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Для чого Рада посилила кримінальну 
відповідальність військових

Залужний 
підтримав 

новий закон 
про посилення 

покарань

ЯК ЗАХИЩАТИМУТЬ 
Рівненську АЕС у разі нападу 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій 
Залужний підтримав закон 
про посилення покарань для 
військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з 
посиланням на Telegram головнокоман-
дувача ЗСУ.

"Я підтримую відповідні зміни у за-
конодавстві, ухвалені Верховною Радою 
України, і прошу президента підписати 
закон. Моя думка чітко відображає пози-
цію командирів угруповань та військових 
частин, які вимагали системного вирішен-
ня цього комплексу питань", – зазначив 
Залужний.

З його слів, армія тримається на дис-
ципліні. І якщо прогалини у законодав-
стві не забезпечують його дотримання, а 
"відмовники" можуть сплатити штраф, це 
несправедливо. Більше того, і це ключове, 
оголені ділянки фронту змушені закри-
вати собою інші військовослужбовці, що 
призводить до збільшення втрат особового 
складу, територій та мирних людей на них. 
Часто втрачені позиції доводиться віднов-
лювати штурмовими діями дуже дорогою 
ціною. Так не має бути.

Він також наголосив, що загрози по-
силення безкарності командирів не іс-
нує, тому що вони також несуть повну 
юридичну відповідальність за свої дії чи 
бездіяльність.

"Чи визнаю я наявність проблем, які 
призводять до мимовільного відходу? Так, 
і працюю над їх усуненням. І проведені 
успішні операції зі звільнення територій 
нашої держави тому підтвердження. Я 
закликаю всіх поставити крапку в цій 
дискусії. І разом наближати перемогу", – 
наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Через ризик відкритого вторгнення білорусі Україна 
готує заходи для захисту Рівненської АЕС. Наразі 
станцію обороняє Нацгвардія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова ди-
ректора Рівненської станції Павла Ковтонюка для "Голосу 
Америки".

"Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та 
захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. 
Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато біль-
ше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні 
захисні схеми", – пояснив Ковтонюк.

Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції 
не призведе до ядерної катастрофи завдяки захисту. Водночас 
існує ризик пошкоджень, які припинять роботу енергоблока.

"При ракетних атаках ядерні інциденти неможливі. Можуть 
бути пошкодження, які не даватимуть можливості працювати 
енергоблоку", – відзначив директор АЕС.

Тим часом армія білорусі розпочала раптову перевірку 
бойової готовності.

"За дорученням президента Республіки білорусь – головно-
командувача Збройних Сил РБ під керівництвом Державного 
секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойо-
вої готовності", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що військам належить у найкоротші терміни 
висунутись у призначені райони, провести їхнє інженерне 
обладнання, організувати охорону та оборону, навести пере-
прави через річки Німан та Березина.

Також у Міноборони білорусі не виключили обмеження 
пересування цивільних дорогами.

"У цей період заплановано пересування військової техніки 
та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян 
(транспорту) окремими дорогами загального користування та 
ділянками місцевості", – додають в повідомленні.

Водночас як стверджує Інститут вивчення війни, вкрай 
малоймовірно, що окупанти зможуть взяти Київ, навіть якщо 
знову нападуть з території білорусі.

 В українському Генштабі зазначають, наразі готовності до 
повторного наступу з боку білорусі наразі не спостерігаєть-
ся. Готовностіросіян до повторного наступу з боку білорусі 
наразі не спостерігається. Але якщо ворог вдасться, зокрема, 
до розгортання системи управління угруповування воєнного 
часу, – це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

"На сьогодні ми не помічаємо створення в білорусі потуж-
ного наступального угруповування, яке там було створено 
протягом січня-лютого. Але водночас близько 9000 тисяч 
військовослужбовців – це перша танкова армія, яка провела 
заходи бойової підготовки, проводиться бойове злагодження 
підрозділів. Цей процес контролюється Генштабом рф і ко-
мандуванням цією танкової армії", – розповів Скібіцький.

Представник ГУР не виключив, що можуть бути два ва-

ріанти застосування цієї дивізії: або з території білорусі, або 
ротаційно повернення на територію України на Харківський 
чи інші напрямки.

"Водночас якщо говорити про перспективу (повторного 
наступу з боку білорусі – ред.), то така загроза існує і є плани 
застосування угруповування військ Союзної держави біло-
русь-росія. Проблема тільки полягає в тому, що на сьогодні 
недостатньо озброєння, яке перевезено на територію РБ", – 
зазначив Скібіцький.

Він акцентував, що наразі в білорусі зараз очікується 
активізація саме бойової підготовки, оскільки з 1 грудня в 
білоруських ЗС починається новий навчальний рік.

"Тобто війська будуть виходити на полігони, буде відпра-
цьовуватися бойове злагодження, через те ми очікуємо, що 
будуть активні заходи оперативної та бойової підготовки. Тому 
ми відстежуємо все що там відбувається", – каже Скібіцький.

На питання журналіста, що саме буде "маркером" втор-
гнення з білорусі він зазначив, що їх є багато.

"Маркерів тут багато, але це питання вже відпрацьоване. 
У нас є методики по яких ми визначаємо готовність угрупу-
вання військ. Одним з таких маркерів є розгортання системи 
управління угруповування воєнного часу, але знову ж таки, на 
сьогодні ознак створення потужного ударного угруповування та 
території білорусі поки не утворено", – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, як розповів РБК-Україна директор New 
Geopolitics Research Network Михайло Самусьросіяни наразі 
не мають достатньої кількості особового складу та військової 
техніки для формування угруповання для наступу на Україну 
з боку білорусі.

При цьому в ISW вважають, що нещодавнє розгортання 
сил рф у білорусі спрямоване на посиленняросійського на-
вчального потенціалу та проведення інформаційно-психоло-
гічної операції, спрямованої проти України та країн Заходу, а 
не для підготовки нової атаки на Україну з півночі.

Верховна Рада ухвалила проєкт, що 
посилює кримінальну відповідальність 
військовослужбовців за невиконання 
наказів керівництва. Це вже викликало 
обурення серед частини бійців ЗСУ і 
прохання до президента ветувати закон.

Щоб прийняти резонансний законопроєкт, 
парламенту вистачило п'ять днів. Його внесли 
в парламент 8 грудня від імені депутатів "Слуги 
народу" (зокрема і від керівників комітету на-
цбезпеки Олександра Завітневича і правоохо-
ронного комітету – Сергія Йонушаса).

Профільний комітет розглянув його 12 груд-
ня, а вже на наступний день депутати без трива-
лого обговорення проголосували його відразу за 
основу і в цілому.

Для набуття чинності залишився останній 
крок – підпис президента Володимира Зелен-
ського.

Саме на цій стадії його і намагаються загаль-
мувати деякі військові ЗСУ і правозахисники, 
які незадоволені положеннями закону.

Без права на пом'якшення. Норми документа 
чіткі. Судам заборонять пом'якшувати пока-
рання чи давати умовні строки для військових, 
засуджених за окремі види злочинів:

• непокора (ст. 402),
• невиконання наказу (ст.403),
• погрози чи насильство щодо начальника 

(ст.405),
• самовільне залишення військової частини 

(ст.407),
• дезертирство (ст.408),
• самовільне залишення поля бою (ст. 429).
Також збільшуються терміни покарання за 

військові злочини і адміністративні правопору-
шення. Зокрема за такі, як розпиття військови-
ми алкогольних напоїв.

Вказані в проєкті категорії злочинів є "най-
популярнішими" серед тих, за які судять бійців 
ЗСУ.

З 24 лютого – початку повномасштабної 
агресії рф – українськими судами винесено не 
менше півтори сотні вироків за злочини "про-
ти встановленого порядку несення військової 
служби".

Принаймні стільки вироків можна знайти в 

Єдиному реєстрі судових рішень.
Абсолютна більшість з них засекречені.
Однак ті, які відкриті, дають розуміння, що 

суди доволі часто застосовують пом'якшення чи 
умовні терміни до обвинувачених військових.

Наприклад, 7 жовтня Шевченківський 
райсуд Києва засудив до умовного строку (5 
роки тюрми з випробувальним терміном 1 рік) 
мобілізованого бійця ЗСУ, який в липні-серпні 
поточного року самовільного залишив свою 
військову частину і повернувся в неї лише через 
два тижні.

Згідно з нормами Кримінального кодексу (ч.5 
ст.407) солдату загрожувало б від 5 до 10 років 
в'язниці, але суд суттєво пом'якшив покарання 
і відпустив засудженого на випробувальний 
термін.

Такий випадок не поодинокий.
Про це йдеться і в пояснювальній записці до 

законопроєкту.
"Така судова практика розгляду справ мо-

делює негативну поведінку серед військовос-
лужбовців та нівелює принцип невідворотності 
справедливого покарання за скоєння правопо-
рушень пов'язаних з самовільним залишенням 
військової частини, під час виконання обов'яз-
ків військової служби", - сказано в ній.

Голоси проти. Закон з осторогою зустріли у 
середовищі бійців ЗСУ.

Наприклад, військовослужбовиця Ярина 
Чорногуз впевнена, що нові норми дають ко-
мандуванню, навіть некомпетентному, важелі 
впливу і шантажу для покарання підлеглих.

"Отже, замість подяки військовим, які майже 
рік стримують повномасштабне вторгненняро-
сіян та втілюють успішні операції зі звільнення 
території, ми отримуємо тюрму за найменшу не-
згоду чи зауваження командирам (багато з яких 
часто дають накази, лишаючись у глибокому 
тилу)", - пише вона у фейсбуку.

Чорногуз вважає, що закон в такому вигляді 
більш вигідний не Україні, а росії. Бо може 
викликати або масове дезертирство, або масове 
кримінальне засудження бійців ЗСУ.

"Яка це чудесна буде картинка дляросійських 
ЗМІ: захисники України масово на лаві підсуд-
них в українській тюрмі, а біля неї заплакані 
сім'ї, які сивіли, чекаючи їх із війни".

Письменник і командир відділення 68-ї 
єгерської бригади ЗСУ Павло Вишебаба вказує 
на ту обставину, що залишення позицій може 
мати доцільність на фронті, тому це не треба 
трактувати як важкий злочин без права на 
пом'якшення.

"Ця війна вже показала, що інколи доцільно 
вчасно відійти з позиції, щоб вберегти особовий 
склад, і це було за пом'якшуючи обставини. У 
новому зп 8271 пом'якшуючи обставин не вра-
ховується", - зазначає він..

"Юридична сотня", що надає безоплатну 
юридичну допомогу військовим, а також ще 15 
організацій і фондів випустили спільне звернен-
ня з критикою проєкту.

"Законопроєкт №8271, у разі набуття ним 
чинності, матиме ефект, протилежний очікува-
ному: замість запобігання вчиненню військових 
злочинів та адміністративних правопорушень, 
він стане причиною порушення права на спра-
ведливий суд і дискримінації самих військовос-
лужбовців", – сказано в ньому.

Головний "меседж" – державі варто впли-
вати на причини правопорушень, а не лише 
посилювати відповідальність за їхнє вчинення. 
Наприклад, потрібно підвищувати мотивацію до 
служби через її покращення.

У волонтерській спільності також виступа-
ють проти закону і закликають президента його 
ветувати. Відповідна петиція вже створена і 
набрала майже 3,5 тисячі голосів за день.

Керівник військового напрямку "Фонду 
Сергія Притули" Роман Сініцин вважає, що на-
буття чинності документа нашкодить рядовому 
і офіцерському складу ЗСУ, а також вдарить по 
авторитету особисто Зеленського.

"Цей законопроєкт – мрія для совково-пар-
кетного командира-самодура", - пише волонтер.

Координатор Медійної ініціативи за права 
людини Ольга Решетилова наголосила, що ух-
валені зміни – це "намагання перекласти відпо-
відальність з вищого командування на нижчий 
офіцерський і рядовий особовий склад".

За її даними, цей законопроєкт "активно 
продавлював" генеральний штаб ЗСУ.

Те, що це була насправді ініціатива не депу-
татів, а вищого військового командування під-
тверджує і керівник фракції СН Давид Арахамія.



Четвертого грудня у місті 
Ділла (Ефіопія) завершився 
євангелізаційний крусейд, 
організований Міжнародною місією 
“Христос є відповідь”. Сто тисяч 
людей разом молилися про мир в 
Україні. 

Упродовж чотирьох днів директор 
місії Тарас Сень разом з місцевими 
служителями, а також найкращими 
християнськими співаками проповіду-
вали Євангеліє. Чимала кількість людей 
вирішили змінити своє життя і слідувати 
за Богом, живучи згідно з Божими запо-
відями та повеліннями. Також служи-
телі звершували молитву за зцілення та 
звільнення від демонічної залежності. 
Багато людей отримали уздоровлення та 
свободу від зла. Пастор Тарас Сень роз-
повів, що один чоловік, який прийшов 
на крусейд глухим, повернувся додому 
повністю здоровим. На сцені свідчили 
жінки про зцілення шлунка, ніг. Інші 
люди теж отримували фізичне зцілення. 
Директор місії Тарас Сень закликав усіх 
присутніх до щирої молитви про мир в 
Україні, якого так потребує наша земля. 
Віримо, що кожна молитва має вагу і Бог 
дасть Свій мир та допомогу для україн-
ського народу. 

Українську команду привітно зустрі-
ли в місті Ділла, де й проходив крусейд. 
Кожному подарували квіти та традицій-
ний ефіопський одяг. 

Також упродовж декількох днів були 
організовані безкоштовні офтальмо-
логічні клініки, на яких більш як 1000 
людей змогли перевірити зір та отримати 
окуляри в подарунок, почути про Христа 
та отримати газету “Christ is the answer”, 
яку видає в Ефіопії місія “Христос є 
відповідь” амхарською мовою, серед них 
були й мусульмани. 

Тарас Сень провів дводенну пас-
торську конференцію, на якій ділився 
Словом Божим та свідченнями з влас-
ного життя. Пастори щиро молились 
за Україну й обіцяли робити це у своїх 
церквах з прихожанами.

Традиційно під час кожної місіо-
нерської поїздки в Ефіопію українська 
команда проводить сімейні зустрічі – 
хороший формат служіння подружнім 
парам. У затишній, домашній атмосфері 
сім’ї спілкуються, навчаються, прово-
дять час разом та відпочивають. 

Під час цієї місіонерської поїздки від-
булося перше водне хрещення у церкві 
“Христос є відповідь” у місті Аддіс-Абе-
ба. Десять людей вирішили твердо йти за 
Христом, прийнявши водне хрещення. 
Служителі раді тим, що люди наверта-
ються до Бога усім серцем. Бо тільки Го-
сподь наповнює життя істинним змістом 
і дає спасіння й вічне життя. 

Окрім вищезгаданих подій, пастор 
Тарас Сень брав участь у записі хри-
стиянських телепрограм, які будуть 
транслюватися на загальнонаціональ-

ному каналі. Також служитель навчав 
упродовж трьох днів місіонерів у місіо-
нерській школі. 

Було проведено декілька благодійних 
акцій. Християни передали постільну 
білизну для хворих у лікарнях. В Ефіо-
пії багато людей хворіють через недо-
їдання. Особливо важко дивитися на 
голодних дітей. Тому нужденним людям 
роздали чимало продуктових наборів. 
Зі сльозами на очах ефіопи дякували за 
допомогу, адже рівень життя багатьох 
дуже низький і люди часто не мають що 
їсти. Вдови Ефіопії теж ревно молились 
за Україну. Також Тарас Сень спільно з 
місцевими християнами відвідали в’яз-
ницю, де проповідували Слово Боже і 
так само роздавали речі першої потреби 
та продукти ув’язненим. 

Багато ефіопів щиро дякували україн-
ській команді за допомогу, за передання 
досвіду та Слово Боже, яке приносить 
зцілення для душі, покращує стосунки в 
сім’ї та змінює життя.

Нагадаємо, що це вже п’ята місіо-
нерська поїздка в Ефіопію, організована 
Міжнародною місією “Христос є відпо-
відь”. Пастор Тарас Сень щоразу закли-
кає людей до щирої молитви про мир 
в Україні. Ми вдячні африканському 
народу за підтримку в молитві за нашу 
країну. Віримо, що Бог сильний змінити 
найважчі обставини й дати Свою пере-
могу та мир! Про це й молимося!

Чи потрібні превентивні відключення світла через тривогу
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100 000 африканців на крусейді 
Тарас Сень закликав молитись за Україну

Для рф важливо, щоб Різдво було у темряві

Чому Україна досі 
не отримала допомоги 
від США за ленд-лізом
Американська програма широкомасштабного 
постачання військової допомоги ленд-ліз передбачає 
відшкодування з боку України, у зв'язку з чим США 
наразі роблять усе можливе, аби допомагати нашій 
країні на безоплатній основі.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів речник 
МЗС України Олег Ніколенко.

В ЧОМУ СУТЬ ЛЕНД-ЛІЗУ?
Програма полягає в можливості передачі США наявних 

у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на 
умовах лізингу.

Плюсами інструменту є:
• швидкісне ухвалення рішень адміністрацією США за 

спрощеною процедурою;
• уникнення бюрократії;
• уникнення голосувань щодо кожного пакету допомоги 

в Конгресі США;
Також ленд-ліз має й один важливий мінус – поставки 

напряму залежать від фінансових можливостей України.
"Наші американські партнери усвідомлюють, що україн-

ці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою 
свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги 
Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для 
всього вільного демократичного світу", – зауважив Ніко-
ленко.

ДОПОМОГА ЗСУ ЗА КОШТИ США
Наразі США віддають перевагу допомозі ЗСУ за рахунок 

коштів свого власного федерального бюджету.
Відповідно до закону про додаткові асигнування на під-

тримку України, наша країна отримує безпекову й оборонну 
допомогу за трьома програмами:

• ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security 
Assistance Initiative, USAI);

• зовнішнє військове фінансування (Foreign Military 
Financing, FMF);

поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. 
we • apons stocks).

"Взаємодія за цими програмами відбувається на безо-
платній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не 
передбачає відшкодування з боку України вартості наданих 
озброєння, військової техніки та боєприпасів", – відзначив 
речник МЗС.

БІЛЬШЕ 40 МЛРД ДОЛАРІВ ДОПОМОГИ
США були ініціатором створення Контактної групи з 

оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.
Завдяки дипломатичним зусиллям та ролі США, Україна 

отримала від членів НАТО й інших партнерів зброї вартістю 
40 млрд доларів. Штати, зі свого боку, виділили 19,3 млрд 
доларів з усієї суми.

"Сьогодні МЗС України на чолі із міністром Дмитром 
Кулебою, в співпраці з іншими причетними державними 
органами, зосереджені насамперед на залученні з боку про-
відних союзників і партнерів України додаткових ресурсів 
для створення "повітряного щита" в українському небі, 
насамперед протиракетних та протиповітряних систем", – 
додав Ніколенко.

Чи будуть Patriot? 
Сполучені Штати анонсували новий пакет військової 
допомоги, але його зміст та термін поставки буде 
оголошено пізніше.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі 
стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідом-
ляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Найближчими днями ми оголосимо про ще один пакет 
допомоги у сфері безпеки. Коли він буде сформований, ми 
зможемо говорити про зміст, суму та терміни, щоб україн-
ські військові отримали обладнання якнайшвидше", – за-
значив Кірбі.

Він також підкреслив, що США надали Україні понад 
25 пакетів військової допомоги за останні дев'ять місяців, 
не рахуючи інших фондів та ініціатив. І наступного року 
військової допомоги ЗСУ буде більше.

Раніше повідомлялося, що влада США планує надати 
Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в 
рамках наступного пакету військової допомоги.

Прем‘єр-міністр України 
Денис Шмигаль заявив, 
що потрібно готуватися 
до нових атак рф по 
енергосистемі. Адже 
окупанти робитимуть усе, 
аби до новорічних свят 
залишити українців без 
світла.

П р о  ц е  п о в і д о м л я є 
РБК-Україна з посиланням 
на його Telegram.

"російські терористи ро-
битимуть усе, аби до Нового 
року залишити українців без 
світла. Для них важливо, аби 
Різдво та Новий рік в Україні 
пройшли в темряві. Тому 
маємо готуватися до нових 
атак", – сказав Шмигаль.

За його словами, в умо-
вах, коли енергосистема за-

знає ударів ледь не щодня, 
давати будь-які прогнози 
щодо відновлення стабільно-
го енергопостачання п росто 
неможливо.

Також прем‘єр-міністр 
додав, що місцева влада теж 

не повинна створювати зави-
щених очікувань. Адже пара-
лельно з атакою проти нашої 
енергетики росія проводить 
інформаційно-психологічні 
операції, аби посіяти паніку 
та зневіру.

"Тому ми говоримо людям 
правду про те, що ситуація 
складна; про те, що світло 
може бути всього по декілька 
годин на день; про те, що 
стан справ в енергосистемі 
може як покращитися, так 
і погіршитися залежно від 
інтенсивності та масованості 
нових атакросіян", – зазна-
чив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше пре-
зидент України Володимир 
Зеленський запропонував 
росії розпочати виведення 
своїх військ на Різдво.

У Кремлі відповіли на 
пропозицію Зеленського 
розпочати виведення окупа-
ційних військ з України на 
Різдво. Там таку можливість 
"відкидають".

Превентивні відключення світла 
під час повітряних тривог не мають 
сенсу, якщо невідомо, який саме 
об'єкт може потрапити під удар. 
Але це може бути частиною плану 
збереження енергосистеми.

Про це йдеться в матеріалі РБК-У-
країна "Енергетика під ударом. Чи 
загрожує Україні блекають і чому по-
частішали атаки на Київ" .

Зазначимо, минулого тижня мер Ір-
пеня Олександр Маркушин опублікував 
пост, в якому йшлося про те, що під час 
повітряних тривог ДТЕК відключатиме 
світло по всій Київській області. Але 
пізніше видалив повідомлення та розмі-
стив офіційне роз'яснення від компанії. 
У ДТЕК нагадали, що відключення від-
буваються лише за необхідності.

На думку директора спеціальних 
проектів НТЦ "Психея" Геннадія Рябце-
ва, є сенс відключати лише об'єкти, які 

безпосередньо обстрілюються.
"Тобто коли відомо, яка ціль, тоді 

має сенс вимикати. Але це не означає, 
що потрібно вимикати цілі регіони, як 
тільки оголошено повітряну тривогу. 
Тому що вона може бути оголошена, 
коли спостерігається активність воро-
жої авіації в білорусі", – зазначив він. .

У свою чергу директор енергетичних 
програм "Центру Разумкова" Володи-
мир Омельченко зазначає, що превен-
тивні відключення можуть бути части-

ною плану збереження енергетичної 
системи. Але його не слід розкривати з 
міркувань безпеки.

"Наразі впроваджуються деякі нові 
методи реагування на надзвичайні си-
туації, пов'язані з оглядами критичної 
інфраструктури. Тут треба сказати, що 
справді креативно працює компанія 
"Укренерго", незалежні експерти, деякі 
оператори системи розподілу та генера-
ція", – додав він.



В єдності наша сила.
В місті Рівне розгорнулися пункти обігріву, ще їх назива-

ють Пунктами Незламності. Завдяки волонтерської діяль-
ності в наметах можна зігрітися, випити запашної кави, 
чаю з печивом, а також отримати першу медичну допомогу, 
отримати потрібну інформацію. Тут не тільки зручно відпо-
чивати, але можна і попрацювати на своїх гаджетах.

Ми з подругою завітали в один із таких наметів, щоб 
зарядити свої телефони, де нас доброзичливо зустріли молоді 
хлопці-волонтери: Артем Бігар та Ігор Золотаренко. Запро-
понували гарячі напої. Артем доречно замітив, що ці намети 
є острівцем тепла та нашої єдності.

В такий важкий час, людям потрібно бути разом і допо-
магати один одному. Згуртованість допоможе нам наблизити 
Перемогу! Ми віримо у Збройні сили України!

з подякою пенсіонери Горшунова І.О. та Паламарчук В.В.

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

Через грип та ГРВІ декілька громад 
Рівненщини припинили очне навчання
Карантин та дистанційка. Через грип декілька громад 
Рівненщини припиняють очне навчання.

Так, в Острозькій, Вараській та Зарічненській громадах 
окремі заклади освіти перейшли на дистанційне навчання. 
Учні однієї із школи Клеваня пішли на карантин.

"На жаль, область увійшла в сезон ГРЗ. Маємо збільшення 
захворювання, особливо на грип типу А. Проте маємо пози-
тивні очікування, адже через тиждень канікули, а зазвичай під 
час них захворювання зменшується. Тримаємося ще тиждень 
і грип повинен відступити", – прокоментував начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль в прямому включенні ефіру 
"РадіоТрек".

Нагадаємо, захворюваність на Рівненщині з росла. За ми-
нулий тиждень на грип та ГРЗ захворіли 12028 жителів, а це на 
3265 випадків більше, ніж за попередній тиждень.

НА РІВНЕНЩИНІ ВІДКРИЛИ ВЖЕ 31-Й 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
На Рівненщині відкрили навчально-практичний центр 
"Сучасна сантехнічна освіта". Він функціонуватиме 
у Здолбунівському вищому професійному училищі 
залізничного транспорту.

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль , який 
побував на відкритті, розповів, що його створено завдяки 
державно-приватному партнерству. Відомий виробник 
сантехніки – компанія Grohe профінансувала 600 тисяч гри-
вень, обласна влада – 700 тисяч гривень. Загальна вартість 
проєкту становить 1 мільйон 300 тисяч гривень.

"Це вже 31-ий навчально-практичний центр в нашій 
області. Тут не лише підвищуватимуть кваліфікацію праців-
ники сантехнічної галузі, а й навчатимуться всі бажаючі за 
короткостроковими програмами. Це дуже важливо для Рів-
ненщини, яка сьогодні налічує понад 37 тисяч внутрішньо 
переміщених осіб. Для таких людей перекваліфікація зараз 
вкрай важлива. Ми зробили ще один вагомий крок у нашій 
стратегії популяризації робітничих професій", – розповів 
Віталій Коваль.

Як зауважила гендиректор директорату професійної осві-
ти МОН України Ірина Шумік, сучасна сантехніка включає 
в себе різні засоби і устаткування. Фахівець має знати про 
водопровід, теплопостачання, декор та сантехнічні мате-
ріали. Його робота повинна бути зроблена так, щоб було 
естетично та п росто в експлуатації.

Віталій Коваль також наголосив, що сьогодні це хороша 
підтримка від партнерів.

"Під час війни важливо, що світові компанії інвестують 
в Україну. Вони, як і ми, вірять у нашу Перемогу", – проко-
ментував очільник області.

ВІД ІМЕНІ ГОЛОВИ ОВА ШАХРАЇ РОЗСИЛАЮТЬ 
ЛИСТИ ПРО ФЕЙКОВИЙ ЗБІР КОШТІВ НА ЗСУ
Увага! Знову активізувалися шахраї. 

Підприємці Рівненщини отримують листи нібито від 
імені начальника Рівненської ОВА з проханням взяти 
участь у "програмі надання благодійної грошової допомоги 
Збройним Силам України". За це бізнес начебто отримає 
зменшення податку на прибуток пропорційно до внесеної 
благодійної суми.

Як повідомив начальник РОВА Віталій Коваль, зловмис-
никами вже займаються правоохоронні органи. Очільник 
області також наголосив, що Рівненська обласна військова 
адміністрація подібних звернень не розсилає, а гуманітарну 
діяльність проводить максимально публічно. 

"Будьте уважні, думайте критично і в разі отримання по-
дібних листів – телефонуйте правоохоронцям", – закликав 
Віталій Коваль.

Лист до редакції

У РІВНОМУ ТРИВАЮТЬ 
ПЕРЕВІРКИ ФАКТИЧНОГО 
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ВПО

Станом на 20 грудня у Рівному опита-
но 5430 ВПО, зареєстрованих у місті, з 
них понад 2650 не проживають за вказа-
ною адресою.

Нагадаємо, згідно з постановою Уря-
ду №1168 "Про внесення змін до Поряд-
ку надання допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам", 
працівники територіальних органів На-
ціональної соціальної сервісної служби 
здійснюють перевірки фактичного 
місця проживання/перебування ВПО. 
Це робиться для того, аби розуміти чи 
продовжувати таким людям соціальні 
виплати.

Важливо! Внутрішньо переміще-
ним особам, які змінили своє місце 
проживання, необхідно протягом 10 
календарних днів звернутися до органу 
соцзахисту чи ЦНАПу і вказати акту-
альну адресу. У іншому випадку орган 
соціального захисту населення приймає 
рішення про припинення надання до-
помоги на проживання.

Віднедавна змінити адресу реєстрації 
ВПО можна й у Дії. Як це зробити:

1. Натисніть на меню своєї довідки 
ВПО в застосунку.

2. Оберіть "Змінити адресу фактич-
ного проживання".

3. Перегляньте опис послуги і натис-
ніть "Почати".

4. Укажіть адресу свого поточного 
місця перебування.

5. Підтвердіть своє місце перебуван-
ня за допомогою геолокації (це підтвер-
дження на один раз).

6. Відправте заяву на розгляд.
Ваша заява буде опрацьована протя-

гом 15 хвилин. Ви отримаєте сповіщен-
ня про її опрацювання.

Увага! Змінити місце реєстрації 
ВПО можуть ті переселенці, які мають 
довідку ВПО в Дії. Для цього необхідно 
фізично перебувати на місці проживан-
ня, щоб підтвердити геолокацію.

НА РІВНЕНЩИНІ 
КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА НЕ 
ВІДМІНЯЄТЬСЯ

У Новорічну ніч на Рівненщині комен-
дантську годину не скасовуватимуть.

Про це повідомив начальник Рів-
ненської ОВА Віталій Коваль в ефірі на 
телеканалі "Ми – Україна". Очільник 
області зазначив, що війна триває, тому 
кожен має дотримуватися правил та 
повинна бути дисципліна.

"Ми розуміємо, що війна не відмі-
нена, вона триває. І зараз немає сенсу 
щось змінювати. Комендантська го-
дина на території області точно буде. 
Новорічну ніч ми будемо відзначати, 
але в межах усіх обмежень", – зазначив 
Віталій Коваль.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА 
МЕДИЧНУ ЕВАКУАЦІЮ

Триває евакуація громадян України на 
спеціалізоване лікування до закордонних 
клінік.

Українців приймають понад 30 кра-
їн-партнерів. Наразі евакуйовано понад 
2000 пацієнтів у провідні клініки Євро-
пи та світу.

До закордонних клінік можуть бути 
направлені:

• пацієнти з травмами, які потребу-
ють надання третинної (високоспеціа-
лізованої) медичної допомоги;

• пацієнти, які потребують надання 
комбустіологічної допомоги (з опіка-
ми);

 • діти з новоутвореннями, які по-
требують надання високоспеціалізова-
ної медичної допомоги;

 • до рослі пацієнти з новоутворен-
нями, які потребують надання висо-
коспеціалізованої медичної допомоги;

 • діти з орфанними захворюван-
нями.

Нагадуємо, для внесення до списку 
пацієнтів, які підлягають медевакуації, 
пацієнт має звернутись в обласний за-
клад охорони здоров'я. Також рішення 
про необхідність направлення пацієнта 
на лікування за кордон приймає сімей-
ний чи лікуючий лікар.

 Детально ознайомитися з алгорит-
мом медичної евакуації можна за поси-
ланням (https://bit.ly/3hx9FjA).

Евакуація для українських пацієнтів 
– безоплатна. Транспортування та лі-
кування українських громадян у межах 
програми медевакуації фінансується 
міжнародними організаціями, а також 
країнами, що приймають українців.

ТЕПЕР У РІВНОМУ БУДУТЬ 
АДРЕСНІ ПОКАЖЧИКИ ОДНОГО 
ТИПУ

Таке рішення підтримали більшість 
депутатів Рівненської міської ради. 
Нагадаємо, що до цього у місті не було 
затверджено єдиного, уніфікованого 
шаблону, який би можна було застосо-
вувати на усіх вулицях міста.

Що змінить проект рішення?! Після 
прийняття рішення ніхто не зможе 
змусити власників будинків чи ОСББ 
змінювати всі показники, але у пер-
спективі, якщо в експлуатацію будуть 
здаватися нові ЖК, будинки, то вони 
можуть виконувати таблички вже згідно 
нових вимог. А в майбутньому – сфор-
мувати програму і замінити покажчики 
принаймні в центральній частині міста.

Як мають виглядати покажчики? 
Тепер під час розміщення адресних по-
кажчиків треба на них треба вказувати 
назву вулиці латиницею та кирилицею. 
А також на них, за пропозицією автора 
проекту Анастасії Кулакевич, пропо-
нують додавати елементи бренду міста. 

 Загалом у Рівному всі покажчики 
будуть розділені на такі категорії:

• іменний
• номерний
• адресний
• вхідний іменний
• вхідний номерний
• напрямок до входів або квартир
• рогові
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Рекордна кількість українців отримали 
дозвіл на проживання у Польщі

Нардепи пропонують змінити механізм стягнення 
штрафів з водіївф

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОВИННІ МАТИ СІМ'Ї, ЧИЇ 
РІДНІ ПІШЛИ НА ФРОНТ 
В Україні нагадали про перелік обов'язкових 
документів для сімей, чиї родичі зараз на фронті. Ці 
дані допоможуть родичам у можливих критичних 
ситуаціях.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноваже-
ний ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

Список необхідних документів
"Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім'ї тих, 

хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння 
цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які 
можуть виникнути", – наголосив омбудсмен.

Серед найважливіших даних:
• прізвище, ім'я і по батькові
• дата народження
• копія паспорта
• контактні дані місця постійної дислокації військової 

частини
• контактні дані військкомату, з якого був мобілізований 

захисник
• назва та номер військової частини чи підрозділу про-

ходження служби
• посада, звання військово-облікову спеціальність, якщо 

відомо
• особовий номер, номер військового квитка чи тимча-

сового військового квитка (копія) чи жетону
Також додатковими даними є:
• ініціали та контакти колег по службі, побратимів
• ініціали, контакти безпосереднього командира
• ініціали, контакти командира частини
• телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування
Якщо якимись із цих даних ви не володієте, за нагоди 

запитайте їх у вашого родича.

У Польщі порахували, 
скільки українців 
перебувають у країні із 
дозволом на проживання 
у зв’язку з роботою і 
війною.

Скільки наших громадян 
мають статус тимчасового 
захисту в цій країні, повідом-
ляє portalsamorzadowy.pl.

Найбільшу групу інозем-
ців, які мають дозвіл на про-
живання у Польщі, склада-
ють українці – це 1 млн 360 
тисяч людей. Загалом право 
на тривале перебування у 
цій країні мають 1,66 млн 
іноземців.

З а  с л о в а м и  р е ч н и к а 
Управління у справах інозем-
ців Якуба Дудзяка, підставою 
для перебування більшості 
іноземців є тимчасовий за-
хист відповідно до рішення 
Ради ЄС у зв’язку із масо-
вого напливом біженців із 
України.

"Наразі це 954 тисяч осіб, 
у тому числі – 950 тисяч 

громадян України", – пові-
домив він.

У минулому році дозвіл 
на проживання у Польщі 
отримали усього 190 тисяч 
українців.

Із початком війни право 
на проживання в цій країні 
отримали громадяни України 
та іноземці із посвідкою на 
проживання в Україні, хто 
прибув із з 24 лютого 2022 
року. Для цього достатньо 
оформити номер PESEL. 
90% людей, які зареєструва-

лися в Польщі на цій підставі 
– жінки та діти. 

За даними Агентства ООН 
у справах біженців, з початку 
війни у Польщі статус тим-
часового захисту отримали 1 
млн 529 тисяч людей із Укра-
їни. А кордони цієї країни 
перетнули на в’їзд 8 млн 189 
тисяч людей, на виїзд в Укра-
їну – понад 6 млн людей.

Громадян яких іще країн у 
Польщі найбільше

За інформацією Управ-
ління у справах іноземців, 

дійсний дозвіл на тимчасове 
проживання також мають 
487 тисяч іноземців. Най-
більше серед них громадян 
таких країн:

• білорусі – 66,2 тис. осіб;
•росії – 18,3 тис. осіб;
• Німеччини – 18 тисяч 

людей;
• Індії – 13,8 тисяч;
• В’єтнаму – 12,5 тисяч.
"Найпоширеніша мета 

перебування цих людей – 
бажання працювати. Дозвіл 
на постійне проживання 
та дозвіл на довгострокове 
проживання в ЄС мають 127 
тисяч іноземців", – відзначив 
чиновник.

Також у відомстві відзна-
чили, що іноземці обирають 
селитися в регіонах з вели-
кими міськими агломераці-
ями. Це Мазовецьке, Мало-
польське, Великопольське та 
Нижньосілезьке воєводства.

В українському парламенті зареєстровано 
законопроєкт № 8285, яким пропонується збільшити 
термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. 
Також документом пропонується скасувати 30-денний 
термін, після якого справа передається у виконавчу 
службу.

Фактично збільшення строків для добровільної оплати доз-
волить автовласникам та водіям оплачувати штрафи вчасно. 
Але найважливішою частиною є другий аспект.

Зараз, якщо автовласник чи водій не сплатять штраф про-
тягом 30 днів з моменту винесення, він передається у вико-
навчу службу. У законопроєкті № 8285 цей строк пропонують 
скасувати взагалі. В результаті поліція матиме необмежений 
час для передавання справи у виконавчу службу.

На практиці це означатиме, що власник авто або водій змо-
жуть сплатити п рострочені штрафи у поліції без звернення до 

виконавчої служби. Це значно сп ростить роботу служби та 
полегшить життя автомобілістам.

ЯК ВІДПРАВИТИ ПОСИЛКУ З ПОЛЬЩІ  
В УКРАЇНУ ЕКОНОМНО
З нагоди зимових свят "Укрпошта" оголосила про 
знижку в 75% на доставку відправлень з Польщі в 
Україну.

Надіслати посилку можна з будь-якого з понад 6 тис. 
відділень польського офіційного державного оператора 
поштового зв’язку Poczta Polska.Відповідна пропозиція діє 
на відправлення EMS (прискорена міжнародна доставка) 
вагою до 20 кг.

Нові ціни відправлення посилки з Польщі в Україну
Вартість посилок залежить від їх ваги:
• до 1 кг приблизно 317 грн;
• 1-5 кг – 393 грн;
• 5-10 кг – 468 грн;
• 10-20 кг – близько 619 грн.
Зверніть увагу! Якщо вартість посилки перевищуватиме 

суму 150 євро, в Україні будуть нараховані митні платежі. 
Ці витрати доведеться сплатити одержувачу, коли він заби-
ратиме посилку.

Строки доставки посилок
Доставити посилки в Україну обіцяють за 7-14 днів. В об-

ласних центрах можна обрати доставлення як до відділення, 
так і кур’єром "Укрпошти" за вказаною адресою.

Нагадаємо, Нова пошта відкриває нові відділення у 
Польщі. Наразі філіали з’явилися у Варшаві, Кракові, Вро-
цлаві, Гданську та Любліні. У відділеннях доступні послуги 
пакування, відправлення та одержання посилок вагою до 
30 кілограмів. 

ЯК ОБМІНЯТИ СТАРІ 
ЛАМПОЧКИ НА LED

Українці зможуть безкоштовно обмі-
няти застарілі лампи розжарювання на 
нові світлодіодні. Це стане можливим 
завдяки грантової підтримки ЄС щодо 
надання Україні 30 млн LED-ламп.

Я к  з а з н а ч и л а  П е р ш и й  в і ц е -
прем’єр-міністр – Міністр економіки 
України Юлія Свириденко, такий крок 
допоможе знизити енергоспоживання 
та збалансувати систему.

Вона також наголосила, що заміна 
ламп живлення на енергоощадні лампи 
може допомогти Україні споживати на 
7-10% менше електроенергії в пікові 
години. Зокрема Уряд планує обміняти 
50 млн ламп, що заощадить 1 ГВт елек-
троенергії – річний обсяг виробництва 
блоку атомної елект ростанції.

У яких містах можна буде обміняти 
старі лампи на LED

Спершу ініціативу розпочнуть у 
великих містах – Києві, Львові, Одесі, 
Дніпрі. Саме там споживають найбіль-
ше електрики.

Надалі програма розповсюдиться на 
всю країну.

Хто може обміняти лампи. Попе-
редньо передбачається, що кожна лю-
дина старше 18 років буде мати право 
безкоштовно обміняти 5 ламп старого 
зразка на 5 нових світлодіодних.

Це дасть змогу отримати економію 
електроенергії до 1,5 гігавата в часи 
пікових навантажень.

За оцінками Укренерго, такий захід 
по ефективності співставний з переве-
денням найбільших промислових спо-
живачів на нічні зміни роботи.

Наразі Уряд доопрацьовує механізм, 
щоб максимально сп ростити процес, 
аби якнайшвидше змінити велику кіль-
кість лампочок по всій країні.

Більше деталей стосовно програми 
обміну Міністерство економіки України 
повідомить пізніше.

УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ 
ФІНДОПОМОГУ ВІД ЮНІСЕФ 

ЮНІСЕФ виділяє 102 мільйони до-
ларів на допомогу українським сім'ям. Її 
отримають більше ніж 600 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, 
посилаючись на відеозвернення прези-
дента України Володимира Зеленського.

Він подякував ЮНІСЕФ за виділення 
грошової допомоги для більш ніж 120 
тисяч родин. Отримати її зможуть ті, хто 
виховує чотирьох або більше дітей, або 
доглядає за дітьми з інвалідністю.

"Хочу й окремо подякувати ЮНІСЕФ 
за більш ніж 100 мільйонів доларів під-
тримки для українських родин. Більш 
як 120 тисяч родин, зокрема ті, хто 
виховує чотирьох і більше дітей, дітей з 
інвалідністю, можуть отримати грошову 
допомогу. Загалом програма торкнеться 
більш ніж 600 тисяч українців"

Також на сайті ЮНІСЕФ зазначили, 
що підтримали ініціативу "Укрзаліз-
ниці" щодо роздачі подарунків розва-
жально-освітнього характеру дітям, які 
постраждали від війни на сході та півдні 
України, зокрема в Харкові та Херсоні. 
У межах цієї ініціативи ЮНІСЕФ надав 
близько 70 тисяч шкільних портфелів та 
канцелярських наборів.

Фонд радить родинам перевіряти 
стан розгляду їхніх заявок на грошову 
допомогу у системі "єДопомога" або ж 
телефонувати на безоплатну гарячу лі-
нію "Спільно" за номером 0 800 600 017 
щодня з 8:00 до 18:00.

Нагадаємо, що українці, які втекли 
від війни в інші регіони, отримають 
комплекти зимового одягу та взуття. 
Набори з необхідних теплих речей пе-
редадуть від дитячого фонду ЮНІСЕФ.

ЯКІ ВАКАНСІЇ 
НАЙЗАТРЕБУВАНІШІ В УКРАЇНІ

На ринку праці в Україні спостеріга-
ється певний дисбаланс між попитом та 
пропозицією. До прикладу, в Київській 

та Одеській областях на одне вакантне 
місце претендують в середньому 6 осіб. 
Натомість у Львівській області кількість 
безробітних знизилася.

Яка сфера діяльності одна із найза-
требуваніших в грудні

За даними Robota.ua, проаналізував-
ши сфери діяльності України, в грудні 
цього року по кількістю вакансій пере-
дує робота у сфері торгівлі (роздрібна) 
– 41%.

Промисловість та виробництво – 
18%,

Торгівля оптова/дистрибуція – 17%,
ІТ-розробка програмного забезпе-

чення – 13%,
Готелі/ресторани – всього 12%.
Середня зарплата становить 15 тисяч 

гривень. А кількість вакансій із заробіт-
ною платою у 13 – 18 тисяч гривень – 9 
644, що є найвищим показником.

Київська область – як приклад, що по 
країні. За даними Державного центру 
зайнятості, передає 24 канал, на 1 груд-
ня 2022 року по Київській області на 
одне вільне робоче місце в середньому 
претендувало 6 безробітних осіб. Ми-
нулого року цей показник становив 3 
особи. А кількість актуальних вакансій, 
заявлених роботодавцями до Київської 
обласної служби зайнятості становила 
1,5 тисячі одиниць.

Найбільша невідповідність попиту 
на робочу силу та її пропозиції у профе-
сійно-кваліфікаційному розрізі спосте-
рігалася серед:

• службовців керівників – на 1 
вакансію претендувало 15 безробітних 
осіб;

• технічних службовців – 12 осіб;
• працівників сфери торгівлі та по-

слуг – 11 осіб;
• найп ростіших професій – 9 осіб.
Найбільша нестача кадрів спостері-

галась серед таких професій: продавці 
продовольчих товарів, бухгалтери, 
продавці-консультанти, прибиральники 
службових приміщень, охоронці.
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Про що Зеленський, Залужний, Сирський 
та Єрмак розповіли в інтерв'ю The Economist
Британське видання The Economist опублікувало серію 
інтерв'ю з політичним та військовим керівництвом 
України – президентом Володимиром Зеленським, 
головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, 
головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним 
та командувачем Сухопутних військ Олександром 
Сирським.

ВВС Україна зібрали головне з них.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ: 
"ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО ВСІРОСІЯНИ ВИННІ"

Володимир Зеленський розповів про свої враження від 
звільнених відросійської окупації українських міст, силуросій-
ської пропаганди та про те, що означатиме перемога України 
у війні.

За його словами, страшно бачити те, як змінилися на-
селені пункти, що перебували під окупацією, скільки болю 
пережили люди, які там залишалися, як вони були зламані та 
як їх катували.

"На жаль, мушу визнати, що пропагандистська модель 
Кремля працює з жахливими результатами. [Ті, хто залишив-
ся] були відрізані від зв'язку та від друзів і родичів, які виїхали, 
– сказав Зеленський. – Раптом їм на голову надягають [ін-
формаційний] шолом – Бам! – і їм доводиться жити в цьому 
шоломі, як космонавт. І з цим важко боротися, тому що їм 
показують, як [ росіяни] їх рятують, і як Україна їх бомбить".

Він додав, що кремлівська пропаганда працює далеко за 
межами України та самої росії.

"Вона працювала в серці України, в серці росії, білорусі, 
Європі, США, в Ізраїлі. Вона працює в Індії, Китаї, арабсько-
му світі. Це формат, який працює – так само, як працював 
формат Геббельса. Це шовінізм, расизм, усе це", – зазначив 
Зеленський.

При цьому він підкреслив, що людей, які піддалися впливу 
цієї дезінформації, не можна вважати поганими, адже така 
пропаганда є всюдисущої, з нею важко боротися.

Кореспондент Economist запитав Зеленського, чи зміни-
лась його відповідь на питання "Що значить перемога?" після 
початку війни – тоді на це питання президент відповідав, що 
"головне – врятувати якомога більше життів", бо "територія 
без людей нічого не варта".

Зеленський відповів, що його ставлення до людей відтоді 
не змінилося, але водночас додав, що українці захищають 
територію не як щось абстрактне – для них захищати землю 
та територію означає захищати життя та мету.

"Перемога прийде тоді, коли буде відчуття, що люди все 
витримали і зберегли. І люди не хочуть йти на компроміси 
щодо території. Чому? Питання глибше, ніж земля. Ніхто не 
хоче вести діалог із цими людьми, які розв'язали [війну]. Тому 
що люди почали ненавидіти. Це правда", – так Зеленський 
описав почуття українців доросіян, які вторглися до їхньої 
держави.

За його словами, він не хоче погоджуватися на заморожен-
ня конфлікту тому, що Україна вже бачила, до чого це може 
призвести на прикладі Донбасу.

"Вони забирають частину території, а потім заморожують її 
на певний час, щоб стати сильнішими окупантами, готовими 
до нових окупацій, та й усе", – зазначив він.

Саме тому, на думку Зеленського, Україна має відвоювати 
усю свою територію в межах державних кордонів, а росія має 
заплатити за розв'язану війну.

Також він зазначив, щоросіяни мають докладати зусиль до 
повалення путінського режиму.

"Не бійтеся, виходьте, говоріть. Забрали на 25 днів? Що 
такого страшного? Тут забрали життя, забрали дитину на-
завжди, вбили людину назавжди. Чому ви це порівнюєте? 
"Мене випустили, мене забрали на 25 діб, я свою роботу вже 
виконав". Ні, не виконали. Чому? Бо багато років ви мовчали. 
І ви винні не переді мною, ви винні перед собою", – звернувся 
Зеленський доросіян.

"[путін] знає свою аудиторію. Він знав, що якщоросійське 
суспільство його не підтримає, він не піде [війною на Украї-
ну]. Тому після 24 лютого всі [ росіяни] винні. Як може бути 
інакше? путін сміливий? Ні, він опортуніст. І якщо він зміг 
напасти на Україну, значить, суспільство це підтримувало", 
– зазначив він.

ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ: 
"КОЖЕН, ХТО НЕДООЦІНЮЄ РОСІЮ, 
ПРИРЕЧЕНИЙ НА ПОРАЗКУ"

З командувачем Сухопутних військ, генерал-полковником 
Олександром Сирським журналісти Economist говорили непо-
далік від його оперативного штабу на сході України.

Він розповів про зміни тактикиросіян під керівництвом 
нового командувача Сергія Суровікіна, вплив мобілізації на 
ситуацію на фронті та небезпеку недооцінкиросійської армії.

За словами Сирського, під керівництвом нового команду-
вачаросіяни атакують, використовуючи менші, добре скоор-
диновані піші загони. Це дорого з точки зору життя солдатів, 
але це "ніколи не було найвищим пріоритетом росії", каже 
він. І додає, прикладаючи руку до грудей: "Я відчуваю кожну 
втрату прямо тут, у своєму серці".

Як зазначає Economist, стиль командування генерала 
Сирського використовує елементи омани та раптовості, щоб 
компенсувати перевагу росії у вогневій потужності.

"Нам завжди бракує військ. Ми практично весь час вели цю 
війну з використанням резервів", – каже генерал.

Водночасросіяни, за його словами, досить успішно по-
повнюють свої лави завдяки оголошеній путіним мобілізації.

Як каже Сирський, досить добре підготовлені солдати зараз 
масово з'являються по всьому східному фронту, деякі прибу-
вають "з глибини росії, зокрема зі східних районів і Уралу".

За його словами, це викликає занепокоєння, але ще більш 
нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. 
Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною з 
часами Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка 
швидше доставить снаряди до гармат, каже генерал.

На запитання, як виглядатиме перемога, Сирський 
повторює максималістську заяву президента Володимира 
Зеленського.

"Ми переможемо, коли ворог буде знищений, а ми стоя-
тимемо на своїх кордонах", – каже він. І його твереза оцінка 
поточної скрутної ситуації свідчить про те, що він не впевне-
ний, що це станеться найближчим часом.

У найближчому майбутньому, за його словами, Україна 
демонструватиме "активну оборону". Але деталей генерал не 
розкриває. І закликає не недооцінюватиросіян.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І 
кожна отрута має протиотруту, – резюмує він. – росіяни не 
ідіоти. Вони не слабкі. Той, хто [їх] недооцінює, приречений 
на поразку".

АНДРІЙ ЄРМАК: 
"МИР – ЦЕ НЕ П РОСТО ВІДСУТНІСТЬ БОЇВ"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму інтерв'ю 
зосередився на умовах, які необхідно виконати до того, як 
стануть можливими переговори України з росією.

За його словами, переконання деяких західних політиків у 
тому, що для миру в Україні треба в першу чергу сісти за стіл 
переговорів, є фундаментальною помилкою.

"Мир – це не п росто відсутність боїв. Закликати обидві 
сторони до розмови до того, як росія визнає саме право Укра-
їни на існування як суверенної держави, смішно, – вважає 
Єрмак. – Поки західні країни не створять ефективні меха-
нізми, щоб стримуватиросійських агресорів, покарати їх і 
змусити їх виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним 
правом, будь-які переговори дозволять росії використовувати 
дипломатію як зброю, щоб зробити перерву для підготовки до 
наступного акту агресії".

Натомість голова ОП звертає увагу на дорожню карту при-
пинення війни, яку виклав у своїй промові під час саміту G7 
президент Зеленський. Вона складається з 10 пунктів, і лише 

останній 10-й пункт – це власне мирні переговори.
До цього треба виконати низку інших умов, а саме:
• Гарантувати безпеку України у кількох сферах – ядерній, 

продовольчій, енергетичній та екологічній. Для цього необхід-
но розробити ефективні механізми запобігання використання 
ядерної зброї та обмежити можливості рф використовувати 
енергоносії як геополітичну зброю і поповнювати за рахунок 
їхнього продажу військовий бюджет. Також необхідно забез-
печити продовження і розширення експорту харчів з України, 
а також оцінити та компенсувати шкоду, яку війна завдала 
екосистемі та довкіллю в Україні.

• Вивестиросійські війська з усіх міжнародно визнаних 
українських територій і повністю припинити бойові дії. Щоб 
досягти цього, Україні потрібна постійна військова та технічна 
допомога для забезпечення переваги на полі бою та безпеки 
цивільної інфраструктури. Цьому значною мірою сприяло б 
створення повітряного щита над Україною і допомога дер-
жав-гарантів у створенні сучасної багаторівневої системи 
протиракетної оборони.

• Попередити можливі ескалації в майбутньому. Для цього 
необхідні ефективні та юридично закріплені гарантії безпеки 
для України від західних партнерів, щоб підвищити її обо-
роноздатність, поки країна не зможе приєднатися до НАТО.

• Звільнити полонених і повернути депортованих. За сло-
вами Єрмака, майже 3 мільйони громадян України, зокрема 
понад 12 тисяч дітей, були примусово депортовані на підкон-
трольніросійському уряду території. Усім їм мають дозволити 
вільно повернутися додому. Ще тисячі перебувають у полоні. 
Україна готова здійснити обмін полоненими за формулою 
"всіх на всіх".

• Забезпечити правосуддя. Для цього необхідно засудити 
винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а 
також змусити росію відшкодувати збитки, завданіросійською 
агресією.

"Коли всі ці умови будуть виконані, можна буде розглядати 
підписання багатостороннього документа про закінчення 
війни", – резюмує Єрмак.

ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ: "Я НЕ СУМНІВАЮСЬ, ЩО 
ВОНИ ЗНОВУ ПІДУТЬ НА КИЇВ"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про 
те, що росія хоче паузу у боях, щоби зібрати ресурси для но-
вого наступу у лютому-березні.

За його словами, перш за все, Україні потрібно утримати 
лінію оборони і не втратити позиції, а по-друге, підготуватися 
до наступного активного етапу війни.

"Важливе для нас стратегічне завдання – створити резер-
ви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в 
кращому випадку в березні, а в гіршому – наприкінці січня. 
Вона може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, в 
напрямку білорусі, не виключаю і південного напрямку", – 
сказав Залужний.

За словами головнокомандувача, третє важливе завдання 
для України, разом із утриманням позицій і накопиченням 
ресурсів, – це протиповітряна оборона.

"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але 
мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі", 
– сказав він, маючи на увазі виснаженуросійськими ракетни-
ми ударами енергетичну систему України.

На питання видання, чи буде в Україні друга хвиля мобілі-
зації, Валерій Залужний відповів, що вона і так відбувається, 
й що в ЗСУ на даний момент достатньо людей.

Головнокомандувач наголосив, що Україні потрібна зброя 
і боєприпаси: танки, бронетранспортери, БМП.

Він також зазначив, щоросійські війська відійшли на від-
стань, яку реактивні системи HIMARS не можуть досягти, а 
більш далекобійної зброї в Україні наразі немає.

Також Валерій Залужний розповів про можливість звіль-
нити Крим.

"Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні 
нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Цього 
було б достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вог-
невий контроль над сухопутним коридором [з Кримом], який 
ми можемо обстрілювати тими ж HIMARS".

Згадав він і про оголошену путіним мобілізацію. На думку 
головнокомандувача, попри повідомлення про те, щоросіяни 
не хочуть воювати, мобілізація була ефективною.

"Вони будуть [воювати]. Їм цар наказує воювати, і вони бу-
дуть воювати. За нашими оцінками, у них є резерв 1,2-1,5 млн 
осіб... росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Я не 
сумніваюся, що вони можуть здійснити нову спробу наступу 
на Київ", – сказав Залужний.



6 релігія №42 (1879) 22 грудня 2022 року

Індія: реальність, загрози та виклики – 
розповідає пастор Тарас Сень

Ефіопія, Мексика, Гватемала, Гондурас, а тепер – Індія. 
Як розповідає пастор та місіонер Тарас Сень, кожна із 
цих поїздок – це Боже чудо і виконання Божих обітниць. 
Наприкінці листопада Тарас Сень повернувся з 
місіонерської поїздки в Індію. Яка вона, країна лотосів, з 
сере дини? Чи важко пояснити послідовникам індуїзму, 
що єдиний, істинний Бог – це Ісус Христос? Про це та 
інше читайте в інтерв'ю. 

– Тарасе Володимировичу, розкажіть з якою метою органі-
зували поїздку?

– Працю в Індії ми розпочали ще до нашої поїздки, бо там 
є наші місіонери. Не так давно стартувала місіонерська школа. 
Тому я хотів власними очима подивитися на ситуацію в Індії, 
допомогти в організації благодійних акцій, надихнути христи-
ян служити Богу і людям любов'ю. Також важливо було зро-
зуміти, чим ми можемо бути корисні для індійського народу.

– Кожна місіонерська поїздка насичена різноманітними поді-
ями, зустрічами. Що вдалося зробити за відносно недовгий час 
Вашого перебування в Індії? 

– З 2014 року при владі в Індії націоналісти. А їхня пози-
ція така: "Індія для індуїзму". Свобода є, але вона обмежена, 
особливо для іноземних громадян. Офіційна релігія в Індії 
– індуїзм, третя за кількістю послідовників у світі після хри-
стиянства та ісламу. 

Тому ми намагалися зрозуміти, як працює ця система в 
Індії, й докласти максимум зусиль, аби допомогти місцевим 
християнам і надихнути їх в служінні Богу. 

Як я уже казав, студенти навчаються у місіонерській шко-
лі. Після її закінчення вони будуть відкривати євангельські 
церкви та проповідувати Добру Новину індусам. Адже тільки 
Ісус Христос дає спасіння та вічне життя. Без Ісуса люди по-
траплять в пекло. Тому хочеться, аби якомога більше людей 
у світі зрозуміли цю істину, повірили в Єдиного Бога і жили 

щасливим життям. Бо без Бога щастя немає. 
Разом з місцевими християнами ми вирішували, які про-

єкти зможемо втілити у життя, щоб досягти тих людей, які 
ще не чули про Ісуса Христа. Адже населення Індії – півтора 
мільярда (оцінка 2022 року). Чимала кількість людей в Індії 
говорять діалектами, на які ще не перекладена Біблія і вони 
жодного разу не чули про Бога. 

Також в Індії є хороша можливість проповідувати Слово 
Боже через Інтернет. Тому ми працюємо над тим, щоб відкри-
ти там медіавідділ, де здібні люди могли б робити відео для 
You-Tube, верстати християнську газету, буклети та брошури. 

Також вдалося організувати й провести сімейну конфе-
ренцію, на які були присутні християни з Непалу. Місцевим 
такий формат служіння сподобався і вони будуть проводити 
сімейні зустрічі в себе. 

Ми поділилися досвідом проведення офтальмологічних 
клінік. Але з цією справою в Індії є проблеми: важко знайти 
лікаря, який погодився б допомагати християнам. Місія "Хри-
стос є відповідь" закупила усе необхідне обладнання для про-
ведення офтальмологічних клінік. Сподіваємося і молимося, 
щоб ця справа принесла хороші результати в Індії та Непалі. 

– Індія – країна з обмеженою свободою для християнства. 
Чи стикалися ви з якимись перешкодами за час місіонерської 
поїздки? 

– Як я уже казав, влада в Індії активно відстоює позиції 
індуїзму. А от інший вплив, особливо якщо він закордонний, 
обмежується. Коли в Індії служила усім відома благодійниця 
мати Тереза, ситуація була зовсім іншою. Але з часом усе 
змінилося. Тому одна з найбільших потреб для індійського 
народу – це молитися, аби Бог відкрив двері для проповіді 
Євангелія і допомоги індійському населенню. 

Мені довелося бачити відео, зняте очевидцями: молоду 
дівчину спочатку били, потім облили бензином і підпалили. І 

це все через те, що вона – християнка. Іншого пастора єван-
гельської церкви разом із синами спалили в автомобілі. На 
превеликий жаль, це реалії наших днів. 

– Чим Вас найбільше вразила поїздка в Індію?
– Порівняно з іншими поїздками, ця була неп роста. З 

однієї сторони, я побачив неймовірної краси гори й джунглі, 
вразила поїздка на слоні, побачив рисові поля, чайні план-
тації й поля ананасів, якіростуть як наші буряки, тільки плід 
зверху. З іншої сторони – чимало сміття, антисанітарія, часто 
корови заважають вуличному руху, але ця тварина вважається 
священною в Індії й ображати їх не можна. 

Духовна атмосфера важка, тому що в індуси поклоняються 
багатьом ідолам, за якими стоїть демонський вплив. Часто 
зустрічають різного роду храми й невеликі каплички. Це мені 
нагадало історії з Біблії. Вибраний Богом народ часто від-
ступав від Нього і починав служити ідолам: будував для них 
жертівники та храми, поклонявся і навіть приносив жертви. 
Через це Ізраїль мав чимало проблем. Але коли люди залиша-
ли ідолів, тоді приходило благословіння. 

Мені важко зрозуміти, що таке ідолопоклонство може бути 
у наші дні, але, на жаль, це реальність. Люди поклоняються 
ідолам, яких вважають богами, і думають, що вони захищають 
їх від демонського впливу. Але все відбувається якраз навпаки. 

Індусам, які увірували в Христа, дуже важко пояснити, що 
Ісус – єдиний, істинний Бог. Тому що для багатьох Господь – 
це ще один Бог серед усіх “божків”. Повірити в Христа легко, 
але відкинути своїх божків при цьому – важко. Лише через 
правильне розуміння Божого Слова може прийти усвідомлен-
ня суті християнства. 

Місія "Христос є відповідь" планує і надалі підтримувати 
християн в Індії. І закликає усіх небайдужих підтримати в 
молитві цей народ, адже усім однаково потрібен Бог. Бо лише 
Він може наповнити життя змістом і дати Своє благословіння.

Я займався боксом з дитинства і всіляко 
намагався досягти успіху. Про мої 
спортивні досягнення писали в газетах і 
знімали телесюжети. Моя мама збирала 
усі статті й берегла, як згадку про успіхи 
свого сина. Але потім в моє життя 
прийшли наркотики – спочатку легкі, а 
згодом і важчі. Гріх прогресував і брав 
верх. Поступово спорт відходив на інший 
план.

Я прагнув досягти успіху через кримінальні 
справи. Наркотики зруйнували моє життя і 
життя близьких людей, які піклувалися про 
мене. Я народився у щасливій сім'ї, де мене 
щиро любили, маю маму і тата. Але своєю 
поведінкою і відношенням я зруйнував усю 
довіру до мене. Ніхто не вірив, що я можу змі-
нитися на краще. Тато залишив сім'ю, після 
чого я тричі потрапляв в психіатричну лікар-
ню. Я залишився з мамою, яка продовжувала 
піклуватися про мене. Коли я почав вживати 
важкі наркотики, то дійшов до самогубства. 

Попри важку залежність, я намагався 
вилікуватися. Тричі спробував самостійно 
залишити наркотики, але нічого у мене не 
вийшло. Дійшло до того, що я виніс телевізор 
з дому і вирішив остаточно накласти на себе 
руки. Через передозування наркотиками я 
наклав на себе руки. Пам'ятаю, що втратив 
свідомість і прийшов до тями уже вранці. Я 
точно знав, що мав померти, тому що мене 
уже декілька разів відкачували. Коли я проки-
нувся, то чітко зрозумів, що хочу щось зміни-
ти у своєму житті. Я чув свідчення людей, які 
померли, і їм відкрився духовний світ. Вони 
бачили, куди йдуть і розуміли, що мають змі-

нити життя. Я ж нічого не пам'ятав. Але чітко 
знав, що треба щось змінювати. Я поп росив 
покласти мене в наркологію. Коли у мене від-
мовили нирки, мене перевели у реанімаційне 
відділення, де я вперше почув Євангеліє. 
До цього мені ніхто не проповідував, хоч я 
і ходив у храм на Пасху та Різдво. Я вважав 
себе віруючим, але Бога особисто не знав. 
Чоловік, який проповідував Боже Слово мені 
в лікарні, не говорив мені заученими фраза-
ми. Він п росто розповідав, яким нікчемним 
було його життя і як Бог його змінив. Мені 
запам'яталися два моменти із його свідчення. 
Він сказав: "Мені Бог дав вірну дружину. Я 
можу поїхати десь на довший час і знаю, що 
вона мені не зрадить. І друге – мені Бог дав 
вірних друзів. Раніше всяке бувало. Але тепер 
я маю по-справжньому вірних друзів". Можна 
багато говорити, але мало що почуєш. Мені ж 
ось ці два аспекти дуже сильно вкарбувалися 
в пам'ять. Чоловік запропонував мені поїхати 
у християнський реабілітаційний центр у м. 
Запоріжжя, де можуть надати допомогу. Зви-
чайно, що я погодився. Моя мама, яка щиро 
вірила у мою переміну, теж почала відвідувати 
євангельські зібрання. Через деякий час вона 
покаялася і служить Богу. Літом цього року 
мама виїхала з окупованого Бердянська у 
Запоріжжя, щоб прийняти водне хрещення 
зі своїми друзями із церкви. Для неї це було 
дуже важливо. Через три дні перебування 
в реабілітаційному центрі я вперше в житті 
потрапив в євангельську церкву. Там я щиро 
покаявся перед Богом у своїх гріхах і відчув 
надзвичайне полегшення. Бог звершив чудо 
у моєму житті. Я не відразу все зрозумів, але 
повернувшись в реабілітаційний центр, мені 

вперше у житті прийшла світла думка. Річ у 
тому, що мої відносини з батьком для мене 
були назавжди закриті без можливості вирі-
шення. А тут мені прийшла думка, що ніяких 
проблем насправді немає. Все дуже п росто 
вирішується через розмову. У реабілітаційно-
му центрі почався процес глибокої переміни 
мого життя, мислення і характеру. Бог почав 
трудитися наді мною, навчаючи послуху. Бог 
зрощував мене як істинного християнина. 

Я пройшов реабілітацію і почав працюва-
ти у Запоріжжі. Але Божі переміни були для 
мене дуже важкими, я всіляко противився, 
після чого мене вирішили відправити у Бер-
дянськ. Там я жив і допомагав у будинку для 
безхатченків. Через деякий час я переїхав у 
Донецьку область допомагати на будівництві 
й проповідувати Євангеліє, тому що мені 
хотілося з усіма ділитися тими чудесами, які 
Бог зробив у моєму житті. Але, як молодому 
хлопцю, у мене було бажання одружитися і 
мати вірну дружину. Та я розумів, що хтось 
приходить до Бога, так би мовити, нулем, а у 
мене ще й був величезний мінус. Я заборгу-
вав великі суми людям, які на певному етапі 
довіряли мені. У мене була маса кредитів у 
великих банках і також мікрокредитів. Без 
розв'язання цих проблем, я не міг навіть дума-
ти про створення своєї власної сім'ї. Роблячи 
Божу справу, я сподівався, що у мене буде 
якесь піклування. Я дуже хотів служити Богу.

Єдине, що я зрозумів ще в реабілітацій-
ному центрі: бути християнином, який весь 
тиждень працює, а лише в неділю ходить на 
богослужіння, я не хочу. Для мене це було 
зовсім не цікаво. А якщо у мене немає інтер-
есу до будь-якої справи, то я залишаю її. Я 

чітко розумів, що служити Богу потрібно на 
повну силу! Перебуваючи у Донецькій облас-
ті, я вирішив поїхати за кордон, щоб якось 
спробувати розв'язати фінансові питання. 
Але перед поїздкою мені треба було заробити 
коштів, щоб оформити закордонний паспорт. 
Тому я поїхав в Бердянськ до знайомого 
брата на роботу. Через постійні відвідування 
богослужінь, слухання Слова Божого, у мене 
зникло бажання їхати на заробітки. Якщо 
я довірюся Богу, то Він знає, як допомогти 
мені. Тепер я бачу, як сильно Бог благословив 
мене. Він багато трудиться наді мною, відпо-
відає на мої молитви. Бог дав мені прекрасну 
дружину. Разом з Марією ми працюємо для 
Бога. У моєму серці було бажання, як в Ісуса 
Навина, який казав: "Я та дім мій будемо 
служити Господеві". Ще навіть не знаючи, хто 
буде моєю дружиною, я знав одне: ми будемо 
разом служити Господу. Я дякую Богу за Його 
турботу. Сьогодні я нікому нічого не винен. 
Христос став відповіддю для мене. Вибравши 
Його пріоритетом у моєму житті, Він покрив 
усі мої потреби надзвичайним чином, зовсім 
не так, як я собі уявляв! 

Іван Калєв, м. Запоріжжя 

Нині Іван разом з дружиною є місіонерами 
Міжнародної місії "Христос є відповідь". Їхнє 
бажання, аби Христос став відповіддю для зму-
чених гріхом сердець. Тому вони через слово і 
добрі справи проповідують Євангеліє: годують 
і допомагають безхатченкам; організовують 
християнські дитячі клуби, де дітки гарно 
проводять час, отримують подарунки та навча-
ються; служать людям, які постраждали через 
війну в Україні й будуть робити це і надалі.

НАКЛАВ НА СЕБЕ РУКИ, але БОГ ПОВЕРНУВ ДО ЖИТТЯ!



01.4	 Приміщення

Здам
ВАО здає в оренду приміщення: ви‑
робничі (5‑200 кв.м), офісні (15‑50 
кв.м), складські (30‑200 кв.м),гаражні 
(15‑20 кв.м) за адресою: м. Рівне, вул. 
Млинівська,25. Аукціон щовівторка. 
Тел. 64‑05‑49.

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

Потрібен масажист, май‑
стер СПА. Графік роботи 
обговорюємо. Оплата 
щоденно (2000 грн). 
Навчання обов’язкове 
(можна без досвіду). 
Чекаємо у нашому друж‑
ньому колективі. Мож‑
ливо студентам. Тел. 
(098)188‑50‑50.

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

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 Паспорт громадянина Ук‑
раЇни, виданий на ім’я Лобач Людмила 
Іванівна, вважати недійсним.
Втрачено Свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом, посвідчений 
Здолбунівською ДНК від 17.06.1987 р. 
за р. № 1373, від імені Дащук Володи‑
мир Олексійович, вважати недійсним.

10.7	 Інші	контакти

Прохання Допомог‑
ти сім’ї інвалідів з ди‑
тинства. Син (має вади 
слуху, мови), розбирає 
стару теле‑, радіо‑, 
комп’ютерну техніку. 
Візьмемо будь‑яку не‑
справну, непотрібну 
техніку. Прошу зверта‑
тись за телефоном: Тел. 
(050)110‑21‑14.

У Міністерстві охорони 
здоров’я нагадали, що 
в Україні діє Програма 
медичних гарантій, яка 
передбачає безкоштовні 
ліки.

ПРИ ЯКИХ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ 
МОЖНА 
БЕЗКОШТОВНО 
ОТРИМАТИ ЛІКИ

В оновленому реєстрі 
(https://cutt.ly/zNEKmz9) 
представлено 462 лікарські 
засоби.

З них 149 – повністю бе-
зоплатні, 313 – з доплатою.

Це препарати для лікуван-
ня серцево-судинних захво-
рювань, бронхіальної астми, 
цукрового діабету ІІ типу, 
нецукрового діабету, роз-

ладів психіки та поведінки, 
епілепсії.

Також до програми були 
додані два нові напрямки: 
хронічне обструктивне захво-
рювання легень та хвороба 

Паркінсона.
До списку "Доступних лі-

ків" додано препарати від м’я-
зової атрофії.

МОЗ проанонсувало за-
купівлю дорогих ліків від 

спинальної м’язової атрофії.
За державні кошти буде 

закуплено "Рисдиплам". Це 
дуже дорогі ліки, які можуть 
забезпечити повноцінне жит-
тя людям з рідкісним гене-
тичним захворюванням.

Ліки отримуватимуть 
пацієнти, які відповідають 
певним критеріям, а також 
за результатами програми 
розширеного неонатально-
го скринінгу, що дозволяє 
виявляти захворювання у 
новонароджених.

ЯК ОТРИМАТИ 
"ДОСТУПНІ ЛІКИ"?

Якщо вам потрібні "до-
ступні ліки":

за посиланням https://
tabletki.ua/ – ресурс "Tabletki.
ua" для пошуку "доступних 
ліків" в аптеках.

МОЗ розширило перелік препаратів, що 
входять до програми "Доступні ліки"

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції 
нагадує, що зайва публічність може ускладнити 
процес повернення військовополонених. 

 
Це може стати причиною завищених вимог до обміну 

конкретної людини або привернути увагу шахраїв до рідних 
полоненого, які можуть вимагати гроші з родини за нібито 
його визволення з полону. 

Тож, щоб не нашкодити військовополоненим і цивіль-
ним заручникам, не поширюйте: 

Дані про захисників: ПІБ, військову частину, позивний, 
звання, місце дислокації, обставини потрапляння в полон.

Інформацію про політичні погляди, попереднє місце 
роботи, сім’ю полоненого.

Фото/відеоматеріали з військовими, які ще в полоні. 
Пам’ятайте: 
· ворог може вважати полоненого військового цивільною 

особою; 
· особа може переховуватися на тимчасово окупованих 

територіях і шукати можливості повернутись. У разі опри-
люднення даних і фото такої людини ворог отримує орієн-
тир на її пошуки.

Нагадаймо, повідомити НІБ про потрапляння людини у 
ворожий полон можна, зателефонувавши на гарячу лінію за 
номером: 16-48 або ж (044) 287-81-65.

Розширили комплексну міську соціальну програму “Турбота”
"Через повномасштабне 
вторгненняросії на територію нашої 
держави та дію воєнного стану, 
значно з росла кількість мешканців 
нашої громади та внутрішньо-
переміщених осіб, які потребують 
соціальної підтримки та додаткової 
матеріальної допомоги. Чимало 
видів послуг і допомоги раніше 
отримували в межах комплексної 
міської соціальної програми 
"Турбота" . Щоб дати можливість 
всім потребуючим і надалі 
користуватися цією програмою, 
Департамент соціальної політики 
подав проект рішення про зміни 
і доповнення, який депутати 
підтримали," – розповів директор 

Департамент соціальної політики 
Рівненської міської ради Черній 
Сергій .

 
Наприклад, тепер до програми 

входить:
• організація поховання волонтерів 

та громадян, які прибули на територію 
Рівненської міської територіальної 
громади;

• організація харчування внутріш-
ньо переміщених осіб,

• надання матеріальної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам

• проведення одноразових виплат 
громадянам, які отримали поранення, 
контузії, каліцтва, травми, захворю-
вання під час безпосередньої участі у 

Заходах, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки на-
селення та інтересів держави у зв’язку 
з військовою агресієюросійської феде-
рації проти України

 Крім того, в програму внесли уточ-
нення по визначенню категорій осіб, 
які належать до Захисників і Захисниць 
України, а також членів сімей загиблих 
(померлих) Захисників і Захисниць 
України.

 Нагадуємо, що, якщо ви чи ваші 
близькі відносяться до якоїсь з вище-
згаданих категорій і потребуєте допо-
моги – ви завжди можете звернутися в 
Департамент соціальної політики.

Яку інформацію про полонених не можна 
оприлюднювати, щоб не нашкодити їм

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Власник Рівненського льонокомбінату Олег ЧЕРВОНЮК:
Лише сильна економіка зможе фінансувати озброєння й утримання армії 

Помер Володимир Козявкін

Льонокомбінат – унікальне для 
Рівного підприємство. Немає на карті 
міста іншого виробництва, яке б так 
міцно на ній закріпилося: вулиця – 
Льонокомбінатівська, мікрорайон 
– “Льонокомбінат”, кінцева зупинка 
автобуса №1 – “Льонокомбінат”. Як, до 
речі, й десятиліття тому. А десятиліть 
в історії підприємства – цілих шість: на 
початку 2023-го виповниться 60 років 
відтоді, як у Рівному була запущена 
перша черга найбільшого на той час 
льонокомбінату в Європі. Запуск тоді 
приурочили до 2 лютого – річниці 
звільнення Рівного від нацистів. 
Сьогодні тема звільнення України від 
загарбників, на жаль, знову актуальна. 
А льонокомбінат тим часом – працює 
і щодня зміцнює економічний фронт 
нашої держави, яка героїчно протистоїть 
агресії рашистів. 

Переживши занепад у 1990-х, Рівненський 
льонокомбінат відродився завдяки зусиллям 
власника Олега Червонюка, який придбав 
підприємство у 2008-му і вклав мільйони 
доларів у його відновлення й модернізацію. 
Сьогодні він виробляє тканини й одяг під 
торговою маркою GOLDI на 5 власних під-
приємствах у Рівненській та Хмельницькій 
областях. Лише з конвеєрів Рівненського 
льонокомбінату щодоби сходить близько 20 
тонн сучасного та якісного полотна. А до-
ступний і модний одяг GOLDI продається в 
десятках магазинів і торговельних центрів по 
всій Україні. Переживши відтік працівників 
на початку війни, нині Олег Червонюк по-
вернув людей на робочі місця, завантажив ви-
робництво на 100% і, попри удари ворога по 
енергетичній інфраструктурі й виїзд за кордон 
близько 5 млн потенційних споживачів, на-
лаштований розвивати льонокомбінат далі.

Наприклад, днями на підприємстві от-
римали обладнання для зшивання полотна 
й одразу почали його монтаж та тестування. 

– Раніше ми зшивали тканину вручну, але 
вирішили автоматизувати процес і придбати 
нову машину від італійського виробника. До 
речі, в Україні ви подібних машин не побачи-
те, – зізнається власник льонокомбінату.

А здорожчання солі через зупинку голов-
ного її виробника в Україні, підприємства в 
Соледарі Донецької області, підштовхнуло 
Рівненський льонокомбінат до запроваджен-
ня нової системи очищення води. Раніше на 
підприємстві пом'якшували та очищували 
воду хімічним шляхом, тобто завдяки солі. 
Тепер від неї вирішили відмовитися на ко-
ристь зворотного осмосу – сучасного та без-
печного способу отримання очищеної води 
без домішок. Саме таку воду використовують 
у виробництві на льонокомбінаті, зокрема й 
під час фарбування тканини. А як результат – 
клієнти отримують рівномірно пофарбовану 
тканину одного тону. 

– До війни почали будівництво нової 
швейної фабрики на території льонокомбі-
нату, – продовжує розповідь Олег Червонюк. 
– Вона мала працювати на сонячних панелях. 
Зараз, із настанням холодів, зупинили роботи, 
але панелі плануємо використовувати. Стави-
мо їх скрізь, де є потреба – на гуртожитку, на 
складі готової продукції… А з весни все одно 
плануємо відновити будівництво. Будемо 
прагнути задовольнити за рахунок сонця всі 
потреби підприємства в електроенергії.

Тим часом на льонокомбінаті прагнуть 
бути готовими й до можливих непередбачу-
ваних ситуацій в електропостачанні.

– Маємо декілька дизель-генераторів 
на рухомій платформі на випадок аварій на 
фабриках, – розповідає Олег Червонюк. – 
Наразі шукаємо стаціонарні та більш потужні 
дизель-генератори для встановлення на всіх 
наших виробничих об’єктах. 

А у Шепетівці, менше ніж за сотню кіло-
метрів від Рівного, нещодавно відкрили нову 
швейну фабрику – раніше виробництво роз-
ташовувалось в орендованому приміщенні. І 
тепер як цех, так і магазин готової продукції 
працюють на енергії сонця. 

– У сонячний день перекриваємо потребу в 
електроенергії на 100 відсотків, а якщо брати 
ранковий і вечірній час – на 50 відсотків, – 
розповідає власник льонокомбінату. І додає: 
цікавлять його і перспективи використання 
енергії вітру, і теплової: 

– Був проєкт поставити ТЕЦ на 5 МВ, 

виробляти електроенергію з біомаси торфу. А 
завдяки залишку тепла, який утворюється від 
роботи турбіни, могли б подавати гарячу воду 
на один з мікрорайонів Рівного. Якщо в цьо-
му, звісно, буде зацікавленість міської влади.

До енергетичної незалежності підпри-
ємства Олега Червонюка почали готуватися 
задовго до початку повномасштабногоросій-
ського вторгнення. Ще на початку 2013 року 
на Рівненському льонокомбінаті запустили 
твердопаливну котельню, яка працює на від-
ходах деревообробки. Підходящу котельню 
Олег Червонюк знайшов сам, об’їздивши 
кілька країн. Сьогодні обладнання, основу 
якого складає паровий котел виробництва 
Австрії, забезпечуватиме як обігрів примі-
щень, так і вирішення виробничих потреб. 
А на всіх інших фабриках Олега Червонюка 
встановлені твердопаливні котли рівненсько-
го виробника “Ретра”. Так один рівненський 
виробник підтримує іншого, а разом – пра-
цюють для зміцнення економіки держави.

Такий “економічний патріотизм”, переко-
наний Олег Червонюк, не має альтернативи, 
якщо ми серйозно думаємо про майбутнє 
держави, а не збираємось перетворюватися на 
сировинний придаток країн-сусідів. Яким – і 
на Сході, й на Заході – сильна, самодостатня, 
платоспроможна Україна не дуже то й потріб-
на. Вона потрібна натомість нам самим – тим, 
хто збирається тут жити і працювати. 

– У нашому виробництві така взаємо-
залежність дуже відчувається, – ділиться 
думками Олег Казимирович. – Колись, у 
90-ті, я відкривав першу швейну фабрику в 
Хмельницькому, а сьогодні їх працює декіль-
ка тисяч. Так само і в Рівному: спочатку ми 
першими привозимо в місто нові технології, 
а потім з часом люди відкривають нові вироб-
ництва і те, що колись ми привезли для себе, 
починає працювати на всю галузь у цілому. 
Розвиток одного виробництва тягне за собою 
інші, а разом ми зміцнюємо економіку. Адже 
все, що пов’язано з виробництвом, – це не 
на один рік.

А тим часом конкретні кроки для зміц-
нення економіки України на Рівненському 

комбінаті роблять щодня. Зараз, скажімо, 
очікують на нові в’язальні та фарбувальні 
машини. Попри виклики воєнного часу, нове 
обладнання для підприємства продовжують 
закуповувати. А кількість та асортимент про-
дукції – збільшуються.

– А як інакше? – розмірковує вголос Олег 
Казимирович. – Без сучасних технологій не 
буде розвитку промисловості, виробництва 
ВВП, а відтак – конкурентоспроможної 
економіки. А економіка – це і є найкраща 
політика. Тому що завдання внутрішньої 
політики – виробити ВВП. Зовнішньої – 
реалізувати його надлишки на міжнародних 
ринках. Навколо цих двох взаємопов’язаних 
речей обертається все в світі. 

Об’їздивши багато країн, відвідавши понад 
700 виробництв (оборот яких не менше $500 
000 на рік) по всьому світу, Олег Червонюк 
може годинами говорити про те, як має 
бути влаштована економіка. І розуміння це 
спирається не тільки на теорію, прочитану в 
книжках, а на власний досвід виробничника 
і вдумливий аналіз розвитку промисловості у 
провідних країнах світу:

– Історія свідчить: війни виграють насам-
перед економічно сильні країни. А сильною 
може вважатися лише країна з розвиненим 
виробництвом. Будувати підприємства, ви-
робляти продукцію, створювати ВВП – лише 
звідси можуть братися гроші на зарплати. 
Інший шлях – це проїдання західних кре-
дитів, віддавати які доведеться нашим дітям 
та онукам. Потрібно розуміти, що зарплата 
– це еквівалент матеріальних цінностей, які 
ми можемо виробляти. Розвиватиметься ви-
робництво – збільшуватимуться і зарплати, 
природним, а не штучним шляхом. А найго-
ловніше саме на сьогодні – ось що: розвиток 
промисловості, виробництва – це, образно 
кажучи, наша здатність викувати меч. Такий 
меч, з яким можна іти на ворога, щоб не во-
ювати вилами. Адже лише сильна економіка 
зможе фінансувати озброєння й утримання 
армії.

16 грудня 2022 року на 76-му 
році життя зупинилося серце 
трускавчанина Володимира 
Ілліча КОЗЯВКІНА – Героя 
України, Почесного громадянина 
міста Трускавця, засновника 
та довголітнього керівника 
Міжнародної клініки відновного 
лікування, вченого, доктора 
медичних наук, професора, 
академіка, члена-кореспондента 
Національної академії медичних 
наук України.

Смерть Володимира Ілліча – це 
непоправна втрата для України та 

Трускавця, для світової медичної 
спільноти. Розроблений ним автор-
ський Метод Козявкіна для лікуван-
ня та реабілітації хворих на дитячий 
церебральний параліч (ДЦП) – це 
унікальний новаторський підхід 
до вирішення проблеми ДЦП, ви-
знаний в цілому світі науковою та 
медичною спільнотою.

Ми втратили Велику Людину, тож 
схилімо свої голови в пам’ять про Вче-
ного, Лікаря, Благодійника, Достой-
ника, котрий завжди був п ростим, 
щирим, безвідмовним, людяним.

За своє величне і водночас тер-
нисте життя Володимир Козявкін 

отримав такі нагороди та відзнаки:
– Лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки 
України (1999), Державної премії 
України в галузі архітектури (2005),

– Заслужений діяч науки і техні-
ки України (1994),

– Орден "За заслуги" III ст. 
(1997),

– Орден князя Я рослава Мудро-
го V ст. (серпень 2006),

– Герой України (з врученням 
ордена Держави, 21 серпня 2001),

– Відзнака Президента України 
– ювілейна медаль "20 років неза-
лежності України" (19 серпня 2011).

Та найбільшою його нагородою 
та відзнакою була вдячність ма-
леньких пацієнтів та їхніх батьків, 
слова вдячності та сльози щастя, 
листи, які надходили з України, 
всього пострадянського п ростору, 
Німеччини, Катару, ОАЕ, США, та 
багатьох-багатьох країн Європи, 
Азії, Америки та всієї земної кулі.

Хоча кажуть, що незамінних 
людей немає, та ніхто не зможе 
замінити Володимира Ілліча. Його 
відхід – це кінець цілої епохи, це 
пустка, котра утворюється на довгий 
час після смерті когось величного та 
надважливого.




