
мінімальна зарплата буде на рівні 6700 грн (з 1 жовтня 

2022-го та весь 2023-й);
мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн (з 1 грудня 2022-

го та весь 2023-й).
Щодо березневої індексації пенсій, то в Міністерстві 

соціальної політики повідомили, що планують її зберегти. 
Індексація пенсій у березні провадиться з урахуванням рів-
ня інфляції. Якщо цю норму буде витримано, то українські 
пенсіонери отримають виплати на 25-30% більше. Хоча все 
залежатиме від бюджету країни та його наповнюваності.

Звичайно, розраховувати на таке суттєве підвищення всім 
пенсіонерам не варто. Ті, хто отримував мінімальну пенсію, 
особливого збільшення і не помітять.

ВСТУПНУ КАМПАНІЮ ДО ЗАКЛАДІВ 
ПРОФТЕХОСВІТИ ПРОДОВЖЕНО 
Заклади професійної освіти зможуть зараховувати 
вступників на вільні місця регіонального та 
державного замовлення до 1 листопада.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
Зазвичай МОН продовжувало вступну кампанію до 

профтехів до 1 жовтня. Однак цьогоріч через масштабну 
збройну агресію росії українські вступники мають багато 
перешкод для вчасного подання документів. Для того, щоб 
молодь мала можливість здобути професійну освіту, донабір 
на вільні місця триватиме на місяць довше – до листопада.

Нагадаємо, що профтех-мережа Рівненщини складається 
із 19 закладів.

Цьогоріч найпопулярнішими професіями в області стали: 
тракторист-електрик, автомобільний транспорт, електро-
газозварювальник, кухар-кондитер, а також будівельники. 
Навчання проходить в очному форматі, але подекуди з 
використанням дистанційних технологій.хідно обов’язково 
звернутися до поліції або рятувальників.

Сергій Притула повідомив на сторінці у Facebook, що 
українці за добу задонатили на дрони-камікадзе RAM 
II UAV 352 млн гривень замість 100 млн запланованих. 
Збір тривав до 12 години дня, зараз збір завершено.

Нагадаємо, раніше співзасновник Монобанку Олег Горо-
ховський повідомив, що вже понад 700 000 українців попов-
нили вчора "Банки помсти" Сергія Притули, Сергія Стерненка 
та Ігоря Лаченкова, відкриті у Монобанку. Загальна сума, яка 
надійшла лише на ці три банки, перевищила 255 млн грн.

Пeрeкaзaти грoшi мoжнa зa рeквiзитaми:
MoнoБaнкa Фoндy Ceргiя Притyли: зa пocилaнням

ПривaтБaнк: зa пocилaнням
MoнoБaнкa Ceргiя Cтeрнeнкa: зa пocилaнням
IBAN: UA173052990000026008046715893
RAM ІІ UAV – цe yкрaїнcькi дрoни-кaмiкaдзe, щo дoзвoля-

ють гaрaнтoвaнo знищyвaти нaзeмнi (нaдвoднi) цiлi. БПЛA 
ocнaщeний eлeктричним двигyнoм, щo зaбeзпeчyє дaль-
нicть пoльoтy дo 30 км нa крeйceрcькiй швидкocтi y 70 км/
гoд. Зaпycк БПЛA здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю cпeцiaльнoї 
кaтaпyльти, a нa їх рoзгoртaння нeoбхiднo лишe 10 хвилин, 
мaкcимaльний чac пoльoтy cтaнoвить 40 хвилин.

З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне 
поступово вилучати з обігу паперові банкноти 
номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 
2007 років (тобто попереднього покоління) з метою 
поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові 
монети:

• обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 
року;

• банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового поко-
ління.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління?
Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки 

в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього по-
коління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), 
поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для 
населення.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного 
номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат 
зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на від-
повідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить 
захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для 
громадян.

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПОСТУПОВА 
ЗАМІНА?

З початку наступного року Національний банк спільно з 
банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу 
зазначених банкнот, зокрема:

• банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за 
всіма видами готівкових операцій;

• Національний банк припинить підкріплювати такими 
банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попередньо-
го покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучати-
муться з обігу та передаватимуться до Національного банку 
для подальшої утилізації.

Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними 
засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розра-
ховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально 
обмінювати.

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього поко-
ління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відпо-
відні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 
року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із 
сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Депутати зареєстрували у Верховній 
Раді України законопроект, яким 
пропонують звільнити від мобілізації 
педагогічних працівників закладів 
дошкільної і позашкільної освіти.

Документ опубліковано на сайті 
парламенту.

Згідно з законопроектом про вне-
сення змін до статті 23 Закону Укра-
їни "Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію", таке право пропонують 
надавати педагогічним працівникам, 
які працюють в закладах дошкільної і 

позашкільної освіти за основним місцем 
роботи не менш як на 0,75 ставки.

Зазначається, що зараз звільняються 
від мобілізації педагогічні працівники, 
які працюють в закладах вищої, фахової 
передвищої, професійної та загальної 
середньої освіти. Автори законопроекту 
вважають, що ненадання права на від-
строчку від призову на військову службу 
під час мобілізації педагогічним праців-
никам закладів дошкільної і позашкіль-
ної освіти є дискримінацією.

"Відповідно до статистичних дослі-
джень, серед педагогічних працівників 

закладів освіти переважають жінки 
(близько 90%), чоловіки на цих посадах 
перебувають у меншості. Тому питан-
ня збереження чоловіків на посадах 
педагогічних працівників у закладах 
дошкільної та позашкільної освіти сьо-
годні є актуальним, адже за існуючого 
нерівного балансу двох статей серед пра-
цівників освіти і так важко забезпечити 
гармонійний розвиток дітей", – йдеться 
в тексті пояснювальної записки до за-
конопроекту.

У Польщі біженці 
можуть розраховувати 
на лікарняний, який 
оплачується. Для цього 
українці повинні легально 
працювати й сплачувати 
відрахування на медичне 
страхування.

П р о  ц е  п и ш е 
ukrainianinpoland.

Якщо виконуються ці 
умови, то українські біженці 
можуть оформити лікарня-
ний для себе, лікарняний для 
догляду за хворою дитиною, 
а також відпустку для догляду 
за хворим родичем (якщо він 
потребує опіки). І роботода-
вець не має права відмовити.

Якщо людина працює не-
офіційно, то лікарняний для 
неї не передбачений.

У Польщі, як і в Україні, 
оформленням лікарняного 
займається лікар. Він прово-
дить огляд та приймає рішен-
ня про надання лікарняного, 

який видається в електро-
нному вигляді. Лікарняний 
автоматично потрапляє у 
систему ZUS.

Щоб оформити лікарня-
ний, потрібно мати номер 
PESEL.

Пацієнту, який перебуває 
у відпустці через хворобу, по-
винні продовжувати платити 
зарплату.

Крім того, передбачено 
інші виплати:

• компенсація 80% від 
зарплати через хворобу без 
госпіталізації;

• якщо хвороба настала 
під час вагітності, внаслідок 
нещасного випадку на роботі, 
а також у випадках професій-
них захворювань та у ситуації, 
коли лікарняний надається 
для обстежень та маніпуля-
цій, пов’язаних з донорством 
– 100% від зарплати;

• якщо пацієнт перебуває 
у шпиталі (без урахування 
причин вище) – компенсація 

70% від зарплати;
• 80% від зарплати у разі 

лікарняного, виданого для 
догляду за хворою дитиною 
чи іншим родичем;

Чітких обмежень щодо 
терміну лікарняного немає, 
але є деякі нюанси щодо ви-
плат. Компенсацію по лікар-
няному надає ZUS.

Подання до ZUS про ви-

плату за лікарняним листом 
мають складати лише ті, хто 
веде самостійну економіч-
ну діяльність, наприклад, 
приватні підприємці. Якщо 
гроші за лікарняний виплачує 
роботодавець, заявку пода-
вати не потрібно. Для цього 
достатньо лише електронного 
лікарняного листа.
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Обмін та відновлення посвідчення 
водія знову доступні онлайн
Обмін та відновлення посвідчення 
водія знову доступні онлайн, а забрати 
документ можна буде у відділенні 
Укрпошти

Головний сервісний центр МВС спільно 
з ДП "ІНФОТЕХ" та Укрпоштою відновлює 
онлайн послугу, яку було призупинено з 
міркувань безпеки через повномасштабне 
вторгнення росії в Україну.

Відтепер знову можна замовити обмін 
та відновлення посвідчення водія через 
Електронний кабінет водія. Фахівцями 
Головного сервісного центру МВС був 
відпрацьований алгоритм, який дозволяє 
перезапустити одну з найбільш популярних 
онлайн-послуг у безпечному форматі. Для 
користувачів онлайн сервісу фактично 
нічого не змінюється: як і раніше через 
смартфон чи ноутбук можна замовити 
послугу в кілька кліків. Водночас забра-
ти посвідчення можна буде особисто як 
у будь-якому найближчому сервісному 
центрі МВС, так і через сервіс поштового 
оператора.

"Щодня до 142-ох діючих сервісних 
центрів МВС звертаються близько 2 тисяч 
клієнтів для обміну посвідчення водія. І 
вже відсьогодні таку операцію можливо 
замовити онлайн. Відтак, забрати готовий 
документ можна буде або в зручному для 
себе сервісному центрі МВС або в най-
ближчому відділені Укрпошти, чи навіть 
замовити доставку кур’єром Укрпошти 

додому", – зазначив начальник Головного 
сервісного центру МВС Микола Рудик.

Орієнтовна вартість послуги – 254 грн. 
за бланк посвідчення, 26 грн. за адмінпо-
слуги сервісного центру МВС та 294 грн. 
за логістичні витрати, може бути також 
нарахована комісія банку.

Послуги обміну посвідчення водія нада-
ються у таких випадках:

• у разі непридатності посвідчення для 
подальшого користування (зіпсоване, за-
писи не читаються тощо):

• у разі зміни персональних даних 
власника (прізвище, прізвище, ім’я, по 
батькові, стать – проводиться на підставі 
документа, що підтверджує таку зміну);

• за бажанням власника (наприклад, з 
метою отримання більш сучасного бланку, 
або уточнення персональних даних латин-
ськими літерами, заміни фото тощо);

• після закінчення строку дії.
Послуги відновлення посвідчення водія 

надаються у таких випадках:
• у разі крадіжки (тоді потрібно для 

початку звернутись до поліції);
• у разі втрати.
Нагадуємо, для того, щоб здійснити 

обмін або відновлення посвідчення водія 
необхідно:

• авторизуватися в Електронному ка-
бінеті водія, обравши зручний спосіб – за 
допомогою електронного підпису, BankID 
або Дія.Підпису;

• у меню послуг обрати пункт "Елек-

тронні послуги", потім знайти та вибрати 
"Відновлення та обмін посвідчення водія";

• перевірити правильність контактних 
даних та в блоці "Обрати причину" позна-
чити один із запропонованих варіантів;

• заповнити усі обов’язкові поля за-
явки;

• обрати зручний вам сервісний центр 
МВС, або поштове відділення національ-
ного оператора поштового сервісу в якому 
плануєте отримати виготовлене посвідчен-
ня водія;

• підписати заяву за допомогою елек-
тронного підпису, BankID або Дія.Підпису;

• сплатити за послугу особистою бан-
ківською картою;

• отримати автоматичне повідомлення 
щодо успішної подачі заявки на отримання 
послуги "Відновлення та обмін посвід-
чення водія", на цьому етапі вже можна 
слідкувати в Електронному кабінеті водія 
зміни у статусі заявки;

• отримати готове посвідчення водія 
особисто в сервісному центрі МВС або на 
поштовому відділенні Укрпошти.

Тривалість надання послуги до 10 днів. 
Важливо, що як тільки буде оформлено 
заявку на обмін або відновлення посвід-
чення водія, старе посвідчення зникне з 
Електронного кабінету водія та застосунку 
Дія і вже нове з’явиться після особистого 
отримання документу.

Сервісні центри МВС в Рівненській області

НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ ЗРОСЛИ НА ЧВЕРТЬ

Понад 6 мільярдів гривень надійшло з початку року 
до місцевих бюджетів Рівненщини. Це на 23,5% або 
на 1,2 млрд гривень більше ніж за аналогічний період 
минулого року.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА 
Віталій Коваль.

"Основний – це ПДФО – більше 1,2 мільярда 
гривень. Єдиного податку надійшло – 642 мільйо-
нів гривень. Також джерела надходжень: земельний 
податок та орендна плата, акцизний податок з 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, податок на нерухоме 
майно – 86,9 млн гривень", – зазначив Віталій 
Коваль.

Очільник Рівненщини подякував відповідально-
му бізнесу, який проявляє свою позицію.

ОБЛАСТЬ ПРОДОВЖУЄ 
ТРИМАТИ ЕКОНОМІЧНИЙ 
ФРОНТ

За 9 місяців надходження до бюджету перевищено 
більш ніж на 21% або 1,8 млрд грн у порівнянні з ми-
нулим роком. Про це повідомив начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль.

Зокрема, до державного бюджету платники об-
ласті сплатили 4,1 млрд грн. А це на 18% перевищує 
надходження за аналогічний період минулого року. 
До місцевих бюджетів надійшло 6,2 млрд грн, що на 
23,5 % більше, ніж минулоріч.

"Це позитивна тенденція кожного місяця. Нага-
даю, за січень-вересень ми перевиконали і обласний 
бюджет на 22,4%. Дякую кожному, хто вчасно спла-
чує податки і розуміє, що сьогодні кожен з нас пра-
цює на перемогу. Тримаємо фінансову оборону на-
шої країни разом", – прокоментував Віталій Коваль.
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росія руйнує енергетичну інфраструктуру. 
Як підготуватися до аварійних відключень?

УКРАЇНА ПРИПИНЯЄ 
ЕКСПОРТ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Україна припиняє експорт 
електроенергії через російські ракетні 
обстріли енергетичних об’єктів.

Про це йдеться у заяві Міністерства 
енергетики України.

"росія продовжує здійснювати енер-
гетичний терор проти України, а також 
посилює енергетичний тиск на Європей-
ський Союз.

Українська електроенергія, яку ми 
експортували після синхронізації до ЄС, 
а також окремими лініями до Молдови і 
Польщі, допомагала Європі заміщати ро-
сійський газ та підтримувала стабільність 
європейської енергосистеми.

Навіть після того, як була зупинена 
Запорізька атомна електростанція, що 
більше 7 місяців знаходиться в російській 
окупації, Україна виконувала свої зобов’я-
зання перед європейськими партнерами з 
експорту електроенергії.

Але сьогоднішні ракетні обстріли, що 
вразили теплову генерацію і електричні 
підстанції, змушують Україну піти на при-
пинення з 11 жовтня 2022 року експорту 
електроенергії задля стабілізації власної 
енергосистеми", – пояснили в Міненерго.

"Саме експорт електроенергії з України 
допомагав Європі зменшувати спожи-
вання російських енергоресурсів. І саме 
тому росія знищує нашу енергосистему, 
вбиваючи саму можливість експорту 
електроенергії з України", – заявив міністр 
енергетики Герман Галущенко.

ЯКІ ПРИЛАДИ 
СПОЖИВАЮТЬ 
НАЙБІЛЬШЕ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
Ви знали, що третина електроенергії в 
оселі використовується на освітлення, 
а один із найбільш "прожерливих" 
приладів – це електрочайник? YASNO 
розповідає скільки електроенергії 
споживають побутові пристрої і які 
звички допоможуть зменшити суму в 
платіжці за світло.

В середньому на освітлення використо-
вується 65 кВт·год щомісяця.

Замініть неощадливі лампи розжарю-
вання на енергоефективні LED-лампи, які 
споживають на 80% менше електроенергії.

Потужний комп’ютер, що працює 3-4 
години на день, за місяць "з’їсть" близько 
45 кВт·год. Ноутбуки більш економні й 
зазвичай споживають майже втричі менше 
електроенергії за той самий час роботи.

Не залишайте техніку у "сплячому" 
режимі, щоб не витрачати енергію марно.

Холодильник – один із небагатьох при-
ладів, що працює цілодобово. За місяць 
цей прилад споживає близько 30 кВт·год.

Відстань від холодильника до стіни має 
бути щонайменше 5 см – інакше переви-
трата енергії сягне 30%.

До енергоємних приладів належить і 
пральна машинка – якщо вона працює 3 
години на тиждень, за місяць "набіжить" 
18 кВт·год.

Користуйтеся функцією "Відкладений 
старт" пральної машинки і періть за ніч-
ним тарифом. Нічний тариф діє для влас-
ників двозонних лічильників. З ним ви 
сплачуєте удвічі менше за електроенергію, 
спожиту з 23:00 до 7:00.

Електрочайник – невеликий прилад, 
але "прожерливий"! Його потужність в 
залежності від моделі – від 1000 до 3000 Вт. 
Якщо ви щодня вмикаєте чайник з серед-
ньою потужністю на 15 хвилин, за місяць 
пристрій споживає приблизно 11 кВт·год 
електроенергії.

Регулярно очищуйте чайник від накипу 
– це підвищить теплопровідність та змен-
шить витрати електронергії.

Трохи менше електроенергії – орієн-
товно 9 кВт·год на місяць – використовує 
телевізор, якщо дивитися його по 3 годи-
ни на день.

Обирайте сучасну техніку не менше 
класу "А" – вона енергоефективніша за 
старі моделі.

Праска та фен мають приблизно одна-
кову потужність. Кожен із цих приладів, 
якщо використовувати годину на тиждень, 
за місяць споживає близько 6 кВт·год.

Вимикайте праску в перервах у пра-
суванні.

Якої шкоди завдав Україні 
масовий ракетний обстріл 
росіян та що треба 
приготувати українцям для 
спокійного проходження 
аварійних відключень.

Унаслідок ракетних ударів рф 
10 жовтня до 11:00 пошкоджено 
11 важливих інфраструктурних 
об’єктів у вісьмох регіонах і Києві. 
Частина областей знеструмлена.

За словами прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля, більшість енер-
гетичних об'єктів можна відно-
вити до кінця доби, решта має 
запрацювати у вівторок. Утім, це 
не означає, що така ситуація не 
повториться.

ЕП зібрала головне, що було 
в попередніх текстах про перебої 
в постачанні електрики, а також 
додає нові рекомендації, виходячи 
з останніх подій.

Ця інформація може бути ко-
рисною в тому числі в контексті 
віялових відключень, які почалися 
в окремих містах та селах.

ЯКІ МІСТА 
ТА ОБЛАСТІ 
ПОСТРАЖДАЛИ 
НАЙБІЛЬШЕ?

Внаслідок ракетної атаки ро-
сіян 10 жовтня по об'єктах кри-
тичної інфраструктури у вісь-
мох областях виникли перебої 
з електроенергією, повідомила 
Державна служба з надзвичайних 
ситуацій.

Найбільші проблеми – у Львів-
ській, Полтавській, Сумській і 
Тернопільській областях.

У Львові після ракетних ударів 
росіян близько 90% міста опи-
нилося без електропостачання. 
Понад 80% світлофорів обласного 
центру не працюють. На великі 
перехрестя міста вийшли регулю-
вальники.

Після початку обстрілів голова 
Львівської обласної військової 
адміністрації (ОВА) Максим Ко-
зицький повідомив у Telegram про 
"влучання в області".

Згодом міський голова Львова 
Андрій Садовий повідомив про 
призупинення роботи всіх ТЕЦ. 
Через це в місті відсутня подача 
гарячої води. Завдяки резервному 
живленню вдалося налагодити 
подачу холодної води.

Крім того, львів'яни скаржать-
ся на труднощі із стільниковим 
зв’язком.

"Через відсутність електрое-
нергії тимчасово призупинено ро-
боту міських ТЕЦ, тому наразі га-
ряча вода не подається. Запустили 
резервні електрогенератори на 
кількох помпових станціях, щоб 
відновити водопостачання до 
міста", – написав у Facebook Са-
довий.

У Конотопському районі Сум-
ської області ракетним ударом 
уражений "серйозний об'єкт" 
енергетичної сфери, повідомив 
голова обласної військової адміні-
страції Дмитро Живицький.

У Тернополі частково відсутні 
електроенергія та подача води, 
розповів міський голова Тернопо-
ля Сергій Надал.

Голова Івано-Франківської 
ОВА Світлана Оніщук повідоми-
ла, що російські ракети потра-
пили в об'єкти критичної інфра-
структури в області.

Пізніше міський голова Галича 
Олег Кантор повідомив про об-
стріл району Бурштинської ТЕС, 
яка з'єднує Україну з Угорщиною, 
Румунією та Словаччиною. Від неї 
електроенергія йде на експорт до 
Європейського Союзу.

Зникло світло на Чернігівщині 
та Житомирщині, частину спо-
живачів там перевели на резервні 
джерела живлення.

Перебої зі світлом відчули й 

кияни – жителі лівого берега та 
Подільського району. Заступник 
керівника Офісу президента Ки-
рило Тимошенко підтвердив удар 
по ТЕЦ у Київській області.

У Харкові російські окупанти 
теж вразили об'єкт енергетичної 
інфраструктури. Місто повністю 
знеструмлене, заявив міський 
голова Ігор Терехов. У Харкові 
зупинили метро.

Відновлювальні роботи на 
об’єктах тривають. Їх обіцяють 
завершити найближчим часом.

ЧОМУ ПОЧАЛИСЯ 
ВІЯЛОВІ 
ВІДКЛЮЧЕННЯ?

Через масштабні пошкодження 
в окремих регіонах тимчасово від-
сутня електроенергія, а в деяких 
введені графіки аварійних відклю-
чень або коротко – ГАВ. Ідеться 
про Київщину, Чернігівщину, 
Черкащину, а також Житомир.

ГАВ – це те, що ЗМІ помилко-
во називають віяловими відклю-
ченнями. Вони застосовуються 
в разі недостатності джерел для 
повного покриття споживання в 
енергосистемі.

Зазвичай до цього заходу вда-
ються, коли не вистачає ресурсу 
внутрішньої генерації, імпорту та 
аварійної допомоги із сусідньої 
енергосистеми. Цього разу це 
сталося через терористичну атаку 
росіян.

Графіки аварійних відключень 
вводяться примусово за коман-
дою диспетчерів, щоб уникнути 
повного відключення від енер-
гопостачання великого регіону 
або запобігти автоматичному та 
неконтрольованому знеструмлен-
ню регіону.

Відключаючи частину спожи-
вачів на певний час, диспетчери 
зберігають цілісність енергосисте-
ми та забезпечують її операційну 
безпеку. Зазвичай відключення 
тривають дві години в окремих 
районах міст або невеликих насе-
лених пунктах.

ЯК МОЖНА 
ЕКОНОМИТИ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, 
ЩОБ ДОПОМОГТИ 
ЕНЕРГОСИСТЕМІ?

Вечір понеділка 10 жовтня та 
наступні кілька днів можуть ста-
ти одними з найскладніших для 
української енергетики. Вечірній 
пік, значною мірою пов’язаний із 
споживанням домогосподарств, 
почнеться о 17:00 та триватиме 
до 22:00.

"Якщо сьогодні ввечері ви змо-
жете використати менше електро-
енергії, то це суттєво допоможе 
енергосистемі та зменшить по-
требу в аварійних відключеннях", 
– пояснив голова енергетичного 
комітету Верховної Ради Андрій 
Герус.

ЧИМ КРАЩЕ НЕ 
КОРИСТУВАТИСЯ У 
ЦЕЙ ЧАС?

За ступенем енерговитрат-
ності домашні прилади можна 
розмістити в такому порядку: 
електрообігрівач, бойлер, кухонна 
електроплита, мікрохвильова піч, 
пральна машина, електрочайник, 
кавоварка, праска, посудомийна 
машина, кондиціонер, зарядний 
пристрій, пилосос, комп’ютер, 
телевізор.

У понеділок ввечері варто мі-
німізувати використання цих 
приладів. Користуватися ними 
краще вночі або в обідню пору. 
Також полегшить навантаження 
на енергосистему у вечірні години 
більш ощадливе використання 
освітлення.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО ВІДКЛЮЧЕНЬ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, 
НА ЩО ЗВЕРНУТИ 
УВАГУ В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ?

На восьмому місяці війни вже 
нікому не треба пояснювати, що 
необхідно завжди тримати поруч 
"тривожну валізу" з документами, 
грошима та предметами пер-
шої необхідності для переходу в 
укриття.

Також слід мати мінімальні 
запаси води, їжі, ліків, батарейок, 
ліхтариків, свічок та сірників. 
Треба обов’язково зарядити теле-
фони та павербанки, мати ковдри 
і теплий одяг. Однак це рішення 
– лише на кілька днів.

Що робити на випадок трива-
лої відсутності електроенергії?

Повністю убезпечити себе від 
терористичних атак ворога не-
можливо, але зробити мінімальні 
запаси на випадок відсутності 
газу, електроенергії та централізо-
ваного опалення можливо.

Ось що пропонує аналітик 
ресурсно-аналітичного центру 
"Суспільство і довкілля" Андрій 
Андрусевич.

По-перше, він радить купи-
ти мінімум десять пачок сухого 
спирту, за поточними цінами – це 
300-400 грн. Це паливо у звичай-
них умовах використовується для 
швидкого розпалювання багать, 
камінів та мангалів.

У сучасних українських реаліях 
сухий спирт може бути засобом 
підігріву та швидкого приготуван-
ня їжі. Він легко запалюється сір-
ником і горить без диму та запаху.

По-друге, щоб не сидіти в 
темряві, можна придбати великий 
ліхтар з потужним акумулятором. 
Коштує він близько 800 грн, а 
його заряду вистачить на шість-ві-
сім годин. Також варто запастися 
сірниками та свічками.

По-третє, варто придбати пор-
тативну газову плиту за 1 тис грн 
та газові балони по 100 грн. "На 
одному балоні можна двічі на день 
приготувати їжу", – переконує 
Андрусевич.

Опалювати одну кімнату у 
квартирі допоможе біокамін на 
етанолі, який коштує близько 10 
тис грн. Також необхідно подбати 
про резервуари для зберігання 
води, зокрема технічної, на кілька 
відер", – додає він.

Ці поради допоможуть у разі 
відсутності світла, газу та опален-
ня протягом короткого часу, тому 
залишається сподіватися на ге-
роїзм українських енергетиків та 
швидке відновлення комунікацій.

ЧИ СТИКАЛАСЯ 
УКРАЇНА З ЧИМОСЬ 
ПОДІБНИМ?

Так, і зовсім недавно. 12 верес-
ня, після того, як Збройні сили 
України звільнили від окупантів 
Харківщину, росіяни вдарили по 
енергетичній системі. Щоправда, 
у менших масштабах, ніж зараз.

Тоді внаслідок російських ра-
кетних обстрілів були знеструмле-
ні Харківська та Донецька області. 
Часткові проблеми з енергопо-
стачанням були в Запорізькій, 
Дніпропетровській, Сумській та 
Полтавській областях.

"Жодних військових об’єктів, 
лише мета залишити людей без 
світла й тепла", – заявив у вересні 
президент Володимир Зелен-
ський.

Ворог і раніше нищив критич-
ну інфраструктуру, але понеділко-
вими обстрілами росія продемон-
струвала новий рівень тероризму. 
Без електроенергії залишилися 
сотні тисяч українців у кількох 
областях.

Усе це – результат атаки на 
системно важливі об’єкти, серед 
яких – друга за потужністю Хар-
ківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС та 
підстанції високої напруги.

Енергетики з досвідом з пер-
ших днів великої війни розуміли, 
що такі удари – питання часу. 
Імовірно, вони триватимуть. Це і 
сталося 10 жовтня.
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Історія постраждалого від "синього кита"
"Мамо, "Синій кит" повернувся" – з такими словами 
у серпні до Ольги Ткаченко звернувся її 10-річний 
син Микита. Тоді він перебував у бабусі з дідусем 
на Харківщині, поки батьки – мама та вітчим – 
облаштовували для нього кімнату у столичній квартирі.

До Києва Ольга разом з чоловіком переїхали на 5-й місяць 
повномасштабної війни. Раніше вони жили у Харкові, а коли 
зрозуміли, що залишатися там небезпечно – вирушили із 
батьками на дачу в область, де жили протягом 4-х місяців. 
Микита залишився у бабусі з дідусем ще на 2 місяці.

Перед тим, як батьки мали нарешті забрати його до столи-
ці, хлопець надіслав мамі тривожне повідомлення – він ціка-
вився смертельно небезпечною грою "Синій кит", надсилав 
скріни груп з однойменною назвою. 

Попри прохання Ольги, дитяча цікавість "перемогла" – 
Микита потайки від батьків став учасником "Синього кита", 
а 13 вересня – мало не загинув. Хлопчик вистрибнув із вікна 
квартири на 6-у поверсі і дивом вижив.

Новини про групи смерті, які доводять дітей до самогубств, 
активно з’являлися в інфопросторі ще у 2017 році. Тоді пра-
воохоронці викрили понад 400 таких груп у соцмережах, куди 
були залучені близько 35 тисяч користувачів.

Мама хлопчика розповіла "Українській правді. Життя", що 
передувало цій трагедії і як змінювалася поведінка Микити, 
доки він, як виявилося згодом, був учасником групи смерті.

Також ми поспілкувалися із дитячою психологинею Анною 
Покровською, яка пояснила, як "адміністратори" груп смерті 
впливають на дитячу психіку і надала поради батькам щодо 
спілкування з дітьми, аби попередити трагедію.

Далі – пряма мова Ольги Ткаченко.

"МИКИТА – ДИТИНА ЗАЛЮБЛЕНА, НАВІТЬ ТРОХИ 
БАЛУВАНА"

Ми жили у Харкові. Переїхали разом із чоловіком і батька-
ми на дачу в область, коли почалася війна. Жили там 4 місяці. 
Микита нервував через війну, але, як мені здалося, великого 
стресу у нього не було. 

Згодом ми вирішили поїхати до Києва, оскільки там було 
вже більш-менш спокійно. Спочатку ми хотіли розвідати 
обстановку, знайти квартиру, облаштувати дитячу кімнату, а 
потім забрати дитину.

Два місяці він перебував із моїми батьками на дачі, на сві-
жому повітрі. Там дуже хороші умови, це не просто сільський 
будинок.

Він дуже хотів уже нарешті приїхати до Києва, у нову кра-
сиву облаштовану кімнату. Ми для нього створили абсолютно 
всі умови.

Перед тим, як його забирати, Микита мені написав: 
"Мамо, "Синій кит" знову повернувся". Я йому сказала все 
це видалити і попередила бабусю, щоб вона контролювала 
ситуацію, поки мене немає.

Коли я приїхала і забрала сина, то одразу перевірила всі 
його гаджети і не побачила нічого підозрілого. Але він досить 
розумний – має математичний склад розуму, схильність до IT і 
програмування, тому створив другий акаунт, який я не змогла 
навіть помітити.

Сварок або серйозних конфліктів у нас ніколи не було. 
Дитина залюблена, можна сказати, навіть балувана. У нього 
хороші стосунки з рідним батьком, з яким ми розлучені, і з 
вітчимом, моїм чоловіком. Жодних ревнощів не було. Ми 
побудували стосунки так, щоб не травмувати психіку дитини.

Він ніколи не був "білою вороною" у школі. Микита дуже 
комунікабельний і соціально адаптований, у нього багато 
друзів і булінгу ніколи не було. Він дуже допитливий, любить 
тіктоки, месенджери. Як і вся молодь.

Про наявність прихованого акаунту у соцмережі я дізнала-
ся, коли ми відновили старий зламаний телефон Микити. Там 
побачили і фото з намальованим на руці китом.

ЯК ХЛОПЧИК СТАВ УЧАСНИКОМ "СИНЬОГО КИТА" 
Зі слів Микити, він побачив таку собі "рекламу" у TikTok. 

Каже, що спочатку не повірив, що все по-справжньому, але 
все-таки йому стало цікаво. В результаті він "почав гру".

У цих "китів" до кожної дитини різний підхід. Вони впли-
вають на психіку поетапно – влазять в голову, ніби зомбують. 
І навіть якщо він не робив жодних порізів на собі, "адміні-
стратори" знаходять якийсь індивідуальний підхід. Дитина 
частково може не пам’ятати, що вона робила. 

Для мене було дивним у його поведінці те, що він дуже 
наполегливо хотів додому. А ще на дачі він дуже сильно схуд, 
але я подумала що це через підліткові гормони. 

ЯКІ ЗАВДАННЯ МИКИТІ ДАВАЛИ КУРАТОРИ 
"ГРУПИ СМЕРТІ"

Зі слів моєї дитини, завдання були спочатку нешкідли-
вими: намалювати кита на руці або папері, потім – два, три 
кити; посваритися з мамою; щось зламати; подивитися фільм 
жахів. Потім було завдання видряпати у себе щось на тілі. Але 
Микита не робив цього.

Також йому казали слухати певну музику, пофарбувати 
волосся у фіолетовий колір. Я думала: так, це молодь. Хто не 
любить експериментувати? У певні дні було завдання не їсти, 
можливо, намагалися загнати його у "комплекси товстого". 

А потім – вистрибнути у вікно. Це аргументувалося тим, 
що якщо він цього не зробить, то йому явиться якийсь демон 
або щось трапиться зі мною. Казали, "якщо ти стрибнеш, то 
потрапиш у вічне життя і там усе буде чудово".

Зі слів мого сина, всього було 50 завдань, але виконував 
він не всі, а лише чотири. Проте він не все пам’ятає. На одне 
завдання давали один день. 

Є різні назви: "Синій кит", "Червона мавпа", "Тихий дім". 
Цих сект існує дуже багато.

Мені надходило дуже багато повідомлень від людей, які 
поховали своїх дітей – вони стали жертвами цих злочинних 
організацій. Розповідали, що спочатку був затягуючий квест. 
А наприкінці діти мали вистрибнути з вікна, лягти на рейки 
тощо.

Важливо розуміти, що на нашому місці може опинитися 
кожен. Батько у мене – професор, онколог та військовий чо-
ловік, мама – доктор наук. Я викладаю лекції з косметології 
та дерматології, мій чоловік також працює у комп'ютерній 
сфері. Микита добре спілкується і з рідним батьком. У нас 
абсолютно нормальна сім’я. 

Коли я посприяла розголосу цієї ситуації, кілька подруг 
уже мені написали, що знайшли цю "гру" у своїх дітей. Дяку-
ють, тому що ті уже починали грати. 

ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ МИКИТА ПІСЛЯ ПАДІННЯ З 
6-ГО ПОВЕРХУ

Нині Микита перебуває в стабільному стані. Його справді 
врятувало диво. Через падіння з 6-го поверху в нього струс 
внутрішніх органів, головного мозку, компресійний перелом 
поперекового та грудного відділів і грудини. Оперативного 
втручання він не потребував, але необхідна тривала терапія 
і правильна реабілітація, а також робота з психотерапевтом.

Микиті вже стає краще. Він уже вдома. Лікарі кажуть про-
ходити реабілітацію, робити спеціальну гімнастику. Треба час 
і все буде добре.

ЩО ІЗ РОЗСЛІДУВАННЯМ СПРАВИ?
Наразі триває розслідування обставин, за яких мало не 

загинув 10-річний Микита. За словами Ольги, поки що вона 
не володіє інформацією від правоохоронних органів про хід 
справи.

ЯК БАТЬКАМ ВИЯВИТИ ПРИЧЕТНІСТЬ ДИТИНИ ДО 
"ГРУП СМЕРТІ" І ПОПЕРЕДИТИ ТРАГЕДІЮ?

Психологиня пов'язує бажання дітей долучатися до так 
званих "груп смерті" не з намірами заподіяти собі шкоду, а 
здебільшого – з допитливістю.

"Оскільки життя дітей зараз переважно побудовано в 
онлайні, де є багато різних груп, дитина може вступати у них 
з цікавості. Цього не можна забороняти, бо вона чекатиме 
поки батьки, умовно, покинуть кімнату, аби зазирнути на 
заборонену віртуальну територію. Так само відбувається з 
групами смерті – не всі діти, які в них вступають, хочуть себе 
вбити", – наголошує вона.

У випадках, коли діти потрапляють у "групи смерті" або 
інтернет-секти, насамперед контрастно змінюється їхня пове-
дінка. Якщо батьки помітили різко негативну динаміку зміни 
емоцій дитини – це сигнал тривоги.

"Зміна поведінки та емоційного стану – це реакція на 
щось. Тут треба обережно дізнаватися, на що саме, бо діти 
майже підліткового періоду вже знають, як приховати свої 
секрети та уникнути відвертої відповіді", – говорить Покров-
ська.

Вона наголошує, що батькам варто бути уважними і у разі 
зміни поведінки – сигналізувати дитині, що ви її помічаєте і 
готові спокійно сприймати будь-які її емоції. Це перший крок 
до довірливого ставлення дитини до дорослих.

Також важливим фактором у виявленні проблеми може 
слугувати така собі батьківська інтуїція.

"Є так зване "шосте відчуття" – інтуїція, коли батьки відчу-
вають, що щось не так", – підкреслює Покровська. 

ЧИ ВАРТО ГОВОРИТИ ІЗ ДІТЬМИ ПРО "ГРУПИ 
СМЕРТІ" І ЯК ЦЕ РОБИТИ?

Зараз діти цілодобово мають доступ до мереж з будь-якою 
інформацією, тому так – потрібно говорити про злочинців в 
інтернеті і пояснювати, чому з ними не можна зв'язуватися. 
Навіть якщо батьки не помічають негативних сигналів у по-

ведінці дитини.
"Але найголовніше питання – як говорити. Якщо дітей 

залякувати і говорити, що "в цю групу лише придурки всту-
пають", дитина закриється і буде боятися і слово сказати", – 
наголошує Покровська.

Психологиня радить батькам розкривати дітям злочинні 
мотиви людей, які можуть їм нашкодити. Пояснювати, що 
такі користувачі створюють начебто ігрові чати, щоб дізнають-
ся про дітей особисту інформацію, а потім почати залякувати 
їх і маніпулювати свідомістю.

"Дитина має зрозуміти, що такі персонажі – негідники, 
злочинці і психопати, їхнє місце у в'язниці. Нам треба пока-
зати дітям, що те, що відбувається – це жах. Але це не провина 
дитини.

Поміркуйте разом, чому ці люди так вчиняють. Треба 
розвивати у дитини критичне мислення. Якщо говорити про 
ситуацію від імені третьої особи, то можна налагодити із ди-
тиною відвертий контакт", – підкреслює Покровська.

Також важливо говорити із дитиною, обережно описуючи 
її поведінку та підштовхуючи до розкриття причин.

"Я помічаю, що останні тижні ти засмучений, роздратова-
ний. Це так? Щось сталося?" І знову розмовляти з дитиною 
з позиції, що ви знаєте, що в інтернеті "живуть" дуже різні 
люди. І що деякі з них взагалі не бажають добра. Спробуйте 
відволікати дитину живим спілкуванням, щоб вона отриму-
вала емоції у нормальному, реальному житті", – наголошує 
Покровська.

Вона також радить не нехтувати допомогою спеціалістів. 
Психологи можуть допомогти дитині розкрити причини своєї 
поведінки і показати, що, крім дорослих, які маніпулюють 
нею у небезпечних інтернет-групах, є інші сильні дорослі, які 
можуть її захистити. Зазвичай фахівцю дитина довіряє більше 
і може поділитися тим, про що соромно розповісти батькам, 
підкреслює психологиня.

"Діти у такому віці не нададуть вам відповідей. У групах 
смерті їх "кодують", щоб вони мовчали та уникали відвертих 
розмов. А психологи можуть проговорити, що все, що дитина 
їм скаже – лишиться між ними, а розмова – аби допомогти. 
Певним чином то є боротьба за життя дитини: кому вона по-
вірить", – зауважує Покровська.

Батьки можуть спробувати й самі докопатися до істини. 
Покровська радить використовувати метод розповіді начебто 
про третю особу. Це дозволить дитині не відчувати на собі 
тиск, проте автоматично робити висновки, проектуючи си-
туацію на себе.

Психологиня радить говорити з дітьми так:
"Наприклад: "Знаєш, у моєї знайомої був випадок, коли 

якісь негідники створили незрозумілу групу, щось там обіцяли 
дітям і навіть залякували їх. Уявляєш?"

При цьому дорослі мають подати інформацію так, аби ди-
тина усвідомлювала, що вона не робить нічого поганого і вин-
ні, передусім, ті, хто створюють такі "ігри", як-от "Синій кит".

"Варто робити паузи, розповідаючи це. Треба давати дитині 
альтернативну інформацію, показувати, що ви, як батьки, у 
чомусь орієнтуєтесь, щось знаєте і можете на цю тему розмір-
ковувати. Якщо між батьками та дитиною є довіра, вона може 
почати говорити", – додає психологиня.

Анна Покровська також закликає батьків не використо-
вувати методику заборони гаджетів, тому що така поведінка 
може лише погіршити ситуацію й відвернути дитину.

"Іноді діти не можуть розрізнити, де реальність як життя, 
а де віртуальна картинка. Недооцінювати життя, яке відбу-
вається в інтернеті – не треба. А тому залякування позбав-
ленням гаджетів для дитини звучить як суцільний жах. Це як 
перекрити дихання. Для них телефон або комп'ютер привно-
сить в життя – спілкування, емоції, контакт", – наголошує 
фахівчиня.

Натомість, щоб захистити дитину від небезпечного кон-
тенту в інтернеті, варто щонайменше встановити опцію 
"батьківський контроль".

Також психологиня наголошує, що не можна вибудовувати 
контакт із дитиною через критику, адже у такому разі – вона 
швидко придумає, як уникати конфліктів і покарань від бать-
ків не на їхню користь.

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"
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"Карма – дивна штука", – відповідає письменник, 
перекладач і мандрівник Артем Чапай на запитання, як 
він, прихильник ненасильницьких методів боротьби і 
перекладач текстів Магатми Ґанді, почувається сьогодні 
зі зброєю в руках.

27 лютого 2022-го Артем пішов добровольцем до військко-
мату, а на його сторінці в соцмережі з'явився допис: "Починає 
працювати в компанії "Збройні сили України".

Перша його спроба надягнути військову форму була 
двадцять років тому – тоді Чапай кілька років провчився в 
Академії СБУ.

"В результаті я виявився єдиним, хто зумів втекти з акаде-
мії, не закінчивши навіть третій курс. Остаточно від служби 
мене відштовхнула акція "Україна без Кучми", після якої 
"загребли" понад половину моїх знайомих. Я усвідомив, що 
виявився не з того боку барикад", – згадував він цей епізод 
своєї біографії.

Потім було навчання у Києво-Могилянській академії, 
півтора року подорожей Америкою та "сковородування" 
– повільні мандри Україною, в результаті яких з'явилися 
книги "Подорож із Мамайотою. У пошуках України" та "The 
Ukraine".

Ще один бестселер Артема Чапая – автобіографічна книга 
"Тато у декреті".

"В Україні, мабуть, мене найбільше знають через трагі-
комічну історію про тата двох малюків різного віку, який іде 
у декрет, щоб бути основним доглядачем за своїми дітьми в 
доволі патріархальному суспільстві", – каже він.

Через сім з половиною місяців служби в ЗСУ Артем Чапай 
розповів "Українській правді", від чого найбільше "криє" тих, 
хто сьогодні в армії, чому українці – не ельфи, а росіяни – не 
орки, а також про своє відчуття, що в армії зараз зібралися 
найкращі люди.

ЧОМУ ПАЦИФІСТ БЕРЕ ДО РУК 
ЗБРОЮ?

Колись я вважав себе міцним революціонером. А після 
того, як 2014-го наживо побачив, як гинуть люди на Майда-
ні, мене сильно хитнуло в бік ненасильницького спротиву. 
В 2016-му навіть переклав книгу Ґанді про ненасильницькі 
методи боротьби.

В ідеальному світі я за те, щоб вирішувати все ненасиль-
ницьким опором. Але проти крилатих ракет і бомб так воно 
не працює. Зранку 24 лютого зрозумів це за лічені хвилини, 
коли почув, як лунають перші вибухи.

В цій ситуації "не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі*-
дюлєй фігурних", як писав Лесь Подерв'янський… Ви потім 
"запікаєте" це, бо мені вже командир сказав, що військовим 
небажано публічно матюкатися.

У мене не було паніки в ту добу чи дві, поки дітей вивозив 
із Києва. Боявся не стільки того, що в нас влучить, скільки 
того, що діти побачать те, чого їм не варто бачити, і я не встиг-
ну прикрити їм очі. На щастя, коли ми їхали, вони не бачили 
загиблих, тільки техніку.

З 27 лютого я в армії. Я міг не йти до військкомату, й мене 
ніхто не знайшов би – у великому місті це не проблема. Але 
був колись випадок, у 2014-му році, я працював репортером 
на Донбасі. Одного разу був впевнений, що загину, що мене 
вб'ють, і в той момент зрозумів, що почуття власної гідності 
для мене має більшу цінність, ніж життя.

Чому пацифіст бере до рук зброю? По-перше, мені дуже не 
подобається бути жертвою. Відповідно, хочеться бути озбро-
єним: якщо раптом загинеш, принаймні почуваєшся бійцем, 
а не жертвою.

По-друге, був іспанський сором за інших людей. Ми їхали з 
Києва великою компанією, і в перший день в обід зупинялися 
в чоловіка, який для мене був утіленням отієї The Ukraine, 
про яку я написав книгу. Такий 50-літній сільський дядько з 
вусами.

Під вечір ми дізналися, що його мобілізували. І я бачив, 
як повівся син того чоловіка: "Краще хай мого батька мобі-
лізують, ніж мене". Це нагадало ключовий для мене момент 
в "1984" Орвелла, коли головний герой Вінстон Сміт кричить 
своїм катам: "Зробіть це з Джулією! Не зі мною! З Джулією, 
моєю коханою". 

Мені стало так соромно за хлопця, чийого батька мобілізу-
вали. І я вирішив, що не хочу таким бути. Зараз у мене багато 
різних почуттів, в тому числі негативних. Але принаймні на-
разі немає сорому.

І по-третє, я вирішив, що краще вже боятися російської 
зброї, аніж своїх. У моєму підрозділі практично в кожного є 
такий знайомий, який у своєму селі чи місті боїться вийти з 
хати. Ніж весь час думати "загребуть" чи "не загребуть" − як на 
мене, краще піти самому.

І, мабуть, головне. Коли мій син був у дитячому садочку, на 
якомусь святі він грав олов'яного солдатика. Коли я побачив 
сина у військовій формі, ледь не розплакався. Сказав йому 
тоді: "Синку, хоч би тобі ніколи не довелося вдягнути форму 
насправді". Зараз, коли накриває, я собі кажу, що я тут заради 
того, щоб йому в майбутньому не довелося.

ХТО ЦІ ЛЮДИ?
Перші тижні в армії у мене було відчуття суцільного хаосу. 

Враження, що армія – це такий Тося з анекдоту. Є анекдот про 
гуцулів, які на будові щось роблять. – Коли будуть водостічні 
труби? – Та то ся все зробить. – Коли будуть сходи? – То 
ся все зробить. – Хто такий цей Тося і коли він нарешті все 
зробить?!

В армії те саме. Хаос, хаос, хаос, хаос, бац – машина з'я-
вилась. Хаос, хаос, хаос, бац – ми переїхали в комфортніше 

приміщення. Як відбувається ця магія – неможливо зрозумі-
ти, але вона відбувається.

Інколи не знаєш, чим себе зайняти. Ми бачимо в інтернеті 
по всіх цих каналах для підняття бойового духу, як здаються 
росіяни або як знищують їхній танк. Я сам на них підсів. Але 
треба розуміти, що окрім цих пікових досвідів, на війні дуже 
багато рутини, доволі нудної.

Раніше я не дуже курив, може, одну-дві сигарети на день. 
Зараз йде пачка на день, іноді дві, просто тому що є час, про-
тягом якого ти на щось чекаєш. Або тобі сумно і треба чимось 
заповнити порожнечу.

Підтримує ейфорія від того, що, вибачте за пафос, я серед 
народу. Усвідомлюю, що люди мого прошарку, умовно кажучи, 
привілейовані: хочеш, ідеш добровольцем і служиш, а не хо-
чеш – не служиш. У великому місті, маючи гроші, "тихенько 
пересидіти" неважко. Але мені хотілося бути з тими, хто не 
має такого вибору.

Якщо хочете, це те саме, як коли я був татом у декреті. Тоб-
то намагання добровільно відмовитися від привілею чоловіка: 
скинути дітей на шию жінки, бо "це жіноча справа" начебто. 
Чи не єдине, що ти можеш зробити сам як особистість, коли 
тебе турбує несправедливість – відмовитися від власного 
привілею, діяти по справедливості самому.

У нас у частині є дуже цікаві люди, від деяких я в захва-
ті. Приміром, мій головний сержант. Людина жила собі в 
Фінляндії багато років. А після російського вторгнення він 
вирішив, що не може дозволити собі ходити в сауну, поки в 
Україні люди гинуть. У вільний час грає в шахи, й то майже 
завжди мене обігрує. І грає на бандурі.

У нас є люди з Харкова, з Київщини, з Чернігівської облас-
ті – наприклад, дуже світлий хлопець із села Ягідне, де був ро-
сійський концтабір. Йому пощастило вирватися – і він пішов 
у військкомат. Є "подвійний переселенець" – після 2015-го 
з Луганська втік у Ірпінь, у 2022-му з Ірпеня втік ще раз – і 
пішов у військкомат. Є хлопець з Маріуполя, який вирвався, 
коли ще було можливо. У нас добровольців десь третина.

Не всі ми "ельфи", як ото хочуть уявляти. Є дуже неодно-
значні особистості. Я й сам не "ельф", як бачите, зі своїми 
сумнівами, ваганнями, емоційною гойдалкою.

Але є відчуття, що в армії зараз зібралися найкращі люди. 
Колись я жартома сказав ротному: якщо робитимете військову 
хунту, кличте мене. Таке враження, що сьогодні військові в 
середньому по палаті адекватніші за цивільних. В середньому, 
повторюю.

Ось така дивна трансформація пацифіста. Мабуть, про це 
довго буду з психотерапевтами говорити. Мені не подобається 
в собі, коли я зриваюсь і думаю про цивільних чоловіків дещо 
зверхньо. З цим треба працювати, звісно.

ВІД ЧОГО "КРИЄ" В АРМІЇ?
Від того, що є люди, яким сьогодні важче. Це той-таки 

синдром того, хто вижив. Провина вцілілого перед загиблими 
й пораненими. Я в армії, але на цей момент у глибокому тилу. 
Ти не в окопах, а в казармі, або у вагончику, в найкращому разі 
"героїчно" охороняєш залізницю чи артилерійський склад. 
Жодного разу не був в окопі й досі не пригадую, щоб серйозно 
мерз, хіба було таке, що спав в одязі й шапці у спальнику на 
матрасі, постеленому на підлозі.

А з іншого боку, криє несправедливість того, що одні 
служать без визначеного строку, а хтось у цей час і далі зі 
своєю родиною, особливо якщо це людина, яка вирішила 
"пересидіти".

Це ще одне питання до психотерапевтів, але для мене має 
значення етична домінанта. Досі я шпортаюся дуже сильно 
від того, що старі етичні категорії, такі як справедливість, 
сьогодні не діють. 

Ти розумієш, що коли менша частина людей в армії, а 
решта за їхніми спинами – це не зовсім справедливо. Але так 
ефективніше – сьогодні в армії корисніші люди, які прийшли 
добровольцями або принаймні не планували ховатися від 
повісток, а не ті, яких уполювали, сунули повістку, силомі-
ць повезли у вагоні. Це ті ж "чмобіки", з яких ми стібемося, 
вийдуть, правда?

Найбільше щодня криє від того, що не вистачає родини, 
ніжності, можливості щиро поговорити з дружиною на ро-
зумні теми. Десь у 2015-му чи в 2016-му ми з другом напилися 
раз і почали обговорювати, куди будемо тікати, якщо Путін 
нападе. Зараз, коли в мене поганий настрій, я кажу дружині: 
"Ми переможемо, а за кілька років він знову нападе, але тоді 
я вже не піду в армію". А вона відповідає: "Ага, згадай, як ти 
казав, що тікатимеш на Румунію". Вона мене, мабуть, краще 
розуміє, ніж я себе.

За пів року я один раз бачив своїх дітей, коли вони приїж-
джали й були близько до мене. Неможливість бути з дітьми, 
невизначеність часу, впродовж якого не можеш бути з ними, 
страх втратити емоційну близькість з ними – це дуже складно. 
Старший за два роки має стати підлітком, і я боюся, чи ми з 
ним не віддалимося.

Тригерить, коли люди серйозно обговорюють черги в 
McDonald's.

Криє від того, що з одного боку, не хочеться завдавати імі-
джевих втрат армії, критикуючи її. А з іншого – не хочеться 
перетворюватися на замполіта, з усім оцим: "наші герої", "ар-
мія – безцінний досвід", "українські воїни – ельфи". 

Це теж дегуманізація. Ми – люди зі своїми недоліками. Зі 
своїми сумнівами. Часом із негарними думками чи вчинками.

Зараз я між усіма цими Сцилами і Харибдами. Не можу 
похвалитися тим, що мені вдалося знайти точку рівноваги 
між ними.

Ти довго варишся у своїх почуттях, не маєш із ким обго-
ворити їх, і через те "заганяєшся". Намагаєшся себе чимось 
врівноважити, засолодити життя. Інколи буквально. Раніше 
я майже не вживав цукру, зараз жеру шоколад тоннами. Є 
стереотип, ніби це допомагає.

Бувають дні, коли живу лише на сигаретах, енергетиках і 
шоколаді. Не тому, що не подобається їжа, якою годують. А 
тому, що я дуже тілесна людина, якій хочеться мінімальних 
тілесних задоволень. Розумієш, що шкідливе – але солодке. 
Такі простенькі речі.

ЯК ЖИТТЯ ПИШЕ ПРОДОВЖЕННЯ 
КНИЖКОВИХ ІСТОРІЙ?

Як письменнику мені цікаве продовження історій людей, 
про яких я колись писав у книзі "The Ukraine".

Один із них працював на Ющенка, коли той ще був "Ме-
сією". Але тільки-но Ющенко став президентом – він одразу 
звільнився. Сказав, що хотів працювати на месію, а не бути 
чиновником. Після 24 лютого Женя пішов у армію доброволь-
цем, зараз воює на Донецькому напрямку.

Інший – хлопець, із яким ми колись познайомилися на 
дикому пляжі в Одеській області. Він веган, дуже віруючий, 
але з тих віруючих, яких у Середньовіччі палили як єретиків. 
Інститут церкви не визнає через її корумпованість, самостій-
но в глибокій медитації спілкується з Ісусом. Потім я зустрів 
його ще раз – ми були по різні боки барикад. Я саркастично 
висвітлював мітинги антивакцинаторів, а він був серед їхніх 
пасіонарних лідерів.

А тепер follow up – продовження цієї історії. Одним із пер-
ших моїх завдань в армії у перші ж дні було затримати людину, 
яку підозрюють у злісному дезертирстві. 

Я їду озброєний, з наручниками, з кийком, вилажу з 
машини – дивлюсь, а це він, мій Містик. Ми кричимо, обій-
маємось, офіцер на нас із підозрою дивиться. Виявилося, що 
Містик, людина не дуже практична, пішов не в той військко-
мат, куди треба було, в іншому регіоні. А там сприйняли це 
так, що він досі втікав. Звичайне непорозуміння. 

Зараз ця людина є командиром відділення, наскільки я 
знаю, на Донеччині. Я не дуже розпитую, хто де конкретно, 
щоб не знати зайвого. Причому в мотивації цього християни-
на взяти до рук зброю офіціозним патріотизмом навіть не пах-
не. Мотивація така: він вважає, що бореться на боці буквально 
сил світла та добра проти сил зла. В релігійному розумінні.

А тепер протилежний приклад. Про цю людину в "The 
Ukraine" було оповідання "Свободу Папуа". Він українець з 
Одеської області. Проїхавши половину світу, оселився в селі 
на Байкалі. Це людина, яка живе без телевізора і, наскільки я 
знаю, майже без інтернету.

Але таке враження, що в росії є якийсь випромінювач, 
який діє на мізки. Потрапляєш у певне середовище і стаєш 
його частиною. І ось цей колишній друг дізнається, що я в 
армії, й пише мені: "Артем, ты лучший из людей, если по-
падешь в плен, пиши, я постараюсь помочь, но знай, что я 
поддерживаю спецоперацию". Такий епілог історії про колись 
дуже позитивного персонажа.

Коли я думаю про те, чому росіяни практично не протесту-
ють проти війни, то нагадую собі, що в росії живуть не лише 
росіяни, а, приміром, мільйон українців. У тому числі мої 
знайомі й навіть один родич.

Михайло Кригель, УП



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 Свідоцтво про 
право на спадщину за за‑
коном, видане Рівненсь‑
кою районною ДНК, за № 
351, на ім’я Михальчук 
Михайло Миколайович, 
вважати недійсним.

Закликали обмежити споживання електроенергії

Сильна молитва за мир в Україні:  
наблизимо Перемогу разом!

11 жовтня російські терористичні 
війська продовжили масовану 
ракетну атаку на критичну 
інфраструктуру України та 
здійснили щонайменше 33 
обстріли.

У зв’язку з цим Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль знову попросив українців 
знизити використання електроенергії.

Вчора українці по всій країні, від-
гукнувшись на заклик, добровільно 
зменшили споживання електроенергії 
в середньому на 10%. Сьогодні так само 
в години пік – з 17:00 до 23:00 просимо 
не вмикати енергомісткі прилади, – 
зазначив Денис Шмигаль.

У деяких регіонах тимчасово від-
ключатимуть електроенергію – це 

пов’язано не з дефіцитом потужності в 
енергосистемі, а виключно з необхідні-
стю проведення відновлювальних робіт.

Вчора через ракетні обстріли було 
знеструмлено 3,9 тис. населених пунк-
тів. Зараз вдалося відновити електро-
постачання в більшості регіонів — у 
3,8 тис. населених пунктів повернулося 
світло.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ, ЯКІ ЗНАЙШЛИ 
ПРИХИСТОК НА РІВНЕНЩИНІ, 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ В ДЕОКУПОВАНІ 
НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
На сьогодні спостерігається відтік внутрішньо 
переміщених осіб із Рівненської області. Люди 
повертаються додому - в деокуповані населені 
пункти. Передусім, йдеться про  Київську, 
Чернігівську, Харківську та Сумську область. 

«Необхідність бути з родиною та друзями, які залиши-
лися, а також брак фінансів – головні причини повернення 
додому. Крім того, люди переїжджають в інші області, куди 
евакуювалися родичі. Продовжується відтік ВПО і за кор-
дон», - зазначив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Загалом на Рівненщині надали притулок 80 277 пересе-
ленцям. Масово приймали сім'ї з дітьми, осіб з інвалідністю 
та людей похилого віку. На сьогодні в області проживає 
44018 осіб.

«На початку війни за добу наша область приймали біля 
тисячі осіб. Зараз ця цифра зменшилася до 200 людей за 
добу. Продовжують їхати з Донеччини, Херсонської та 
Запорізької областей», - прокоментувала керівниця голов-
ного управління Національної соціальної сервісної служби 
у Рівненській області Юлія Шигорева.

РІВНЕНСЬКА ПРОКУРАТУРА 
ВІДСТОЯЛА ВИРОК ДЕРЖЗРАДНИКУ-
ДИВЕРСАНТУ
За принципової позиції Рівненської обласної 
прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 
45-річному жителю Одещини, якого визнано визнано 
винним у державній зраді та закінченому замаху на 
диверсію (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 КК України).

Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, у 
суді прокурором доведено, що чоловік у травні 2020 року з 
власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв'язок з 
особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агре-
сора. Пізніше він, на виконання завдання свого куратора, 

збирав і передавав детальну інформацію про один з військо-
вих об'єктів на території Одеської області.

Крім того чоловік, з метою ослаблення держави, у 
вересні 2020 року за завданням спецслужб рф, шляхом 
дистанційного підриву, намагався знищити один з об’єктів 
критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу». На місці 
злочину його і затримали співробітники Управління СБУ в 
Рівненській області.

Навесні цього року Гощанський районний суд засудив 
чоловіка до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Не погоджуючись із таким рішенням суду захисник об-
винуваченого оскаржив його в апеляційному порядку. Втім, 
Волинський апеляційний суд пристав на доводи прокурора 
і залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Рівненські спортсмени здобули медалі 
Збірна України з сумо посіла друге загальнокомандне 

місце на чемпіонаті Європи. Серед них і рівненські спортс-
мени. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій 
Коваль.

Очільник області також додав, що Марія Тіт перемогла 
в категорії до 50 кг, не залишивши суперницям жодного 
шансу. «Золото» здобув і Олександр Богданець у категорії 
+70 кг. «Бронза» у вазі до 45 кг в Анни Васильчук. Вітаємо 
наших спортсменів.

Віталій Коваль нагадав, що Чемпіонат Європи з сумо 
проходив в Талліні (Естонія). У підсумку збірна України 
посіла друге загальнокомандне місце з 14 країн-учасниць. 
Загалом участь у турнірі взяли понад 300 спортсменів.

НЕ МОЖНА ТОРКАТИСЯ УЛАМКІВ 
ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ
Не можна торкатися уламків після обстрілів. На цьому 
наголосив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Протиповітряна оборона України успішно долає аві-
азагрози ворога. Часто уламки збитих предметів падають 
на землю. Хочу наголосити: не можна брати їх додому чи 
взагалі торкатися підозрілих предметів! Це може призвести 
до поранень або й загибелі. Наголосіть на цьому і своїм 
дітям», - сказав Віталій Коваль.

Також він додав, що при виявлені таких предметів необ-
хідно обов’язково звернутися до поліції або рятувальників.

У найважчі дні ми повинні 
створювати якомога більше 
світла. В першу чергу, це світло 
повинне бути в нас самих, а вже 
потім розповсюджуватися на наше 
оточення.

Для того, аби направляти енергію в 
правильне русло, скористайтеся молит-
вою за мир у нашій країні.

Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти 
закликаєш до себе всі народи світу. Про-
світи їх, щоб серед суєти нашого часу 
вони дізналися про те, що може прине-
сти їм мир. Збуди в них щире прагнення 
до порозуміння і єдності. Допоможи їм 
прощати одне одному те зло, яке вони 
заподіювали і продовжують заподіювати 
своїм ближнім, допоможи їм співпрацю-

вати у справі миру, поважаючи права 
кожної людини, у згоді з Твоєю волею. 
Очисти їхні серця від усякої образи і не-
нависті. Збережи всі народи від гордині, 
егоїзму і міжнаціональної ворожнечі.

Хай усі народи усвідомлять свій 
обов’язок піклуватися про мир і рішуче 
стануть на шлях єдності, з любов’ю 
співпрацюючи один з одним.

Поблагослови, Боже, тих, хто при-
свячує себе великій справі творення миру. 
Нехай буде завжди благословенне Твоє 
святе Ім’я і нехай прийде в наші душі і на 
наші землі Твоє Царство справедливості, 
миру та згоди. Амінь.

Віримо в ЗСУ, зберігаємо спокій та 
наближаємо Перемогу разом!

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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"Я гризтиму землю, але виживу і поїду 
додому": три історії з евакуації

Від початку 
повномасштабної війни 
в Україні сотні людей 
були змушені покинути 
свої домівки, рятуючись 
від обстрілів чи звірств 
російських військових.
Хтось виїжджає сам, хтось 
за допомогою волонтерів.
З 24 лютого команда 
благодійного фонду 
Восток SOS евакуювала 
понад 27 тисяч українців 
зі східних регіонів. З них – 
понад 2100 маломобільних 
людей.
"Українська правда. 
Життя" зібрала історії 
евакуйованих мешканців 
із Костянтинівки, 
Краматорська та Авдіївки: 
ми розповідаємо, як люди 
переживають розлуку з 
домом та рідними, з якими 
викликами стикаються та 
як їх долають.

НІНА, ТОЛІК ТА 
ІРИНА

До травня 2022 року вони 
втрьох жили у Костянтинівці: 
Ірина, її мама – пані Ніна, і 
син Толік. Толіку – 42, він з 
інвалідністю.

Ніні – 81, і вона лежача: 
спочатку перелом шийки 
стегна, потім у жінки стався 
інсульт, вона перестала рухати 
рукою та ногою. Згодом май-
же взагалі перестала рухатись, 
говорити та ковтати. Медики 
не зрозуміли, як цьому за-
радити.

Наступне горе трапилося 
із сім’єю напередодні широ-
комасштабної війни. У січні 
2022 року в Ірини діагносту-
вали рак молочної залози на 
другій стадії.

Жінка все життя присвя-
тила сину та хворій матері, 
тож хвороба змусила її склас-
ти план: вона хотіла пройти 
курс хіміотерапії, а потім 
наважитися на операцію. 

"Я думала, поки буду в 
лікарні, найму сиділку для 
мами і Толіка. Іншого виходу 
нема, то змирюся і перетер-
плю", – міркувала вона

Але 24 лютого світ, що 
його так ретельно будува-
ла Ірина, зруйнувала війна. 
Жінка вирішила залишатися 
із сім’єю вдома, адже її мати 
лежача, сина теж потрібно 
було доглядати, а сама Ірина 

хворіє на рак. 
"Я думала, кому вони по-

трібні, крім мене? Краще 
загинемо всі втрьох. Вдома. 
Так буде ідеально: бабах – і 
нікого нема. І болю нема", – 
згадує жінка.

Але коли Костянтинівку 
почали обстрілювати актив-
ніше і поруч будинку Ірини 
розірвалися два снаряди, здо-
ровий глузд переміг: жінка за-
телефонувала на гарячу лінію 
Восток SOS.

Від початку вторгнен-
ня кол-центр Восток SOS 
прийняв вже понад 58 тисяч 
дзвінків про допомогу різного 
типу. 

Так родина з Костянтинів-
ки опинилась у Дніпрі. При-
йняти Ірину з мамою і сином 
та знайти гідний притулок 
для всіх трьох одночасно – 
було майже нереально. Але з 
великими зусиллями вийшло 
влаштувати переселенців у 
Центрі тимчасового перебу-
вання маломобільних, людей 
з інвалідністю і похилого віку. 

За статусом вони не мали 
там жити, але керівниц-
тво пішло на зустріч фонду 
Восток SOS. Ірині дали ске-
рування до онколога, далі від-
правили на курс хіміотерапії. 
Толіка з пані Ніною на цей 
час прийняли в приватному 
будинку з догляду за неміч-
ними. 

"Фонд Восток SOS знай-
шов кошти і на те, щоб Іра 
після стаціонару могла по-

жити в гідних умовах поруч із 
рідними. Як оговталась після 
впливу токсичних препаратів 
– знову поїхали до Центру. 
І знову це сталося як виня-
ток, адже термін тимчасового 
перебування давно сплив", 
– розповідає представниця 
Восток SOS Ольга. 

Далі лікування Ірини було 
амбулаторним: вона їздила 
в лікарню, сумлінно вико-
нувала рекомендації лікаря, 
адже поставила собі за мету 
прооперуватися і мати сили 
на догляд за сином і мамою. 

Пані Ніні тим часом ста-
вало все більше гірше. Жінка 
відмовлялася їсти та пити, 
одного дня швидка привезла 
її до хоспісу. Лікарі дали не-
втішні прогнози. 

"Ми запитували Ірину, як 
будемо ховати маму, якщо 
вона помре. Жінка була дуже 
рішуча, сказала, що похо-
ває матір в селі під Костян-
тинівкою і ніяк інакше", – 
розповідають представники 
Восток SOS, які опікуються 
родиною.

Зрештою жінка зробила 
так, як заповідала її мати. 
Вона сама домовилась із ри-
туальною службою, з людьми 
у рідному маминому селі на 
Донеччині. Сіла в машину, 
взяла сина, з’їздила поховати 
маму і ввечері повернулась у 
Дніпро.

Ірині зараз важливо зро-
бити операцію, одужати і 
берегти сина Толіка.

"Війна ж скінчиться ко-
лись, правда? А я все, що зав-
годно зроблю, землю гризти-
му, але виживу і поїду додому. 
Я тепер без житла, без мами, 
з одним сином на руках. І зі 
своєю хворобою. Але я це 
подолаю. Чуєте? По-до -ла-
ю. Ми переможемо", – каже 
жінка.

Команда Восток SOS шу-
кає можливість для Ірини про-
довжити лікування раку в цій 
країні, щоб син був поруч із 
нею. Зараз Ірина та її син че-
кають відповіді з Німеччини.

БУТЕЛЬ ВОДИ  
З АВДІЇВКИ

З Авдіївки до Покровська 
– автівкою, з Покровська 
далі – евакуаційним потягом. 
Щодня він слідує до Львова, 
тривала зупинка – у Дніпрі.

Тут виходять люди, яких 
чекають на Дніпропетров-
щині чи в Києві, або українці, 
які не мають тимчасового 
притулку, чи ті, кому потрібна 
медична допомога.

Один із вагонів – спеці-
альний, в ньому їдуть мало-
мобільні або люди з інвалід-
ністю. Там Ангеліну Олексан-
дрівну побачили представни-
ки Восток SOS Ольга і Роман.

Жінка залишилася сама у 
вагоні, розповіла, що їхала в 
Дніпро до знайомих, але ви-
явилося, що ці люди виїхали 
з міста до іншої країни та не 
змогли б її прийняти. 

Літня жінка не знала, хто 
саме вивозив її з небезпечної 
території. В Дніпрі, як і будь-
де, її ніхто не чекав. 

"Вона запитала, чи ми її не 
покинемо−. А у нас є правило 
– жодна людина не залиша-
ється самотньою на платфор-
мі", – розповідає Роман.

Координатори евакуації 
вирішили розмістити Анге-
ліну Олександрівну в Центрі 
тимчасового перебування 
маломобільних і людей з інва-
лідністю. Дорогою до центру 
пані Ангеліна кілька разів 
питала: "Де моя водичка? Чи 
вона не пропала?−". 

Йшлося про п'ятилітровий 
бутель з водою: волонтерам 
довелося щоразу показувати 
її, щоб заспокоїти бабусю. На 
місці жінка передусім схопила 
той бутиль, ніби цінну річ.

"Діточки, ця баклажка – 
цінніша за всі мої речі! Все 

хай пропаде, а це – збережіть 
мені! Це знаєте що? Це ж не 
просто так вода. Це свята вода 
з Авдіївки!", – казала Ангелі-
на Олександрівна.

За три дні команда Восток 
SOS знову зустріла пані Анге-
ліну на центральному вокзалі 
Дніпра. Жінка була знову із 
тим самим бутлем, хоча води 
стало десь на третину менше.

"На вокзалі авдіївська 
бабуся потрапила просто в 
обійми італійських журналіс-
тів: кореспонденти впізнали 
симпатичну жінку, що бачили 
її під час евакуації. Вона стала 
героїнею репортажу", – зага-
дують у Восток SOS.

Того дня бабуся потягом 
попрямувала до Хмельниць-
кого, у заклад санаторного 
типу. І головною річчю в її 
багажі був бутель із святою 
водою. 

 

МІША І НАДІЯ 
Вони приїхали у Дніпро 

13 липня 2022 року – еваку-
аційним потягом, що пря-
мує маршрутом Покровськ 
– Львів. До того удвох жили 
в Краматорську, на п’ятому 
поверсі звичайної багатопо-
верхівки.

Пара не могла пересувати-
ся самостійно, адже обоє були 
дуже хворі. Чоловік прикутий 
до інвалідного візка після 
інсульту у вересні 2021-го. 
Він перестав бачити. Жінка ж 
була повністю лежача.

"Його були ноги замотані в 
целофан і пакети для сміття, 
завозити його в медпункт ні-
хто не наважився", – пригаду-
ють представники організації 
Восток SOS у Дніпрі.

Під час війни пара жила 
сама, допомагали подружжю 
лише сусіди, які іноді купува-
ли продукти.

"Він навпомацки мазав 
мені пролежень. Іноді й про-
махнеться, іноді попаде. Ми 
самі винні. Дочка пропону-
вала їхати, та ми не захотіли. 
Він дуже впертий: як захоче, 
так і зробить, ніхто не пере-
ломить", – розповідає пані 
Надія.

Під час евакуації Надію 
і Мішу мали розділити по 

різних лікарнях, тож чоловік 
просив доглядати за дружи-
ною.

"Він сказав, що Надєчкє 
треба дати зарядку для теле-
фона, а то як вона буде йому 
дзвонити, він не зміг би на-
брати її номер, адже сліпий", 
– розповідає членкиня фонду 
Ольга. 

За словами чоловіка, він 
працював монтажником і 
об'їздив пів світу. Зрештою 
лікарі таки знайшли мож-
ливість влаштувати їх в одну 
лікарню, в сусідні палати. 
Михайло їздив на своєму ві-
зочку провідати Надю. 

Коли пару трохи підлі-
кували та вже прийшов час 
виписки, команда фонду зна-
йшла місце в будинок для 
літніх людей. Але на вокзалі 
у Дніпрі Міша відмовився 
виходити з машини, згадує 
представниця Восток SOS. 

"Я хворий, не поїду в ста-
речий дім. Мені потрібно в 
лікарню, розділяти нас не 
можна, ми не можемо окре-
мо. Тоді і Надя нікуди не їде", 
– твердо сказав чоловік

На Мішу не подіяли жодні 
аргументи і вмовляння, потяг 
затримали на 5 хвилин, але 
чоловік був непохитний: хотів 
бути поруч з дружиною. 

В лікарню вдалося влаш-
тувати – дивом. Завідувачка 
відділення терапії у Дніпрі 
пішла на зустріч команді 
фонду, зважаючи на доволі 
важкий стан подружжя. Так 
Надія та Міша опинилися в 
іншій лікарні, знову в сусідніх 
палатах. 

Чоловік знову їздив на 
побачення до дружини на 
інвалідному візку, але згодом, 
на жаль, помер.

"Кинув мене тут на самоті 
і пішов. Хто так робить? І де 
його ховати, він подумав? 
Завжди був упертий. Таким і 
пішов", – каже дружина.

Надія досі лежить у лікар-
ні, її донька шукає можли-
вість забрати жінку до себе. 
Представниця евакуації Ольга 
зберігає урну з прахом Міші в 
себе вдома.

Фото надав благодійни фонд 
"Восток SOS"


