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НА ЯКІ АВТОМОБІЛІ 
ВПАЛИ ЦІНИ

Як не залишитися  
без електрики в блекаут

З 10 жовтня, дня, коли росія масовано вдарила по 
нашій енергетиці, в Україні діє графік планового 
відключення електроенергії. Він потрібен для 
стабілізації енергетичної системи. Після ракетного 
обстрілу об'єктів критичної інфраструктури 15 
листопада українська влада заговорила про те, що 
громадянам слід готуватися до тривалих відключень 
світла, і навряд чи вони будуть проводитись за 
розкладом, усі мають бути до аварійного вимкнення 
світла, тобто у будь-яку хвилину.

У ситуації, що склалася, виходом зі становища може стати 
придбання систем резервного живлення, які дозволять хоч 
якийсь час протриматися без централізованого електропо-
стачання. Які прилади кращі і чому не варто сліпо довіряти 
масованій рекламі та замовним сюжетам і публікаціям про-
давців такої техніки, які заполонили ЗМІ.

МІНІМАЛЬНІ ПОТРЕБИ
Вибір джерела резервного живлення залежить насамперед 

від потреб кожної конкретної людини та кожної сім'ї. Безу-
мовно, в будинку має бути хоч якесь освітлення, і бажано, 
щоб це були не стеаринові свічки та гасові лампи, а щось 
сучасне – таки вже минула п'ята частина ХХІ століття.

Вкрай необхідно, щоб працював комп'ютер або ноутбук – 
без них зараз немислима практично ніяка трудова діяльність, 
крім суто фізичної. Так, ноутбук має акумуляторну батарею, 
але якщо світло вимкнули надовго, вона не врятує. Повин-
ні бути заряджені смартфони – без них, як без рук. Ці три 
складові: світло, комп'ютер та зв'язок – необхідний мінімум, 
який резервне джерело живлення має забезпечувати. Це, як 
кажуть, запити першої необхідності.

Але вимоги можуть бути й вищими. Треба підтримувати в 
робочому режимі холодильник, щоб не зіпсувалися продук-
ти. Комусь необхідно щось розігріти на електроплитці або в 
мікрохвильовій печі. У приватному будинку треба включити 
насос, щоб накачати води зі свердловини.

Головна характеристика резервного джерела живлення 
– обсяг потужності. Потужність (виражається у ватах, Вт) 
– це сила струму (виражається в амперах, А), помножена на 
напругу (виражається у вольтах, В). Обсяг потужності, у свою 
чергу, виражається у ват-годинах (Вт-год). Ну, тобто – на 
який період часу цієї потужності може вистачити.

Для прикладу. Обсяг заряду у найпоширеніших порта-
тивних зарядних пристроїв (пауербанків), як правило – 10 
ампер-год. Напруга для літій-іонних акумуляторів, які ви-
користовуються в мобільних телефонах – 3,7 В. Разом ми 
отримуємо об'єм потужності у ватах – 37 Вт-год. Середня 
потужність смартфону становить 15 Вт, тобто кишеньковий 
пауербанк за годину може повністю зарядити два телефони, і 
потужність ще залишиться.

А ось для зарядки ноутбука портативного пауербанку вже 
не вистачить: він віддаватиме накопичену енергію 45 хвилин 
і потім сам розрядиться. А кому потрібен ноутбук, який про-
працює лише три чверті години? Про зарядку стаціонарного 
комп'ютера у цьому випадку взагалі говорити не доводиться.

"Вибираючи резервне джерело живлення, необхідно для 
себе зрозуміти: які прилади ви будете до нього підключати в 
першу чергу. Потім – з'ясувати їхню пускову потужність", – 
розповідає у розмові з "Главкомом" проджект-менеджер ком-
панії AltexSoft, до цього – інженер-електрик із десятирічним 
стажем Євген Овдіюк.

Пускова потужність приладу часто відрізняється від но-
мінальної, яка зазвичай вказується і на упаковці, і на самому 
приладі. Як приклад, візьмемо холодильник. Там є мотор, 
ротор якого знаходиться в нерухомому стані, і щоб його 
запустити, потрібна набагато більша потужність – в 3,5 раза 
більша, ніж при роботі двигуна в робочому режимі. Це як 
зрушити з місця автомобіль – спочатку важко, а потім маши-
на сама котиться, і великих зусиль докладати не потрібно. У 
побутових приладах, де двигуна немає, пускова потужність 
часто дорівнює номінальній.

НОМІНАЛЬНІ ТА ПУСКОВІ ПОТУЖНОСТІ 
ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ (ВТ)

Отже, для забезпечення першочергових потреб в електро-
енергії (ноутбук, освітлення, смартфон і, можливо, портатив-
ний пауербанк) вам знадобиться резервне джерело живлення 
загальною ємністю щонайменше 500 Вт-год – щоб ноутбук 
нормально працював хоча б вісім годин, та ще й інші гаджети 
можна було підзарядити. У принципі, ще й холодильник на 
пару годин можна увімкнути.

АВТОМОБІЛЬ НА ДОПОМОГУ
Найпростіший спосіб забезпечити себе резервним дже-

релом живлення – у автомобілістів: йдеш у гараж, виймаєш 

акумулятор, і проблема вирішена. Просто так, безпосередньо, 
ноутбук або ще щось підключити не можна, але, напевно, 
в машині має бути ще автомобільна зарядка, за допомогою 
якої сучасні водії заряджають ноутбуки та смартфони. Вона 
підключається до автомобільного адаптера (перехідник для 
автомобільного прикурювача), а той – вже до акумулятора.

"Обсяг заряду у свинцево-кислотних автомобільних 
акумуляторів – від 60 ампер-год (у бензинових авто) до 90 
ампер-годин – у дизельних. Беремо в середньому 75, мно-
жимо на 12 – така напруга у автомобільних акумуляторів. 
Отримуємо обсяг потужності 900 Вт-год. А це вже 18 годин 
роботи ноутбука", – пояснює Євген Овдіюк.

Мінус подібної системи – до такого джерела резервного 
живлення можна підключити одночасно лише тільки ті побу-
тові прилади, які мають USB-порти. Тобто ноутбук, смартфон 
чи пауербанк. Крім того, розряджений автомобільний акуму-
лятор досить довго заряджається – до 10 годин.

РОБІТЬ ЗАРЯДКУ!
Як джерело резервного живлення практично ідеальне 

рішення – переносна зарядна станція. Вона ж – портативна 
електростанція. Ці прилади, які спочатку призначалися для 
використання при виїздах на пікнік на природу, у відпустку 
"дикуном" на море, досить легкі – від 5 до 8 кг, мають від 6 до 
9 слотів для підключення (як правило – дві розетки, кілька 
USB, прикурювач, плюс вбудований ліхтарик). Самі вони 
можуть заряджатися від розетки, автомобільного зарядного 
пристрою та сонячної панелі, при цьому час зарядки – дві 
години, завдяки літій-іонному акумулятору.

Але мінус таких систем – обмеження за обсягом по-
тужності, яке рідко перевищує 800 Вт-год: інакше різко 
зростає вага зарядних станцій, що робить їх незручними для 
застосування за прямим призначенням – використання на 
відпочинку.

Другий недолік – зараз вони стали невиправдано дороги-
ми. Якщо ще на початку жовтня портативні електростанції 
можна було знайти за 15 тис. грн, то зараз таких цін і близько 
немає. У спеціалізованих господарських супермаркетах та в 
інтернет-магазинах це пояснюють тим, що мовляв різко зріс 
попит, а також курс долара.

Вже після першого масованого ракетного удару по укра-
їнській енергосистемі у жовтні деякі станції обсягом потуж-
ності 288 Вт-год стали коштувати 20 тис. грн, а їх потужніші 
варіанти на 576 Вт-год – 33 тис. грн.

Зараз цих портативних електростанцій у продажу прак-
тично не знайти – на сайтах, як правило, публікують оголо-
шення "товар у продажу відсутній" або навіть "товар знятий 
з виробництва". Якщо вони є, то коштують вже відповідно 
40 і 50 тис. грн, але найчастіше пропонуються моделі на 720 
Вт-год за 65 тис. грн. При цьому закреслюється "стара" ціна 
70 тис. грн – мовляв, налітай, подешевшало!

Але аналогічну зарядну станцію нескладно зробити само-
стійно. При цьому ціна буде меншою чи не на порядок. "У 
принципі, нічого складного, такий прилад мало чим відріз-
нятиметься від резервного джерела живлення, заснованого 
на акумуляторі. Просто туди ще треба додати інвертор, який 
перетворюватиме напругу акумулятора з 12 вольт в 220 вольт. 
Потім приєднати подовжувач, і включай одночасно, що тобі 
треба", – каже Євген Овдіюк.

За його словами, коли збираєш зарядну станцію самостій-
но, то на $1 виходить 8 Вт обсягу потужності. А у покупних 
приладів на долар – 0,6-08 Вт. Різниця – удесятеро.

"При цьому, – каже колишній інженер-електрик, – за 
потреби можна збільшити обсяг потужності приладу, просто 
додавши ще один акумулятор. А можна взагалі заморочитися, 
купити акумулятор для вантажівки, 24 вольт. Вони тяжкі, 80 
кг. Ставиш на балконі, підключаєш 24-вольтний інвертор, 
зарядку. Вартість на $1 буде до 12 Вт. У результаті обсяг по-
тужності вийде 2,5-3 кВт-год. Це вже як гарний генератор. 

Настільна електроплитка три години працюватиме. Холо-
дильник – п'ятнадцять. Я вже не говорю про ноутбук".

На запитання "Главкома", чому ж в українських магазинах 
продають зарядні станції так дорого, Євген відповів просто: 
"Напевно, тому що можуть".

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД
Самостійно зібрані зарядні станції не обов'язково мають 

виглядати, як купа різних приладів, переплетених з'єднува-
чами та подовжувачами. Цілком можна зробити так, що вони 
мало чим відрізнятимуться від фірмових аналогів.

Харків'янка Людмила Семиволос працює віддалено спеці-
алістом з контенту, і для роботи їй вкрай необхідний ноутбук. 
Зважаючи на постійні відключення світла, вона попросила 
знайомого зібрати їй зарядну станцію і результатами ділиться 
з "Главкомом":

– Тепер у мене під столом живе унікальна скринька 
енергобезпеки "220 vam у хату". Вага – 12,5 кг. Габарити – 
500х270х250 мм. Об'єм потужності – 600 Вт-год. Є вихід під 
розетку і USB, а ще гніздо прикурювача – можна встромити 
USB-зарядку для автомобіля, і сам прикурювач (не курю, але 
прикольно).

Продовження на стор 8.
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Парламентська асамблея НАТО 
визнала росію державою-терористом

Мінцифра анонсувала нові сервіси  
для ветеранів і військових

Парламентська асамблея 
НАТО, яка зараз проходить 
у Мадриді, закликала 
створити спеціальний 
Міжнародний трибунал 
для покарання російських 
злочинців та визнала рф 
державою-терористом.

Про це повідомив народ-
ний депутат від фракції "Слу-
га Народу", голова постійної 
делегації України в ПА НАТО 
Єгор Чернєв.

"Всі 30 країн НАТО під-
тримали пропозиції нашої 
делегації. Такий трибунал 
дасть змогу засудити не тіль-
ки безпосередніх виконавців 

військових злочинів, але і 
вище керівництво російської 
федерації. Резолюцію буде 

направлено урядам та пар-
ламентам усіх країн-членів 
НАТО", – заявив Чернєв.

За його словами, резолю-
ція містить низку важливих 
для України рішень:

– збільшення постачання 
Україні озброєння;

– розробка конкретних 
кроків стосовно вступу Укра-
їни до НАТО;

– створення механізму 
стягнення репарацій з рф за 
завдані Україні збитки.

Також Чернєв наголосив, 
що у резолюції закріплений 
принцип про те, що НАТО 
буде підтримувати Україну 
стільки, скільки буде по-
трібно.

Нові правила 
працевлаштування 
іноземців: скільки 
треба заплатити 
Набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства в Україні і надання послуг 
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном". 
Про це пише rabota.ua.

НА ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАТИ ПРАЦІВНИКАМ-
ІНОЗЕМЦЯМ

Основне нововведення прийнятого Закону – українці, 
іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах, матимуть рівні умови оп-
лати праці.

До того як Закон прийняли, були встановлені вимоги 
щодо виплати іноземцям 5-10 мінімальних зарплат – не 
враховуючи особливі категорії співробітників. Це з фінан-
сової точки зору було непросто для роботодавців та інколи 
призводило до тінізації трудових відносин з іноземцями.

Тепер вже немає поділу на особливі категорії співро-
бітників (на кшталт: іноземні високооплачувані фахівці, 
засновники та/або учасники юрособи, іноземні ІТ-спеці-
алісти тощо). Натомість є іноземні наймані співробітники, 
яким потрібно виплачувати одну мінімальну зарплату на 
місяць.

Працедавці мають право брати на роботу іноземців 
та осіб без громадянства на території України на підставі 
дозволу, що видається територіальними органами цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції 
(стаття 42 Закону). Дозвіл видається на ім’я іноземця, але 
заява подається від компанії.

Дозвіл не потрібен, якщо іноземець працює в одного ро-
ботодавця на посадах за сумісництвом. Але є умова: строк 
дії трудового договору на посаді за сумісництвом не має пе-
ревищувати строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Дозвіл на працевлаштування тепер зможуть отримати 
іноземці, які навчаються у ВНЗ, на період навчання та 
після закінчення, якщо отримали дозвіл за 30 к. д. до за-
кінчення навчання.

СКІЛЬКИ ТРЕБА ЗАПЛАТИТИ ЗА ДОЗВІЛ
З прийняттям Закону працедавцям, які мають намір 

взяти на роботу іноземців, доведеться заплатити за видачу 
дозволу більше. Так, у 2022 році платити за дозвіл потрібно:

до 6 міс. включно – 7 443 грн;
від 6 міс. до 1 р. включно – 12 405 грн;
від 1 до 2 р. включно – 19 848 грн;
від 2 до 3 р. включно – 24 810 грн.
Заплатити за продовження дії дозволу доведеться менше 

на 1 прожитковий мінімум, ніж від оплати за видачу дозво-
лу на відповідний термін.

ПРОТЯГОМ ЯКОГО СТРОКУ ДІЄ ДОЗВІЛ НА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Дозвіл тепер можна отримати на строк до 2 років (все за-
лежить від терміну дії ТД/контракту). Раніше строк дозволу 
не мав перевищувати 1 рік, а якщо це особливі категорії 
співробітників – три роки. Так, посвідка на тимчасове 
проживання має оформлятися на строк дії дозволу.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ІНОЗЕМЕЦЬ ПОШКОДИВ/
ВТРАТИВ ДОЗВІЛ

Змінами передбачено – якщо дозвіл на працевлашту-
вання пошкодився або особа його втратила, можна отри-
мати дублікат.

Для цього працедавцю треба написати заяву в довільній 
формі. А якщо є пошкоджений дозвіл – додати його до за-
яви. Платити за внесення змін до дозволу/видачу дубліката 
не потрібно.

Міністерство цифрової 
трансформації до Дня 
гідності та свободи 
запровадило низку нових 
послуг для постраждалих 
учасників протестів на 
Майдані, українських 
військових, ветеранів і 
членів їхніх родин.

Про це 21 листопада пові-
домляє пресслужба Міністер-
ства цифрової трансформації.

"Сьогодні українці вша-
новують пам’ять тих, хто став 
на захист демократичного 
вибору українців, та вкотре 
дякують всім, хто бореться за 
це право сьогодні. Пропонує-
мо добірку державних послуг, 
якими можуть скористатися 

постраждалі учасники Ре-
волюції Гідності, ветерани, 
учасники бойових дій та чле-
ни їхніх сімей", – йдеться у 
повідомленні.

Зокрема, Мінцифра про-
понує скористатись послугою 
встановлення статусу та видачі 
чи заміни посвідчень для:

• учасників бойових дій;

• учасників війни;
• членів сім’ї загиблого 

(померлого) ветерана війни;
• постраждалого учасника 

Революції Гідності;
• позбавлення статусу по-

страждалого учасника Ре-
волюції Гідності за заявою 
особи;

• нове посвідчення вете-

ранам війни.
Соціальна допомога пропо-

нується щодо:
• встановлення факту уш-

кодження здоров’я в АТО/
ООС;

• забезпечення санатор-
но-курортними путівками;

• послуг із психологічної 
реабілітації.

Матеріальна допомога:
• Відшкодування витрати 

на поховання померлих (за-
гиблих);

• Відшкодування вартості 
проїзду;

• Грошова компенсація 
за жилі приміщення для дея-
ких категорій осіб, які брали 
участь в Революції Гідності.

"КИЇВСТАР" ЗАКРИВАЄ ДВА ДЕШЕВІ ТАРИФИ
"Київстар" з 25 листопада оновлює тарифну лінійку. 
В результаті для абонентів стане недоступним 
підключення до тарифів "Ваш старт" та "Ваш регіон" 
(по 135 грн на місяць). Нові тарифи за такими цінами 
не представлено, їх вартість стартує зі 150 грн на 
місяць.

Про це свідчать дані на сайті "Київстару". Тариф поки 
що не зміниться у тих, хто вже підключений до згаданих 
пакетів. Однак такі абоненти не отримають бонуси, які 
пропонуються в інших пакетах лінійки "Ваш".

Обмеження також торкнулися інших тарифів. Так, з 18 
листопада у нових абонентів "Київстар" немає можливості 
підключити тарифи "Простий" та "Київстар Онлайн".

Крім того, з 18 листопада нові абоненти тарифу "Ваш 
вибір" (175 грн на місяць) більше не можуть підключити 
послугу "Домашній інтернет". Для тих, у кого ці послуги під-
ключені раніше, послуга продовжить працювати без змін.

Як повідомлялося раніше, масовані ракетні удари росії 
завдають шкоди не лише енергосистемі України, а й систе-
мам зв’язку. Зокрема, вони призводять до відключення ба-
зових станцій. Наразі найпроблемнішою є Одеська область.

ЖИТИ В РЕЖИМІ ВІДКЛЮЧЕНЬ 
СВІТЛА УКРАЇНЦЯМ 
ДОВЕДЕТЬСЯ ЩОНАЙМЕНШЕ 
ДО КВІТНЯ 

Україна житиме в умовах регулярних 
відключень електроенергії щонайменше 
до кінця березня.

Про це написав СЕО постачальника 
енергоресурсів YASNO Сергій Ковален-
ко у Facebook.

"Хоча зараз відключень стало менше, 
я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все 
жити у режимі відключень українцям 
доведеться щонайменше до кінця берез-
ня", – заявив він.

За його словами, якщо нових атак на 
енергомережу не буде, то то за нинішніх 
умов генерації електронергії дефіцит 
потужності може бути рівномірно роз-
поділений по всій країні. Це означає, 
що відключення будуть скрізь, але менш 
тривалими.

Він зазначає, що існують різні про-
гнози розвитку цієї ситуації, і вони 
цілком залежать від атак росії.

"Приміром, позитивний: нових атак 
не відбувається, повертається попе-
редній рівень генерації. Тоді ми, цілком 
імовірно, будемо мати вдосталь елек-
троенергії, тож зможемо відмовитися 
від відключень взагалі. Негативний буде 
у випадку, якщо мережу сильно пошко-
дять внаслідок атак. Тоді доведеться 
задіювати не лише погодинні стабілі-
заційні відключення, але і екстрені, за 
яких світла може не бути дуже тривалий 
час", – пояснив Коваленко.

Він наголошує, що слід бути го-
товими до різних варіантів, навіть до 
найгірших.

"Запасіться теплим одягом, ковдра-
ми, продумайте варіанти, які допомо-
жуть вам перечекати тривале відключен-
ня", – підсумував Коваленко.

КОМУ УКРАЇНЦІ ВИННІ 
НАЙБІЛЬШЕ

Рівень державного боргу України на 
початок листопада 2022 року впритул 
наблизився до рекорду у 100 млрд доларів. 
Про це повідомляє агенція УНІАН.

На тлі війни в Україні з лютого по-
точного року кошти не позичають на 

комерційних умовах. Держава отримує 
фінансування у країн-союзників та 
світових фінансових інституціях. Деякі 
країни надають гроші не лише в кредит 
під пільгові відсотки, а на безповоротній 
основі (гранти).

За даними Міністерства фінансів, 
частка безкоштовного фінансування 
становить близько 40% від усього між-
народного фінансування, а це близько 
10 млрд доларів.

Проте заборгованість зростає, і на-
ступного року фінансові потреби пере-
вищать 70 млрд доларів, з яких 35 млрд 
доларів необхідно позичити і потім 
значну частину повернути.

Як зазначають у Мінфіні, з почат-
ку цього року найбільшу суму надали 
Сполучені штати (13 млрд доларів) та 
Європейський Союз (11,5 млрд доларів). 
Гранти США становлять 8,49 млрд дола-
рів, а ЄС – лише 626 млн доларів.

Далі йдуть: Міжнародний валютний 
фонд (МВФ) – 2,7 млрд доларів, Єв-
ропейський інвестиційний банк (ЄІБ) 
– 2,32 млрд доларів, Світовий банк – 1,7 
млрд доларів. Це кредитні кошти, які по-
трібно буде повернути. ЄІБ єдиний надав 
1 млрд доларів на відновлення країни.

Канада (1,5 млрд доларів), Німеччина 
(1,4 млрд доларів), Велика Британія (1 
млрд доларів), Японія (понад 500 млн 
доларів).

Про приблизно однакову фінансову 
підтримку заявили Франція (332 млн 
доларів), Італія (330 млн доларів, 125 
млн доларів – грант), Нідерланди (106 
млн доларів, а ще 204 млн доларів – у 
процесі).

Уряд цьогоріч одержав від Національ-
ного банку України у вигляді кредиту 
через купівлю цінних паперів близько 
9 млрд доларів. До кінця цього року 
планують отримати близько 70 млрд 
гривень, а 2023-го – близько 200 млрд 
гривень.

Наступного року урядовці прогнозу-
ють витратити на обслуговування боргів 
майже 415 млрд гривень, з них майже 99 
млрд гривень (2,5 млрд доларів) піде на 
зовнішні борги.

Загальний державний борг України 
збільшиться до майже 6,5 трлн гривень і 

буде становити понад 100 відсотків про-
гнозованого річного валового внутріш-
нього продукту. Це майже вдвічі більше 
того рівня, який ми мали на початку 
цього року.

У ПОЛЬЩІ ЗАПРАЦЮЮТЬ 
ТЕРМІНАЛИ IBOX, ЧЕРЕЗ 
ЯКІ МОЖНА ПОПОВНЮВАТИ 
УКРАЇНСЬКІ КАРТКИ

Айбокс Банк зареєстрував у Польщі 
фінансову компанію iBox та отримав лі-
цензію польського Національного банку на 
розвиток регіону ПТКС – програмно-тех-
нічними комплексами самообслуговування 
(платіжними терміналами). Через них 
можна буде поповнювати картки україн-
ських банків.

Про це під час конференції FinTech 
Ukraine 2022, організованої порталами 
Finance.ua та Мінфін, розповіла CEO 
міжнародної платіжної системи LEO та 
голова наглядової ради Айбокс Банку 
Альона Шевцова.

"З усіма галереями (так у Польщі 
називають ТРЦ. – Ред.) ми підписали 
договори, які дозволяють розміщення 
наших терміналів, можливість доступу 
для інкасації. Топ-10 українських банків 
з емісії карток вийшли з нами на зв’язок 
і пропонують угоди поповнення своїх 
українських карток у Варшаві", – зазна-
чила вона.

Окрім того, у польських терміналах 
будуть представлені всі мерчанти, які 
зараз є на терміналах в Україні.

"Це понад тисячу ексклюзивних 
договорів з унікальними умовами для 
Айбокс Банку. Наприклад, тільки в 
терміналах Айбокс Банку ви можете 
поповнити monobank з комісією 0%. Такі 
ж умови будуть для українців у Варшаві: 
вони зможуть поповнити свою картку 
monobank, ПриватБанку, Айбокс Бан-
ку з комісією 0%", – розповіла Альона 
Шевцова.

На уточнююче запитання Finance.ua 
голова наглядової ради Айбокс Банку 
пояснила, що поповнити українську 
картку можна злотими – на рахунок 
прийдуть гривні. Конвертація відбу-
ватиметься за картковим курсом "Зло-
тий-гривня" емітента.



ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДКЛЮЧИТИ ГЕНЕРАТОР ДО БУДИНКУ?

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 Рівнен-
ській 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 пра-
цевлаштування внутрішньо переміщених осіб: 067 363 88 27 
та 096 539 53 59.

Працює телеграм-бот @work_in_Rivne_region для пошуку 
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 військової 
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 допо-
могу: для дзвінків з України – 0800 202 600, для дзвінків з інших 
країн – +38 044 237 00 02;

Координаційний центр Міжнародної гуманітарної допомоги на 
Рівненщині +38 096 895 25 41;

Рівненський обласний волонтерський штаб: 067-793-46-11, 095-
350-68-61;

Волонтерський штаб у КЗ "Будинок ветеранів": 096-894-22-27;
Волонтерський рух під егідою Президента України "Україна 

– для героїв", де збирають допомогу постраждалим (на базі Рів-
ненської 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 Рівненсько-
му 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 інформацію 
в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war. 
Або телефонувати: 102 – Головне управління Національної поліції 
області;

(0362) 62-43-43 – Управління СБУ Рівненщини.
Надзвичайні ситуації
Пожежно-рятувальна – 101. Поліція – 102. Швидка допомога – 

103. Аварійна "Рівнегаз" – 104
Кол-центр "Рівнегаз" (0362)-46-11-04, (067) 01-01-104.
ПрАТ "Рівнеобленерго – (0362) 69-45-55; 093-320-44-11, 067-

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

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

Диспетчерська "Рівнетеплоенерго" (0362)62-97-69, 067-432-
80-50.

На випадок порушення зв'язку із спецлініями ДСНС Рівнен-
щини "101" або "112" рятувальники підготували для громадян 
додаткові номери, щоб кожен житель області міг зателефо-
нувати 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).

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

П’ять шкіл Рівненщини отримали 
нові автобуси

Де знаходяться пункти незламності

Начальник Рівненської 
ОВА Віталій Коваль та 
голова облради Андрій 
Карауш вручили ключі від 
нового транспорту.

Так, по одному шкіль-
ному автобусу доправлять у 
Гощанську, Корецьку, Тара-
канівську громади, а два – у 
Вододимирецьку.

"Наразі в Рівненській об-
ласті курсують більше 212 
автобусів, які довозять до 
шкіл понад 17 тисяч дітей. 
Потреба є ще у 102 тран-
спортних засобах. І ми не 
зупинимося, доки не закри-
ємо потребу. До кінця року 
плануємо вручити ключі ще 
від 16 шкільних автобусів", – 
сказав Віталій Коваль.

Транспортні засоби на 
суму 13,5 мільйонів гривень 
закупили за кошти держбю-
джету за співфінансування 

громад. Нові автобуси роз-
раховані на 30 місць і мають 
усі зручності для перевезення 
дітей.

Очільник області також 
наголосив, що сьогодні за-
клади освіти області трима-
ють освітній фронт. Школи 
стали не лише осередком 
навчання, дружби, а й надій-
ним фундаментом і основою 
нашої перемоги. На кухнях 
готують їжу, у підвалах – 
оберігають дітей, плетуть 
сітки, формують передачі для 
фронту, приймають вимуше-
но переміщених осіб.

Перший заступник голо-
ви Рівненської ОДА Сергій 
Подолін додав, що півсотні 
шкільних автобусів допо-
магають боронити країну, 
виконувати задачі, необхідні 
для перемоги.

"Ці автобуси зі шкільного 
автопарку наразі виконують 

зовсім інші функції: нині 
вони "служать" і наближають 
перемогу України. Сьогодні 
всі наші зусилля та сили 
спрямовані на підтримку та 
допомогу військовим, але й 
не маємо права забувати про 
майбутнє України, наших 
дітей", – зазначив Сергій 
Подолін.

Наразі шкільними автобу-

сами довозиться 80% учнів, 
5,6 % – орендованим тран-
спортом та 9% рейсовими 
маршрутками за кошти міс-
цевих бюджетів.

Як повідомили в облас-
ному департаменті освіти 
і науки, що сьогодні – це 
перша партія "школяриків". 
Наступна – ще 16 таких ав-
тобусів.

Після масштабних ракетних обстрілів енергетичної 
інфраструктури з боку агресора оператор системи 
передачі НЕК "Укренерго" та оператори систем 
розподілу (обленерго) застосували графіки 
аварійних та погодинних відключень споживачів від 
електропостачання.

Розв’язуючи проблеми власного забезпечення електри-
кою, споживачі стали масово встановлювати електростанції 
(генератори) у своїх домоволодіннях. Проте, підключення 
електростанції – відповідальний процес і якщо неправильно 
виконати електромонтаж, це може спричинити за собою вихід 
з ладу обладнання та/або домашньої електропроводки, не 
говорячи вже про власну безпеку та безпеку оточуючих.

З метою попередження подібних надзвичайних ситуацій 
Держенергонаглядом підготовлено рекомендації щодо під-
ключення електростанцій до приватних домоволодінь.

Наголошуємо, що наведені рекомендації стосуються виключ-
но приватних домоволодінь.

Будь-який енергогенератор є об’єктом підвищеної небез-
пеки та потребує належних умов експлуатації. Тому спочатку 
нагадаємо загальні вимоги:

• інструкція від виробника обов'язкова до виконання;
• генератори не можна використовувати в квартирах (на-

віть на балконі);
• електростанції можна встановлювати тільки на відкри-

тому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або 
гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути 
більша за один метр;

• генератор має бути сухим, для цього його потрібно захи-
стити від дощу та підтоплень; якщо торкнутися мокрого гене-
ратора або підключених до нього приладів, можна отримати 
ураження струмом;

• перед заправкою електростанції потрібно дати охолону-
ти, інакше паливо може спалахнути та призвести до пожежі;

• забороняється зберігати запас бензину поряд із генера-
тором.

Найпростіший спосіб безпечного використання електро-
станції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже 
включити ті електроприлади, в яких є потреба.

У разі під’єднання електростанції до внутрішніх електрич-

них мереж необхідно забезпечити від’єднання від зовнішніх 
електромереж – під час роботи генератора зовнішнє електро-
постачання може бути відновлене, що призведе до короткого 
замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непе-
редбачуваних наслідків. Тобто, підключити електростанцію 
до найближчої розетки в будинку можна лише попередньо 
відключивши автомати на ввідному щитку.

Проте, якщо у будинку (дачі) часто відбувається припинен-
ня постачання електричної енергії, рекомендуємо підключити 
електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний 
рубильник або систему автоматичного включення резерву 
(АВР).

До перекидного рубильника потрібно під’єднати живлення 
від електромережі, знизу – кабель від електростанції. Середні 
контакти призначено для підключення струмоприймачів 
електроенергії. Звертаємо увагу на те, що рубильник або АВР 
повинен знаходитися після лічильника та ввідного автома-
тичного вимикача.

Якщо в будинку мережа, що має 3 фази (380 В), то реко-
мендуємо все ж зробити резервну тільки одну фазу для під-
ключення її до електростанції. На цю фазу можна приєднати 
тільки найважливіші електроприлади: холодильник, освітлен-
ня, телевізор, комп’ютер або ноутбук.

Наполегливо рекомендуємо, щоб приєднання електростан-
ції до мереж будинку виконували спеціалісти.

Також, при встановленні генератора забороняється ви-
конувати підключення електростанції до домашньої мережі 
якщо потужність електростанції може значно перевищувати 
пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не 
більше 3,5 кВт). Тобто, підключити електростанцію до най-
ближчої розетки в будинку, попередньо відключивши авто-
мати на ввідному щитку, можна лише перевіривши параметри 
розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт).

У іншому випадку, коли електростанція має більшу по-
тужність, підключати її до розетки заборонено. Як наслідок, 
у зв’язку з перевищенням максимального навантаження, 
можливе коротке замикання в електричній проводці та ви-
никнення пожежі в будинку.

Не нехтуйте правилами електробезпеки. Будьте обережни-
ми, бережіть себе та своїх близьких!

Наразі у громадах Рівненського району вже розгорнули 
65 таких локацій, у Сарненському, Дубенському та 
Вараському – близько 20 у кожному. Робота триває.

На базі Пункту Незламності є найнеобхідніше:
• зв’язок та інтернет,
• тепло та вода,
• аптечка, перша медична допомога.

Пункти Незламності будуть розташовані у населених 
пунктах в закладах освіти, будівлях військових адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування тощо.

Про найближчий пункт можна дізнатися на цьому сайті: 
http://bit.ly/3EB3ySx.

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ У РІВНОМУ
Кількість таких точок зростатиме, слідкуйте за оновлення-

ми. Тут можна буде зігрітися, випити чаю, отримати медичну 
допомогу чи зарядити гаджети:

• вул. Погоринська, 19 (Басів кут),
0961514050 Павло.
0683234076,
• вул. Небожинського (Павлюченка), 11,
• вул. Коперника, 23 (з 8 до 21 години), 0979451122,
• вул. Литвина, 2 (церква Святої Трійці),
• вул. Корольова, 3 (церква "Божого спасіння"),
• вул. Плужника, 3 (церква "Світанкові зоря"),
• вул. Жукова, 13, 0683247704, 0985584522,
• ЗОШ #28 (стадіон) Коновальця,19 (вхід від АТБ),
 БК "Хімік" Князя Острозького, 1,
• Майдан Незалежності, 0672708375,
• Площа Перемоги,
• Територіальний центр, Дубенська 27-29,
0672970440.



Українському уряду 
вдається сповільняти 
процес падіння економіки, 
однак через війну поки що 
неможливо її стабілізувати 
на такому рівні, щоб 
розуміти, що за місяць 
буде краще. І навіть у 
таких умовах уже зараз 
є інвестори, які готові 
заходити в нашу державу.

Про це розповів народний 
депутат, член Комітету з пи-
тань економічного розвитку 
Олександр Маріковський.

"На період війни, на жаль, 
наші основні стабілізаційні 
методи – це допомога Світо-
вого банку, МВФ, європей-
ських партнерів. Важливо, що 
Україна зараз завдяки своїй 
потужності, силі та волі до 
перемоги виборює для себе 
найкращі умови, що існують 
за такими різновидами до-
помоги. 40-50% наданих нам 
коштів ми не повертатимемо. 
Також повернення значної 
частини допомоги відтер-
міноване в часі", – сказав 
політик.

За його словами, і пре-
зидент Володимир Зелен-
ський, і представники уряду, 
і наші дипломати постійно 

спілкуються з потенційними 
інвесторами. Партнери гото-
ві до співпраці, розглядають 
пропозиції, однак інстру-
ментарій, що захистить їхні 
інвестиції, в Україні ще на 
стадії розвитку, наприклад, 
страхування від воєнних ри-
зиків.

"Наразі ми працюємо над 
тим, щоб відразу після звіль-
нення наших територій залу-
чати досить великі інвестиції. 
Багато і приватних інвесторів, 
і країн-партнерів уже ведуть 
перемовини, відпрацьовують-
ся механізми. У цьому кон-
тексті найчастіше говорять 
про військово-промисловий 
комплекс, бо Україна сьогод-
ні єдина потужна держава в 

європейському просторі, яка 
перебуває у війні й має велику 
експертизу. Тож мілітарний 
сектор буде розвиватися. Ми 
чуємо новини, що вже є така 
синхронізація з НАТО", – за-
значив парламентарій.

На його думку, другим на-
прямом є перспективні сек-
тори економіки, які у нас уже 
були розвинені, а надалі їх 
треба поглиблювати.

"Наприклад, диджиталі-
зація, необхідний перехід від 
аутсорсу до продуктового, 
тобто виробництво власного 
продукту ІТ. Те ж стосується 
агросектора – від сировин-
ного експорту треба перехо-
дити до глибокої переробки. 
Я особисто як член комітету 

веду переговори з багатьма 
українськими та іноземними 
інвесторами, котрі кажуть, 
що за сприяння готові не екс-
портувати не просто карто-
плю й буряк, а експортувати 
заморожену картоплю-фрі", 
– зауважив Олександр Марі-
ковський.

Він додав, що Україна є 
ресурсомісткою державою із 
великими природними ба-
гатствами.

"У нас є ліси, земля, мі-
нерали – тобто наявний по-
тенціал, щоб залучити сюди 
значні інвестиції за умови, що 
ми гарантуватимемо захист, 
гідне поводження, не буде 
рейдерства тощо. Ці ключові 
напрямки дозволять нам до-
сить швидко відновлювати 
економіку", – наголосив на-
родний депутат.

На його думку, в України є 
всі шанси використати війну 
як драйвер, стимул для влас-
ного розвитку, для переходу 
до альтернативної енерге-
тики, водневих технологій, 
енергозбереження та енерго-
ефективності, остаточно за-
лишивши в минулому спадок 
від СРСР.

4 споживач №38 (1875) 24 листопада 2022 року

У Раді назвали напрямки, які дозволять 
швидко відновлювати економіку

Впали ціни на вживані авто: в чому причина

Працевлаштовуєте 
ВПО: які пільги 
можна отримати
Бюро безоплатної правової допомоги повідомляє, 
що з початком повномасштабного вторгнення рф 
значна кількість українців були змушені покинули свої 
домівки і виїхати на підконтрольну Україні територію 
в пошуках захисту і роботи. Тому досить важливим 
є надання підтримки таким людям, особливо щодо 
працевлаштування. Адже наявність постійної роботи 
означає, у тому числі, стабільний дохід, а це в свою 
чергу – задоволення першочергових потреб, які 
потрібні для гідних умов життя людини.

Ті громадяни, які були змушені залишити своє місце про-
живання через збройний конфлікт, але залишилися в Укра-
їні, є внутрішньо переміщеними особами. Законодавством 
передбачено працевлаштування внутрішньо переміщених 
осіб на загальних підставах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2022 року № 33 визначено, що роботодавці, які влаштували 
на роботу працівників, що отримали статус внутрішньо 
переміщених осіб, мають право на компенсацію витрат на 
оплату праці за працевлаштування таких осіб.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ
Зазначені виплати можуть отримати роботодавці, окрім 

тих, які є бюджетними установами (за винятком надавачів 
соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.

ЯКІ УМОВИ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ
Компенсація призначається за кожну працевлаштовану 

особу на умовах строкового або безстрокового трудового до-
говору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, 
при дотриманні наступних умов:

1. роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання;

2. розмір заробітної плати працівника за повністю вико-
нану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим 
за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої зако-
нодавством;

3. роботодавець як платник єдиного внеску подав в уста-
новленому законодавством порядку податкову звітність за 
IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік;

4. особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути 
працевлаштована на визначених умовах один раз.

РОЗМІР І ТРИВАЛІСТЬ ВИПЛАТ КОМПЕНСАЦІЙ
Сума компенсації становить 6500 гривень щомісяця за 

кожного працівника, що має статус ВПО, за яку робото-
давцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

Встановлена загальна тривалість надання компенсації 
– два місяці з дня працевлаштування ВПО (без можливості 
продовження/перепризначення у разі повторного працев-
лаштування).

Загальний строк дії програми: упродовж дії воєнного часу 
та протягом 30 календарних днів після його скасування або 
припинення.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ РОБОТОДАВЦЮ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

Не раніше, ніж через п’ять календарних днів після пра-
цевлаштування ВПО необхідно подати заяву про компенса-
цію витрат, в один із таких способів:

1. в електронній формі через портал Дія. Для цього необ-
хідно створити особистий електронний кабінет користувача 
та авторизуватися в ньому; заповнити електронну заяву (за-
значається банківський рахунок роботодавця) та підписати 
заяву за допомогою електронного підпису;

2. у паперовій формі до центру зайнятості, розташованого 
за місцем знаходження роботодавця (особисто або на адресу 
електронної пошти центру зайнятості). До заяви необхідно 
додати:

• документи, що підтверджують працевлаштування ВПО 
(копія наказу, трудовий договір/контракт або гіг-контракт 
тощо);

• відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта);

• копія довідки про взяття на облік ВПО.
Рішення приймається регіональним центром зайнятості 

протягом п’яти календарних днів після отримання заяви 
від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія) та 
надсилається роботодавцю протягом трьох календарних 
днів у спосіб, обраний ним. У випадку подання заяви через 
Портал Дія роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія 
надходить повідомлення про результати обробки інформації 
для отримання компенсації витрат.

Останнім часом в Україні спостерігається відчутне 
зниження цін на вживані авто – на даний момент вони 
знизилися в середньому на 15% і, ймовірно, машини й 
надалі дешевшатимуть.

Чому так відбувається, розповів керівник компанії Auto 
Consulting Олег Омельницький, повідомляє "Апостроф".

Однією з причин обвалу цін може бути велика пропозиція 
авто на продаж, які завезли в Україну під час "нульового роз-
митнення" – йдеться про парк до 300 тисяч штук, і ця цифра 
продовжує зростати. Крім того, багато українців продають 
власні авто через від’їзд до іншої країни або через фінансову 
нестабільність.

З цієї ж причини, українці не поспішають купувати зараз 
машини – так, у жовтні на авторинку було зафіксовано чер-
говий спад угод – мінус 8% у сегменті нової техніки та майже 
15% за б/в.

Крім того, платоспроможність українців під час війни 
суттєво знизилася – доходи знизилися, а їхнє зростання не 
передбачається у той час, як через інфляцію ціни зросли.

У той же час, через тяжку зиму людям доводиться свої 
заощадження витрачати на дрова, котли і генератори, замість 
автомобіля.

Якщо ж розглядати автомобілі, які українці таки купу-
ють – це переважно сегмент недорогих автомобілів до $3000. 
Так, за даними Інституту досліджень авторинку, у червні ця 
категорія становила 20,8%, то у вересні вже більше 24%, а у 
жовтні – 29,4%.

У вересні розклади були такі:
• Daewoo Lanos за місяць впав у ціні приблизно на 2% з 

2600 до 2550 доларів;

• Skoda Octavia – на 1,5%, з 6700 до 6600 доларів;
• BMW 3 серії – мінус майже 5%, з 6300 до 6000 доларів;
• BMW 5 серії – мінус 4%, з 7400 до 7100 доларів;
• ВАЗ 2109/21099 – мінус 3,2%, з 1550 до 1500 доларів;
• Ford Fiesta – мінус 4,5%, з 6300 до 6020 доларів.
У жовтні під "акції" потрапило ще кілька моделей:
• Volkswagen Passat подешевшав за місяць у середньому з 

6900 до 6700 доларів;
• Volkswagen Golf – з 5000 до 4900 доларів;
• BMW 5-ї серії – з 6800 до 6600 доларів;
• BMW 3-ї серії – з 5850 до 5700 доларів.
На думку Олега Омельницького, цінового дна ринок ужи-

ваних авто досягне взимку, а вже навесні може піти зростання. 
Втім, все залежатиме від ситуації на фронті та в економіці.

Який запас продуктів необхідно  
мати на час воєнного стану?
Які продукти необхідно мати 
прозапас на час воєнного стану? 
Пояснюють у Рівненському 
обласному центрі контролю і 
профілактики хвороб.

Стратегічний запас "про всяк випа-
док" для сім'ї – перелік.

Консерви – це готові до вживання 
м’ясні та рибні вироби, овочі, бобові, 
фрукти, ягоди. Бажано вибирати ті, що 
відкриваються без консервного ножа або 
ж обов’язково подбайте про його наяв-
ність. Їжа з герметичних контейнерів, 
така як консерви, вважається безпечною 
навіть у разі радіаційної небезпеки. При 
купівлі консервів звертайте увагу на 
терміни придатності. І пам’ятайте, що 
не можна вживати консерви з банок, які 
мають здуті або іржаві кришки, навіть 
якщо продукт усередині на вигляд зда-
ється безпечним.

Крупи, які довго зберігаються (го-
рох, рис, гречка, манка), борошно, 
макаронні вироби, сіль, цукор, сушені 

фрукти, ягоди, горіхи. Пам’ятайте, що 
всі ці продукти краще зберігати в сухому, 
темному та прохолодному місці, подалі 
від продуктів із різким запахом. Крупи 
добре зберігаються в скляній тарі під 
щільною кришкою. Час від часу необхід-
но перевіряти крупи на наявність комах 
чи личинок.

Продукти швидкого приготування – це 
ті, які заливають окропом і через декіль-
ка хвилин страва готова до споживання 
(пюре, суп у брикетах, локшина, каші). 
Обов’язково звертайте увагу на терміни 
придатності та умови зберігання, що 
зазначені на пакуванні цих продуктів.

У кого є маленькі діти рекомендуємо 
мати ультрапастеризоване молоко. Воно 
має великий термін зберігання, також 
можна запастися і сухим молоком. 
Термін зберігання ультрапастеризова-
ного молока становить від 30 до 90 днів, 
однак не забуваймо, якщо пакування 
відкрили, то термін придатності значно 
зменшується. Сухе незбиране молоко 
можна зберігати при кімнатній темпе-

ратурі до пів року, якщо упакування від-
крите, то термін придатності становить 
близько одного місяця, бажано переси-
пати таке молоко в банку з кришкою.

Також рекомендуємо запастися такими 
продуктами:

• крекери, сухарі, хлібці, сушіння, 
білкові, злакові та фруктові батончики, 
ну і наші улюблені солодощі, які багаті 
вуглеводами: цукерки, шоколад, печи-
во, халва, козинаки. Умови зберігання 
та терміни придатності зазначені на 
пакуванні;

• кава, чай, згущене молоко, мед;
• соняшникова олія, а якщо є мож-

ливість дотримуватись умов зберігання, 
то і вершкове масло. Нагадуємо, що 
масло може зберігатися в морозильній 
камері від 3-х місяців до 1 року, в холо-
дильнику не більше 10 діб;

• дитяче харчування (за потреби).
А ще не забуваємо про воду, ліки та 

засоби гігієни.
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Історія вчительки з Харкова,  
яка жила і працювала у метро

"Спали на ганчірках, в туалет –  
під конвоєм": життя в окупації
Село Цупівка – одне із багатьох населених пунктів 
Харківщини, що перебувало під російською окупацією. 
Збройні сили вибили звідти росіян у вересні під час 
потужного контрнаступу.

У Цупівці до повномасштабного вторгнення рф проживало 
тисяча осіб. Сьогодні там залишилося не більше десятка меш-
канців, розповідають у Національній гвардії України.

"Тут більше не чутно дитячих голосів. Ще вчора ваш дім 
був повною чашею, а сьогодні – це груда вогкої цегли та 
трухлявий порох сподівань. Ваш сусід більше не заговорить 
через паркан. А у сусідки вам вже не купити парного молока", 
– говорять про побачене нацгвардійці.

Один із небагатьох місцевих мешканців на ім'я Сергій, 
якого утримували росіяни, розповів українським військовим 
про пережите під час окупації.

За словами чоловіка, окупанти заарештовували не лише 
військових, але і цивільних. Зокрема тих, хто на когось по-
скаржився. Окупанти натягували людям на голову мішок 
або сумку, заводили руки і зав’язували за спиною. Знімали з 
них усе це лише тоді, коли "полонені" заходили у такий собі 
підвал.

"У туалет ходили під конвоєм, справляти потребу в пля-
шечку біля себе, потім виносиш. Всі лежали на дерев’яних 
піддонах, накидали ганчірок і там спали. Військовополоне-
них, до шістдесяти років, змушували вантажити боєкомп-
лекти, прибирати територію та виконувати інші господарські 
роботи, бувало їх будили й серед ночі", – розповідає Сергій.

Чоловік зізнається, що час у "підвалі" здався йому вічністю.
Сергій розповів і про інших мешканців села, які потерпали 

від російських окупантів. Серед них – молодий військо-
вослужбовець-зв'язківець, якому перед повномасштабним 
вторгненням рф дали місяць відпустки в армії. Хлопець 
приїхав додому, у Цупівку, а щойно місто окупували росіяни 
– потрапив у полон.

"До Гоптівки приїжджали в їдальню, привозили продукти, 
конвоїри не впильнували, тож йому вдалося передати рідним 
записку, у записці він вказав, що в полоні не тільки військові, 
а й цивільні. За цю записочку нас усіх уночі підняли, в окупан-
тів же психологія Радянського Союзу, як у фільмі "9 рота". Я 
сплю, мене вдарили по голові, ліхтар у вічі, сказали вставати, 
виносити всі речі, робити присідання", – згадує Сергій.

За його словами, росіяни тримали полонених у двох каме-
рах – великій та малій, одиночній. В останню посадили іншо-
го місцевого жителя, з яким забороняли спілкуватися решті.

"Я там був не один, зі мною був ще мій сусід, але вони 
фактично роз’єднували нас усіх. Тиснути на нас не було сенсу, 
бо вони не мали ніяких доказів. Проте коли вони нас звідти 
випустили, то попередили, щоб ми нікому нічого не розпові-
дали, бо будуть наслідки. Коли тут були росіяни, ми мовчали 
й, навіть, боялися по вулиці пройтися, бо зайвий вихід із дому 
– це зайва неприємність", – наголошує чоловік.

Беззбройні цивільні мешканці намагалися чинити опір за 
найменшої нагоди, наголошує Сергій.

Сам чоловік після одного із обстрілів забрав із машини 
окупантів три ящики протитанкових мін і детонаторів та 

викинув їх у колодязь і болото. росіяни у цей час ховалися у 
двоповерховому будинку. За словами Сергія, УАЗ з вибухівкою 
стояв біля його будинку.

"Думав, якщо вибухнуть ці міни, то тут все рознесе. Коли 
завершився обстріл, вже вигоріло все, а вони – дивлюся не 
з’являються – я пішов до машини, заглянув у неї, відкрив 
ящики та міни потихеньку до колодязя повідносив, шість 
штук кинув у воду – міни й детонатори, які вкручуються. Ті, 
які менші міни, але теж важкі ОЗМ-72, теж кинув у болото, а 
ящик із запалами сховав. Наскільки це допомогло, я не знаю. 
Потім нашим хлопцям показав", – поділився Сергій.

Як розповідають нацгвардійці, будок Сергія також поніве-
чили росіяни, втім чоловік уже забив вікна плівкою. Чоловік 
продовжує жити на своїй малій батьківщині та готується до 
зими, заготовлюючи дрова – це єдиний спосіб зігрітися у 
холод, адже на вулицях лежать дроти електромереж, які ще 
не відновили.

Анна прожила 3 тижні на станції метро "23 серпня" в 
Харкові на початку повномасштабного вторгнення. 
Вона – вчителька початкових класів, якій довелося 
працювати прямо на платформі.
 

Між побутовим комфортом та здоровою психікою Анна 
вибрала друге. Тому вона вирішила не підійматися в місто і не 
чути звуків війни. Вчителька облаштувала навіть мінікабінет 
зі стільця, який прикрашав букет тюльпанів. 

З 14 березня вона проводила уроки для першого класу з 
холу станції. Як виглядало життя та робота під землею у Хар-
кові, Анна розповіла для УП.Життя. 

Далі – її пряма мова.

НАЙБЛИЖЧЕ БЕЗПЕЧНЕ УКРИТТЯ
О 5 годині ранку 24 лютого ми усі прокинулися в іншому 

світі. Про війну я дізналась з Telegram-каналу. Спільноти ре-
комендували якомога швидше перейти в сховища, але ніхто 
не знав, де вони розташовані. Тому побігли в метро. 

Спочатку там було дуже багато іноземців. Згодом їх вивезли 
посольства їхніх країн. В метро стало більше місцевих. 

Першу ніч ночували хто як: хтось приніс каремати, хтось 
– ковдри, дехто – присів на лавочці.

Вранці всі пішли додому, бо думали, що все. А я – лиши-
лась, бо думала, що надто рано. Пройшлась по перону, потяги 
не їхали. 

Об 11 ранку всі прибігли назад, коли почався обстріл. Люди 
почали гуртуватися, персонал відкрив для нас туалети. Зв'язку 
не було, можливості зарядити телефон – теж. Усі навколо 
нервували, хтось плакав. Прийшло усвідомлення, що війна не 
зупиниться, і нам тут доведеться залишитися надовго. 

Перші 3 дні не хотілось ні їсти, ні спати, геть нічого не 
хотілося. 

ТУНЕЛЬ МЕТРО СТАВ ПІШОХІДНОЮ ЗОНОЮ
Наступні кілька днів станція "23 серпня" була вщент набита 

людьми – їх було близько тисячі. Приходили усі, хто зібрався 

виїхати з Олексіївки (район Харкова – ред.), а доїхати до ін-
ших станцій не могли. Були і місцеві, і студенти, й іноземці.

Вони спускались у метро, а тоді йшли тунелем на вокзал. 
Пішки, кілометрів 14, бо таксі викликати було неможливо. 
Ніхто не хотів везти через місто через постійні обстріли.

Зазвичай тунелем йшли без речей, залишали навіть котів, 
собак та цінні серцю речі. Були групи, яких вели поліцейські 
або волонтери. А були такі, хто наважувався йти самотужки. 
Часто працівники станції казали, що по всьому тунелю увімк-
нено світло – як хочете, то йдіть. 

Я залишилась, тому що в мене є третя група інвалідності, 
тож подумала, що можу просто не дійти. А залишитись в ту-
нелі без нічого – теж не варіант. 

Морально було складно, тому я почала знайомитись з 
людьми. У мене був свій "пенсійний фонд" – я і компанія 
бабусь. 

Молодь, звичайно, намагалася виїхати. Мами з дітьми – 
теж. Залишались ті, хто не можуть нікуди вибратися. Навіть ті 
бабусі, з ким я була, відправляли своїх дітей, внуків спочатку 
за кордон. Потім і самі намагались хоча б з міста виїхати, що-
найменше – в область. 

ЖИТТЯ В РЕЖИМІ ЧЕРГИ
У метро взагалі всі жили в режимі черги. Просинаєшся і 

біжиш займати чергу: спершу до туалету, потім до чайника, а 
тоді – до розетки. 

У перший же день я взяла стільчик, знайшла вільне місце 
за колоною, облаштувалась там. Рятували навушники і те-
лефон. Згодом "переїхала" у куточок у вагоні – в ньому було 
темно та відносно тихо. 

Перші кілька ночей вхід в метро не зачиняли, тож міг зайти 
хто завгодно. Через день чи два люди почали обурюватися 
політиці "відритих дверей". Усі були з документами, з най-
ціннішими речима, дітьми, собаками, і хотіли в цьому хаосі 
відчувати себе в безпеці. 

Волонтери привозили гуманітарку, їжу, предмети гігієни, 
ліки. Тому ми не вилазили з метро без гострої потреби. 

Але хтось бігав додому, бо доглядав за тваринами, хтось – 
за похилими або малорухомими літніми людьми, які не могли 
спуститися в метро. 

За кілька днів містяни вже знали "графік" обстрілів – зазви-
чай вони починались близько 8 ранку. Метро відкривали о 6 
ранку, я встигала збігати додому до обстрілів – і повернутися. 
Я "провідувала" квартиру кілька разів на тиждень. Встигала 
помитися, раз на тиждень – помити голову. 

У нас в метро навіть була кімната для жіночої гігієни, але 
там не було гарячої води. Через велику кількість відвідувачок 
час від часу забивалась каналізація. Там постійно чергували 
мами з маленькими дітьми – вони гріли воду, аби покупати 
малят. Пам'ятаю, одній новонародженій дитинці було лише 
7 днів.

На станції метро було лише дві розетки. За кілька днів 
люди поприносили подовжувачі, розетки на багато гнізд, чай-
ники, навіть мікрохвильовку. Хтось просто приносив з дому, а 
дехто ніс те, що лишилося від дому.

УРОКИ З МЕТРО
Я тому і сиділа в метро, щоб нічого не чути. Там тільки ти 

новини читаєш, але не здригаєшся від кожного різкого звуку. 
Я не ночувала вдома і я свою психіку зберегла. Крім того, 

було чимало випадків, коли квартири грабували. А в моїй хаті 
найцінніше – то я.

Так, було важко в побуті, але мені достатньо було першого 
почутого пострілу. Перше нове відчуття в тілі. У метро я хоча 
б була серед людей. Ми спілкувались, ділились історіями. А 
потім хоп – когось занесли з пораненням, в когось якась втра-
та. Тобто ти співчуваєш, але це не стосується тебе особисто. 

Я максимально відсторонилась і "заховалась" від війни, 
щоб мати сили працювати з дітьми.

На щастя, директорка приватної школи, у якій я працюю, 
у перші ж дні на онлайн-планірці поділилась ідеєю переїзду. 
Вона пояснила план на найближче майбутнє, і стало спокій-
ніше. Тому у мене була мета і план, що ми будемо робити далі. 
Це заспокоювало, що так не буде постійно. 

8 березня військові, які були поруч зі станцією і піклували-
ся про цивільних, подарували квіти всім жінкам у метро. Так 
у мене з'явився букет на "робочому місці".

14 березня Міністерство освіти і науки рекомендувало 
відновити освітній процес у школах. У мене був перший клас. 
Ми почали працювати. 

Ми починали з ігрових форм. Замість того, щоб проводити 
повноцінний урок, ми спілкувалися. Діти розповідали, де 
вони і як почуваються. В онлайн виходили не всі – хто міг. 

У дітей була потреба розділити відчуття, поділитися поба-
ченим або почутим. 

3 ДНІ В СЕРПНІ
У другій половині березня я виїхала з Харкова у Дніпро, а 

далі – через всю країну і в ЄС. 
У серпні я верталась в Харків на кілька днів, аби забрати 

певні речі. Туди й досі прилітає, а мої знайомі досі живуть і 
ночують в метро. Їхні палатки та матраци стоять вже не на 
платформі, а трохи збоку, біля входу. Там живуть і ті люди, 
які залишилися без квартир, або ті, хто бояться повертатись 
додому. 

Я три ночі там ледь пережила, коли воно спочатку гупає, 
а потім сирена. Або одночасно. Або спочатку сирена, і ти ра-
хуєш, а скільки хвилин. Три хвилини максимум. Ото лежиш і 
чекаєш. А подумки: "Хоч би мимо!".

Добре, що вийшло виїхати, а не залишилась звикати до 
війни. 

Вікторія Андрєєва
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Історія мешканки Херсона про життя в окупації

Львівські хірурги зробили шосту 
операцію на мозку 10-річному хлопчику

Обмаль їжі, кількагодинні черги за харчами, захмарні 
ціни та ракети над головами під час походу в магазин 
– усе це відчула на собі Ольга Лук’яненко разом із 
двома дітьми. Вони прожили в окупованому росіянами 
Херсоні місяць.

"Нам насправді було дуже важко!", – розповідає 35-ти річна 
жінка. – Щастя від звільнення рідного міста неймовірне, але 
дуже обережне. Страх, що жахіття окупації може повернутися, 
не дає спокою".

З Херсона родина виїжджала під дулами російських танків.
"У нас застигла кров у жилах, думали, що нам кінець", – 

пригадує Ольга. 
Розповідаємо про життя Ольги Лук’яненко в окупації, 

небезпечний порятунок та патріотичну справу у новому місті 
в рамках проєкту "Прихисти своїх".

ДЕФІЦИТ ХАРЧІВ
росіяни почали окупацію Херсона у перший день війни 

24 лютого. Буквально за кілька днів полиці магазинів спу-
стошилися. Вмить зникли продукти першої необхідності: 
яйця, молоко, картопля, капуста та інші овочі. На прилавках 
красувалася лише "екзотика" – ананаси і грейпфрути. Щоб 
дістати потрібні харчі, люди виходили з дому мало не вдосві-
та та вистоювали у довжелезних чергах по 3-4 години. А над 
головами в цей час летіли ракети.

"Одного дня стоїмо ми з дітьми в черзі, разом із нами – 
сотні людей. Раптом – "бах!!!" гучно. Відразу вдруге – "бах!!!". 
Піднімаємо голови, а прямо над нами ракети летять і розри-
ваються. Будинки вмить почали дрижати, а відлуння вибухів 
таке, що вуха закладає. Якщо ти в полі стоїш – це один звук, 
а коли ти між будівлями, то від них відбиває звук дуже гучний. 
Діти побігли ховатися за машинами на стоянці. При цьому 
навколо лунало надзвичайне виття від автівок, бо ж на них 
поспрацьовували сигналізації. Дуже страшно було, дуже. Але 
люди продовжували стояти в чергах. Тому що треба. Якщо 
ти зараз не простоїш і не купиш, завтра буде таке ж саме", – 
розповідає Ольга.

Стояли з дітьми відразу у двох чергах: Ольга з 5-річною 
донечкою – за молоком, а 10-річний син – неподалік за 
картоплею:

"Так ми мусили розділятися, бо інакше купити відразу кіль-
ка необхідних продуктів просто не встигали. Точно як, у 90-ті 
роки… Під час тих вибухів над головою якраз купили карто-
плю, і син помчав із нею додому, а ми з донькою продовжили 
стояти за молоком. Раптом син телефонує і каже: "Мамо, я 
так злякався, що розгубив усю картоплю: пакет порвався і 
картопля по всій дорозі". Бідолашний мій син… Дякувати 
Богу, йому допомогла жіночка: дала пакет під ту картоплю і 
все зібрали. Зараз уже ту історію згадуємо сміючись. Але тоді 
було не до сміху", – ділиться херсонка.

Звісно,   ціни відразу підскочили до небес. Спершу – вдві-
чі-втричі. У Скадовську, де залишився тато Ольги, палка 
ковбаси на півкіло коштує майже п'ятсот гривень, скумбрія 

– майже 1000 гривень, солона тюлька – 200-280 гривень.

ВИЇЗД ПІД ДУЛАМИ ТАНКІВ
Окрім щоденних квестів у пошуках харчів, жінка була 

знесилена і нервовим перенапруженням. Вгамувати щохви-
линний страх за життя своє та дітей було нереально.

"Місяць я майже не спала. Здавалося, якщо засну, то чогось 
не почую і станеться щось жахливе. Пам’ятаю, як навколо 
Херсона все горіло, коли росіяни підпалили очерет. При цьому 
пожежні машини туди не пускали. А наш дім – крайній, по-
руч – дачі з дерев’яними будиночками та парканчиками. Ми 
розуміли, що це полум’я перекинеться, припарковані машини 
почнуть вибухати, і невідомо, чи можливо буде врятуватися. 
Тому я всю ніч бігала кожні 15 хвилин до вікна – дивилася, 
де те полум'я, чи не підходить до нашого дому", – пригадує 
сумні події Ольга.

Щодня жінка шукала можливості виїхати разом із дітьми з 
окупованого Херсона. І от наприкінці березня вони наважи-
лися це зробити разом із подругою та її сином.

"Ми всю машину обклеїли написами "ДІТИ" – і росій-
ською мовою, і українською, і якою тільки бажаєте, аби 
тільки… Ну ви розумієте, – схлипує Ольга. – Порозпихували 
всі гроші по різних ничках, познімали все золото – бо бували 
такі випадки, коли росіяни на блокпостах забирали в людей 
усі коштовності та готівку. Перевіряючи все, навіть дітей 
облапували".

Крім цього, росіяни не соромилися відверто демонструвати 
свої мародерські здібності – відбирали у вимушених пересе-
ленців навіть їжу. А найбільший попит був на туалетний папір.

"Нас запитували, чи веземо ми консерви, і добровіль-
но-примусово казали: "Дайте нам". Так вони забрали всі пи-
ріжки та котлети, які ми брали в дорогу. Найбільше здивувало, 
що просили ще туалетний папір – прямо акцентували на 
ньому увагу", – сміється Ольга Лук’яненко.

Не обійшлося і без погроз та пропаганди. На блокпостах 
росіяни намагалися переконати українців, що вони принесуть 
свій "рускій мір" у всі міста України, тому, мовляв, виїджати 
немає сенсу. А ще – залякували, ніби українські військові 
будуть стріляти по тих, хто тікає від окупації. Тобто всіляко 
намагалися втримати людей у захоплених містах.

"На під’їзді до першого українського блокпосту нам назу-
стріч виїхали 6-7 російських танків. Буквально метрів за 100 
від нашої машини вони подали нам знак зупинитись, а самі 
звернули в поле. Ми ж припаркувалися на узбіччі. І от кар-
тина: ці танки починають розважатися – кружляти по полю, 
обганяти один одного наввипередки. Вони всіляко нам демон-
стрували, що їм весело, класно, круто. І раптом в один момент 
вони вишиковуються і направляють дула всіх 7 танків на нас…

А ми одні їхали, не в колоні – тобто тільки одна наша ма-
шина в полі. І тут у нас застигла кров у жилах. Ми усвідомлю-
вали, що росіяни можуть нас розстріляти просто зараз, просто 
заради розваги. Бо їм весело. Це тривало кілька хвилин. Але 
здавалося, – вічність. Нас охопив жах. На щастя, потім вони 
почали розвертатися, і ми поїхали далі", – переповідає Ольга 

тремтячим голосом.
Коли вимушені переселенці під'їхали до українського 

блокпосту, то дізналися, що його щойно обстріляли. Так вони 
зрозуміли, що ті російські танки, які направляли свої дула на 
мирних людей, поверталися з чергової злочинної "місії".

"Що було до сліз приємно: щойно ми під'їхали до наших 
військових, відразу вони дітям дали жменю цукерок. На дру-
гому блокпості – пригостили малих бананами. Це було дуже 
зворушливо і на шаленому контрасті: російські окупанти в 
нас забирали харчі, а українські захисники годують наших 
дітей", – розповідає Ольга.

ПАТРІОТИЧНА СПРАВА
Зараз Ольга Лук’яненко разом із двома дітьми та чоло-

віком, який на момент вторгнення перебував на роботі в 
Польщі, знайшли прихисток у Борисполі на Київщині. Об-
лаштуватися допомогли волонтери: дали і постіль, і ковдри 
з подушками. В новому місті Ольга вже знайшла собі роботу 
– в соціальній службі. Паралельно займається улюбленою 
справою: в’яже патріотичні іграшки, які можна придбати в 
інстаграмі як для себе, так і на подарунки.

"Моє захоплення почалося ще зі школи – в’язала одяг. А 
2 роки тому стала займатися амігурумі – це японське мис-
тецтво плетіння іграшок гачком або спицями. До війни в’я-
зала задля власного задоволення та на замовлення. Це були 
абсолютно різноманітні забавки: від ляльок до улюблених 
дитячих персонажів. А після повномасштабного вторгнення 
вирішила створити серію патріотичних іграшок – це зайчики 
у синьо-жовтих кольорах. Кожен із них оригінальний та єди-
ний у своєму роді: в когось синє вушко, у когось – штанці, в 
іншого – окрема своя родзинка. Проте всі вони неповторні, 
і я їх обожнюю", – захоплено розповідає Ольга Лук’яненко.

Плачучи від щастя вигнанню окупантів із рідного Херсона, 
родина з нетерпінням чекає на той день, коли можна буде 
повертатися до улюбленого міста та власної домівки. З осо-
бливим трепетом Ольга очікує на звільнення Скадовська – бо 
лише тоді зможе обійняти рідного батька.

***
На сайті Прихисток небайдужі українці можуть запро-

понувати житло для переселенців, розмістивши відповідне 
оголошення. Тож ВПО можуть знайти тимчасовий прихисток 
в будь-якому регіоні України чи за кордоном, на кілька днів чи 
на довший період. Система фільтрів допоможе легко підібрати 
варіант, який відповідає вашим критеріям, і швидко зв’язатися 
з власником.

Це повністю волонтерська ініціатива. Її у перший день 
повномасштабного вторгнення запустила народний депутат 
України Галина Янченко. Пізніше програма "Прихисток" от-
римала державну підтримку. Власники житла, які прихистили 
переселенців, отримують компенсацію від держави на сплату 
комунальних послуг – 900 гривень за людину на місяць. Зараз 
на сайті близько 16 тисяч оголошень. Сторінку перекладено 
40 мовами.

Вікторія Ярижко, спеціально для УП. Життя

Львівські медики прооперували 
10-річного хлопчика з Харкова, який 
пережив 5 хірургічних втручань.

У Микити з Харкова – анапластична 
епендимома. Це – агресивне злоякіс-
не новоутворення, яке швидко росте, 
мігрує та щоразу з’являється у різних 
місцях, повідомляють у Першому хірур-
гічному об’єднанні Львова.

Дитина захворіла у 5 років. Одного 
разу після виступу на святі у садочку 
Микита почав похитуватися, а у очах у 
нього подвоїлося.

За цей час хлопчик пережив 5 над-
складних операцій на мозку, 16 блоків 
агресивної хіміотерапії, але три місяці 
тому хвороба знову повернулася. Ре-

цедив стався у Німеччині, куди родина 
переїхала, тікаючи від обстрілів Харкова.

Німецькі лікарі визнали пухлину нео-
перабельною, оскільки вона була розта-
шована біля стовбура головного мозку із 
ділянками та центрами відповідальними 
за дихання, серцебиття та ковтання.

Окрім того, анатомія головного мозку 
дитини після стількох операцій сильно 
змінена, тому оперувати було дуже ри-
зиковано.

Однак батьки Микити не здалися і 
почали шукати лікаря, який візьметься 
за операцію. Доктора знайшли у Львові, 
ним виявився Михайло Ловга, керівник 
Центру нейрохірургії Лікарні Святого 
Миколая, який раніше уже оперував 
хлопчика.

"Так, команда нейрохірургів взялася 
планувати одне із найскладніших втру-
чань у своїй практиці. Перед спеціаліс-
тами стояло надважке завдання: прибра-
ти пухлину, не зачепивши ділянки, які 
відповідають за дихання, серцебиття та 
ковтання", – кажуть у лікарні.

Операція пройшла успішно. Наразі 
Микита продовжує курс хіміотерапії.

Дитина дуже хоче одужати і ходити 
до школи, а його батьки запросили 
львівських медиків в гості у Харків після 
перемоги.

Нагадаємо, в "Охматдиті" повернули 
до нормального життя хлопчика з врод-
женою вадою кишківника, який перніс 
14 операцій за 6 років життя.



нерухомість

1. НЕРУХОМІСТЬ

01.1 Квартири

Здам

ВАО здає в оренду при-
міщення: виробничі (5-
200 м2), офісні (15-50м2), 
складські (30- 200м2), га-
ражні (15-20 м2) за адре-
сою: вул. Млинівська 25. 
Аукціон щовівторка. тел 
64-05-49 

3. БУДІВНИЦТВО

03.1 Будівельні та оздоблювальні матеріали

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.

8. ПОСЛУГИ

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

9. РОБОТА

09.1 Роботу пропоную

Пропоную
Пропоную роботу кухарю зі стажем. 
Тел. (067)362‑01‑67.
Пропоную роботу столяру. Тел. 
(067)762‑15‑59.

Пропоную вакансію: ма-
сажист, майстер SPA. 
Графік роботи обгово-
рюємо. Оплата щоденно 
(від 2000 грн). Навчання 
обов’язкове (можна без 
досвіду). Можливо сту-
денти. Чекаємо у нашо-
му дружньому колективі. 
Тел. (098)188-50-50.

Шукаю
09.2 Роботу шукаю

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

10. КОНТАКТИ

10.2 Вважати недійсним

Втрачена картка 
водія, номер картки 
U A D 0 0 0 0 0 0 4 T 6 3 0 0 0 ,  
видана  ДП “Держав-
тотрансНДІпроект”, на  
ім‘я Левчик Володимир 
Миколайович, вважати 
недійсним.
Втрачена картка 
водія, номер картки 
U A D 0 0 0 0 0 0 7 R R Q 0 0 0 , 
видана ДП “Державто-
трансНДІпроект”, на  ім‘я 
Новак Юрій Андрійович, 
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення ба-
гатодітної родини, видане 
на ім’я Однабоков Євген 
Ростиславович, вважати 
недійсним.
Втрачено посвідчення 
учасника бойових дій N 
036960 серія ЮА, вида-
на на ім’я Гаврилюк Вік-
тор Софронович, вважати 
недійсним.

Завдаток під час купівлі-продажу квартири: 
що треба знати
У купівлі-продажу нерухомості завдаток виконує роль 
"стабілізатора" становища обох сторін: продавець 
отримує грошове підтвердження серйозних намірів 
клієнта, а покупець за певну суму бронює придбання 
помешкання.

Завдаток спрямований на виконання основного зобов’я-
зання (договору про купівлю-продаж) і без нього не існує, 
тобто попередньо передані гроші за нерухоме майно не мо-
жуть вважатися завдатком.

Інформуємо, що важливо під час внесення завдатку за 
квартиру і що потрібно, аби цей платіж "спрацював"; чи по-
вертається завдаток і чи є він гарантією укладення договору 
купівлі-продажу квартири.

У ЯКИХ СИТУАЦІЯХ ЗАСТОСОВУЮТЬ ЗАВДАТОК 
ПІД ЧАС КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ

Проміжний етап у купівлі-продажу квартири, коли сторо-
ни загалом досягли порозуміння, але ще узгоджують додатко-
ві питання, врегулювати складно. Один зі способів не втра-
тити попередню домовленість про купівлю житла – гроші.

Завдаток – це фінансове підкріплення того, що сторони 
не передумають укладати основну угоду. Застосовують його, 
наприклад, у таких ситуаціях:

• завдаток оформляють з ініціативи покупця: він має 
твердий намір купити житло, але повної суми для угоди не 
вистачає. Щоб не втратити товар, клієнт сплачує продавцеві 
завдаток, а за обумовлений час назбирує необхідну для по-
купки суму;

• завдаток вносять з ініціативи продавця: клієнт вирішив 
придбати квартиру, однак документація на неї не упоряд-
кована чи саме житло ще не готове для реалізації. Аби не 
проґавити покупця, продавець його "прив’язує", просячи 
про завдаток, а за встановлений період залагоджує питання з 
документами на квартиру.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВНЕСТИ ЗАВДАТОК ЗА 
КВАРТИРУ

Щоб завдаток за квартиру виконав свою функцію – зберіг 

наміри покупця і продавця з реалізації помешкання, а за спір-
них ситуацій не був втрачений – потрібно правильно його 
оформити. І важливим у цьому є саме оформлення, тобто 
документальне підтвердження сплати завдатку. Без цього 
вносити суму за майбутню покупку категорично не радимо.

Отож, щоб безпечно внести завдаток за квартиру, треба 
прописати цей аспект у попередньому або основному дого-
ворі купівлі-продажу, де, зокрема, зазначити:

• хто і кому вносить завдаток;
• за що здійснює цю передоплату;
• суму завдатку;
• зобов’язання і відповідальність сторін;
• штрафні санкції;
• терміни дії угоди.
Документ годиться завірити нотаріально. Адже за виник-

нення непорозумінь між сторонами і, скажімо, звернення до 
суду він буде основою для розгляду справи.

Продавець, своєю чергою, повинен написати розписку 
про отримані від клієнта кошти.

Сума завдатку входить до повної вартості нерухомості.

ЧИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ЗАВДАТОК ЗА КВАРТИРУ
Завдаток часто ототожнюють з авансом. Однак головна 

відмінність цих платежів у тому, що аванс повертається, якщо 
угода не відбулася, незважаючи на те, з чиєї вини це сталося. 
Завдаток "працює" більш кардинально: його повертають не 
у всіх випадках.

Згідно з чинним законодавством, якщо угода про купів-
лю-продаж нерухомості не відбулася з вини покупця, зав-
даток не повертається. Якщо ж угода "зірвалася" внаслідок 
недотримання зобов’язань продавцем, він повинен віддати 
завдаток клієнту, ще й у подвійному розмірі (зокрема, за 
рішенням суду).

Отже, завдаток – це важливий платіж на шляху до покупки 
квартири. Його вносять із підписанням попереднього чи ос-
новного договору. Без нього попередня плата за нерухомість 
вважається авансом. Сума завдатку вираховується (переважно 
від 10%) від повної вартості помешкання. Попри це, завдаток 
не гарантує того, що угоду про купівлю нерухомості укладуть.

УЗ обмежила продаж квитків на нові рейси до Варшави

В Рівному потрібні донори крові

 "Укрзалізниця" відкрила 
продаж квитків на потяг 
Київ-Варшава одразу на 
дві дати. Проте купити 
квитки можна лише 
онлайн та не більше 4 в 
одні руки.

Про це повідомляє РБК-У-
країна з посиланням на пові-
домлення компанії.

"У зв’язку з коригуванням 

графіків сьогодні о 8 ранку 
відкривається продаж квит-
ків до Варшави одразу на дві 
дати: 10 та 11 грудня", – пові-
домили в УЗ.

Придбати ці квитки стало 
складніше.

Квитки на рейс до Вар-
шави тепер продаються ви-
ключно онлайн – у додатку 
"Укрзалізниці", чат-боті та на 
booking.uz.gov.ua.

Крім того, квитки будуть 
продаватися у кількості не 
більше 4 в одні руки.

У компанії зазначили, що 
такий крок суттєво знизив 
можливості перекупників і 
дозволив компанії дати у від-
критий доступ на 25% більше 
квитків.

"Моніторинг зловживань 
триває, кілька десятків ака-
унтів із підозрілою активністю 

вже заблоковано", – додали 
в УЗ.

Нагадаємо, що АТ "Укр-
залізниця" з 10 листопада 
перевела повністю в онлайн 
продаж квитків на найпо-
пулярніший потяг № 67/68 
Київ-Варшава, щоб завади-
ти шахраям-спекулянтам та 
спростити доступ до квитків 
пасажирам.

В Рівному потрібні донори 
крові. Куди звертатися 
охочим і кров яких груп 
потрібна?

Повідомляє керівник БО 
"Скарбниця Надії" Мар'яна 
Рева.

- Донори потрібні 1 Rh(-) 
2Rh(-),3RH(-). Станція пе-
реливання крові працює, є 
генератори. Вас чекають на 
Степана Бандери 31,-йдеться 
у повідомленні.

Донором крові може стати 
людина, яка:

- віком 18 – 60 років
- важить від 50 кг

- почувається добре
- не має протипоказань до 

донорства
- з паспортом громадянина 

України.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО 
ЗДАЧІ КРОВІ?

• Увечері напередодні не 
слід вживати жирну, молочну 
їжу, копчене, гостре, яйця, 
алкоголь. У день здачі реко-
мендують відпочити, легко 
поснідати. Інтенсивні наван-
таження, вживання алкоголю 
краще відмінити. За 2 години 
до та 2 години після дачі крові 

курити не можна.
• Перед здачею крові слід 

споживати: крупи, макарони 
на воді без масла, сухарі, хліб, 
узвар, солодкий чай, компот, 
овочі і фрукти (крім бананів).

• Перед здачею крові зба-
лансовано харчуйтеся, по-
більше пийте, відмовтесь від 
алкоголю за 48 годин до здачі 
крові. Не вживайте аспірин, 
анальгін і ліків, що містять 
аспірин і анальгетики, за 72 
години до. А ще виспіться!

• Після здачі крові впро-
довж 10 хвилин треба від-
почити. Якщо вам погано 
– повідомте про це медиків. 

З'їжте легку їжу та випийте 
солодкий чай. Впродовж 2-3 
годин не слід піднімати нічого 
важкого рукою, з якою брали 
кров. Уникайте фізичних на-
вантажень 12 год. Регулярно 
харчуйтеся та багато пийте. 
Після відновлення – приходь-
те ще раз здати кров.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Як емігрантка з Москви реабілітує 
українських військових на Львівщині

історії війни

Служба безпеки України 
проводить контррозвідувальні 
заходи на території Свято-
Успенської Києво-Печерської 
лаври у Києві, про це йдеться у 
повідомленні відомства.

За повідомленням, ці заходи відбу-
ваються спільно з Нацполіцією та На-
цгвардією у межах "системної роботи 
СБУ з протидії підривній діяльності 
російських спецслужб в Україні".

В СБУ додали, що вказані заходи в 
лаврі проводять, щоби не допустити її 
використання як осередку "русского 
мира".

Нещодавно СБУ почала розсліду-
вання щодо повідомлення про те, що 
у Києво-Печерській лаврі "молилися 
за росію".

На 23 листопада УПЦ планувала 
провести засідання священного сино-
ду, на якому ухвалити низку важливих 
кадрових рішень. Експерти припу-
скали, що на фоні скандалів навколо 
лаври ці рішення можуть стосуватись 
керівника лаври митрополита Павла.

ЩО РОБИТЬ СБУ У ЛАВРІ
У пресслужбі СБУ повідомили, що 

прийшли в лавру перевірити інформа-
цію, чи не переховують у приміщеннях 
церков диверсантів, іноземців або 
зброю. А також для того, аби "убезпе-
чити населення від провокацій і теро-
ристичних актів", додали у відомстві.

Правоохоронці за участі представ-
ників церкви оглядають територію 
та приміщення, а також перевіряють 
людей на причетність до протиправної 
діяльності на шкоду державному суве-
ренітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинно-
го законодавства, додали в СБУ.

Пізніше стало відомо про обшуки 
на Рівенщині. Зокрема на території 
Корецького Свято-Троїцького монас-
тиря, жіночого монастиря на честь 
Волинської ікони Божої Матері у селі 
Серники та у приміщеннях Сарнен-
сько-Поліської єпархії УПЦ.

Як повідомили в управління СБУ у 
Рівненській області, це робота з "про-
тидії підривній діяльності російських 
спецслужб в Україні".

За даними співрозмовників ВВС, 
слідчі дії відбуваються у митрополита 
Сарненського Анатолія.ФОТО,СБУ

Нещодавно в одному з храмів Ки-
єво-Печерської лаври під час духов-
них піснеспівів звучала пісня "Звон 
плывёт, плывёт над россиею, пробу-
ждается Матушка – Русь". Ці слова у 
храмі повторювали кілька разів. Відео 
піснеспівів обурило громадськість.

СБУ почала розслідування цього 
інциденту.

Архімандрит Полікарп, коментую-
чи цей інцидент, зазначив, що пісню 
співала група активістів, які зібралися 
на богослужіння. Священник у цей 
час нібито був зайнятий помазанням 
людей і не чув, що співають.

Згодом Полікарп додав, що свя-
щенника відсторонили від проведення 
богослужінь. А найближчим часом по-
обіцяли провести духовний собор для 
розгляду ситуації і обрання покарання.

"Собор вирішить, кому із лаврських 
насельників донести ще, що Україна 
зараз переживає трагічні події", – за-
значив представник Лаври.

Архімандрит запевнив, що у Лаврі 
у всіх молитвах поминають українську 
владу і українське воїнство, щоб "Го-
сподь захистив їх і укріпив відвоювати 
нашу свободу".

СТАТУС ЛАВРИ
Служба безпеки України продовжує 

виявляти у керівництві УПЦ (доне-
давна Московського патріархату) 
єпископів з проросійськими погля-
дами та знаходити у них проросійські 
матеріали.

Після початку російського втор-
гнення в Україну з'являлись повідом-
лення про те, що священники УПЦ 
МП сприяли російським окупаційним 
військам та продовжували активно ве-
сти пропаганду "русского мира".

Києво-Печерська Лавра зараз пере-
буває у користуванні УПЦ (донедавна 
Московського патріархату).

УПЦ декларує рух від Москви, про-
те для помісних православних церков 
світу вона є частиною російскої право-
славної церкви.

Приміщення лаври є памятками 
архітектури та перебувають у власності 
держави.

Автокефальна Православна церква 
України вже давно звернулась до влади 
з проханням надати їм частину при-
міщень лаври у користування. Проте 
уряд відмовляє ПЦУ у цьому.

Закінчення. Початок на стор 1.

ПІД КРИШКОЮ:
Акумулятор кислотний Platin Silver (Туреччина), 42 ам-

пер-год. Потім, якщо що, акумулятор можна буде поставити 
на мою Daewoo Matiz.

Зарядний пристрій Winso (Польща), 6/12 вольт.
Інвертор Su-Kam (Китай), вхідна напруга 12 вольт, вихід-

на – 220.
За всіма розрахунками, ця міжнародна "компанія" повин-

на забезпечити мені 14 годин безперервної роботи ноутбука. 
Усі компоненти знайдено за пів години на харківському 
авторинку "Лоск". А ось для того, щоб зібрати все разом, 
під'єднати, змонтувати та закріпити в контейнері для інстру-
ментів, знадобилося півдня копіткої роботи (не моєї, я тільки 
співчувала). Але всі підписи я сама вигадала і наклеїла.

Три основні компоненти – акумулятор, інвертор та за-
рядка коштували 5300 грн. Скринька – 650 грн. Різні там 
роз'єми, прикурювачі та USB – ще десь гривень на 400. Отже, 
тепер під час віялових відключень можна й попрацювати. А 
всю "схему" за потреби зручно тягати з кімнати в кімнату. 
Поки що незрозуміло, як поводитиметься вентилятор, що 
охолоджує інвертор. І чи не доведеться робити в ящику дірки. 

Але дуже не хочеться – без дірок красивіше!

ПРИЛАДИ ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
Найпотужніші джерела резервного живлення – це, без-

умовно, бензинові чи дизельні переносні генератори. Їхня 
мінімальна потужність вища за найкрутіші магазинні пор-
тативні електростанції – від 1,5 кВт. Та й ціна прийнятна 
– нормальний генератор (де обмотка з мідного дроту, а не з 
алюмінієвого – це поганий провідник і швидко нагрівається) 
коштує від 18 тис. грн.

А гарні генератори видають 3,6 кВт. Тут все що завгодно 
можна підключити – і мікрохвильову піч, і плиту, і холодиль-
ник. У дорогих моделей за ціною від 35 тис. грн є зовнішній 
акумулятор, який підтримує роботу агрегату в той момент, 
коли закінчилося паливо – щоб була безперервна подача 
електроенергії.

Але тут треба наголосити, що електрогенератор – це при-
лад, призначений скоріше для власників приватних будинків. 
Він шумить, від згорілого палива вихлопи… У багатоповерхів-
ці використання такого агрегату провокуватиме проблеми. Та 
й включати генератор у квартирі вкрай небезпечно – є небез-
пека отруїтися чадним газом. До речі, навіть на приватному 
подвір'ї генератори рекомендують встановлювати метрів за 

сім від будинку.
"Можна, звичайно, спробувати встановити генератор на 

балконі, – каже Євген Овдіюк, – але для цього там має бути 
хороша вентиляція, що б вихлопи не заходили на свою і 
сусідські квартири, а у дверях необхідно просвердлити отвір 
для прокладання кабелю". Про те, що робити з гулом, який 
супроводжує роботу такої техніки – тут рішення немає.

У вітчизняних магазинах ціни на генератори злетіли так 
само, як і на зарядні станції. Причини здорожчання аналогіч-
ні – "долар зріс", великий попит, суміжники не справляються 
з поставками.

"Буквально вчора взяв генератор через знайомих, вони 
з Китаю переслали. Loncin-3000, важить 27 кг, потужність 
2,3 кВт, споживає за годину 500 грам бензину. У Києві такий 
коштує 46 тис. грн, мені обійшовся на 50% дешевше", – роз-
повідає "Главкому" менеджер аграрної компанії Віталій.

Співрозмовник "Главкома" мешкає на четвертому поверсі, 
і на запитання – де встановлюватиме генератор, відповів 
чесно: "Поки не знаю. Калорифер до зарядної станції не під-
ключиш – не потягне. Але треба, щоб узимку було тепло – у 
мене маленька дитина".

Андрій Кузьмін, "Главком"

Як не залишитися без електрики в блекаут

Вадим Медвідь виріс 
в українському селі і в 
дитинстві майже щодня 
катався на конях. Але це 
було 20 років тому, і він 
давно забув про коней, поки 
російська ракета не відірвала 
йому ноги. Канадське видання 
The Globe and Mail розповідає 
історію його реабілітації у селі 
на Львівщині.

До війни 35-річний Вадим 
був водієм вантажівки на Чер-
нігівщині. Коли 24 лютого росія 
почала вторгнення в Україну, він 
приєднався до ЗСУ і попрямував 
на лінію фронту. Через пів року, 
26 серпня, він втратив обидві 
ноги внаслідок російського об-
стрілу з "Граду" на Луганщині.

Тепер, поки він чекає на про-
тези ніг, Вадим знайшов розраду 
в унікальній терапевтичній про-
грамі у селі на Львівщині. Разом 
із іншими військовослужбовцями 
з ампутованими кінцівками вони 
по черзі катаються верхи лісами 
та горами, а опісля збираються 
на обід і розповідають про свої 
надії, мрії та страхи, пише The 
Globe and Mail.

Цю терапевтичну програму за-
початкувала Олександра Хандоді-
на, 42-річна емігрантка з Москви, 
яка любить коней і мотоцикли. 
Вона працює дитячим терапе-
втом, паралельно вчить дітей 
мандаринській мові, мріє одного 
дня купити Harley-Davidson та 
має величезне татуювання Халка 
на спині.

Олександра переїхала в Укра-
їну в 2010 році після того, як 
вийшла заміж за українця. Шлюб 
не протривав довго – на відміну 
від її любові до України. Згодом 
вона вдруге вийшла заміж, і її чо-
ловік, Василь Ірха, зараз служить 
в українській армії.

Канадське видання розпові-
дає, що до війни подружжя мало 
ферму в центральній Україні, а 
коли почалася війна, переїхали на 
захід країни й привезли з собою 
двох коней – Раду та Болівію, 
яким обом по 13 років.

Там Олександра почала співп-
рацювати з сусіднім Галицьким 
центром комплексної реабілітації 
"Галичина". Він надає допомогу 
160 людям з ампутованими кін-
цівками, багато з яких борються 
з депресією та залежністю. Вона 
запропонувала їм безкоштовну 
терапію верховою їздою кілька 
місяців тому, чим займається у 
свій вільний час за допомогою 
групи волонтерів.

Також вона іноді катає верхи 
дітей, чиї батьки служать в армії, 
пише газета.

Багато ветеранів ніколи ра-
ніше не їздили верхи, і деякі 
спочатку бояться. Але за словами 
пані Олександри, незабаром вони 
призвичаюються, і ті, у кого не-
має ніг, часто їдуть краще, ніж ті, 
у кого лише одна нога.

Хоча реабілітація за допомо-
гою верхової їзди й допомагає 
пораненим солдатам фізично, 
пані Олександра каже, що в пер-
шу чергу вона впливає на їхнє 

психічне здоров'я. Протягом 
кількох годин щотижня солдати 
відчувають, що можуть рухатися 
самостійно, і забувають про свої 
поранення.

Медичний директор "Гали-
чини" Володимир Гловацький 
зазначає, що їзда верхи допомагає 
ветеранам зрозуміти, що вони 
можуть вести активний спосіб 
життя.

"Вони ніколи не їздили верхи, 
але тепер із травмою вони можуть 
робити те, чого ніколи не могли 
раніше. Вони розуміють, що це 
не кінець їхнього життя. І тоді я 
можу їм сказати: "Бачиш, ти мо-
жеш їздити верхи, тож ти зможеш 
їздити на машині, зможеш ходити 
з протезами", – цитує його канад-
ське видання.

Вадим Медвідь уже почав 
планувати своє нове життя. Його 
бос у автотранспортній компа-
нії запропонував йому роботу. 
Зокрема, якщо Вадим зможе 
отримати протези від благодійної 
організації в Сполучених Штатах, 
на які він подав заявку, або якщо 
вантажівку можна модифікувати. 
"У мене є руки, це можливо", – 
каже він.

Він знає, що його реабілітація 
триватиме місяці, і сподівається, 
що незабаром зможе відвідати 
свою дружину та двох дітей, які 
після початку війни переїхали до 
Ірландії.

"Я мушу повернутися до нор-
мального життя, – цитує Вадима 
The Globe and Mail. – Я намагаю-
ся. Кожен день хороший".

СБУ прийшла в Києво-
Печерську лавру та 
монастирі МП Рівненщини




