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Якими будуть тарифи в Україні

Спізнилися на свій рейс через тривогу: як діяти?

В Україні 
розгорнуть мережу 
міні електростанцій

Найпопулярніші та рідковживані 
імена новонароджених

Пасажири, які через 
оголошення повітряної 
тривоги не змогли вчасно 
дістатися до залізничного 
вокзалу та потрапити 
на запланований рейс, 
зможуть скористатися 
своїм квитком упродовж 
наступних 24 годин, 
обравши потрібний 
рейс у тому ж напрямку. 
Про це повідомили в 
Мінреінтеграції.

Це правило поширюється 
й на міжнародні рейси, зо-
крема на потяг сполученням 

Київ – Перемишль.

Якщо у пасажира запла-

новано пересадку на інший 

поїзд, він має обов’язково 

поінформувати про це про-
відника чи начальника потягу.

У такому випадку люди-
ні допоможуть скоригувати 
маршрут. Притримати, якщо 
це буде можливо, наступний 
рейс, на який потрібно пе-
ресісти.

Всю інформацію щодо 
затримок рейсів ви зможете 
дізнатися на сайті й офіцій-
них сторінках Укрзалізниці в 
соціальних мережах.

З приводу запізнень на 
рейси автобусів звертайтеся 
до перевізників.

Як зареєструвати 
новонароджених 
українців за кордоном
Якщо українська жінка народжує за кордоном, куди 
звертатися для реєстрації малюка?

За кордоном державну реєстрацію народження дитини 
проводять дипломатичні представництва та консульські 
установи України.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЯ?
1. Письмова або усна заява батьків чи одного з них нада-

ється до дипломатичного представництва або консульської 
установи України за місцем народження дитини або за 
місцем проживання батьків.

2. У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може 
проводитися її родичами.

3. Після заяви батьків дитини або інших осіб консул 
проводить реєстрацію народження дитини з одночасним 
визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені 
та по батькові.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ СЛІД ПРЕД’ЯВИТИ КОНСУЛУ 
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ?

1. Документ медичного закладу про народження дитини 
або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.

2. Паспорт або інші документи, що посвідчують особи 
батьків (одного з батьків).

3. Документ, який є підставою для внесення відомостей 
про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька 
про визнання батьківства тощо).

ПРОТЯГОМ ЯКОГО СТРОКУ СЛІД ПОДАТИ ЗАЯВУ 
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ?

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зо-
бов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження 
дитини.

Важливо! Реєстрація народження, а також видача свідо-
цтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводить-
ся без стягнення консульського збору.

Збільшено вартість послуг 
"муніципальна няня"
З ініціативи Мінсоцполітики Кабінет Міністрів України 
збільшив розмір компенсації вартості послуги з 
догляду за дитиною до трьох років "муніципальна 
няня" з 2272 грн до 6700 грн та змінив окремі умови 
надання послуги для забезпечення отримання 
підтримки саме тими, хто її найбільше потребує.

Так, компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня" надається у разі здійснення 
догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один 
із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи. 
Таким чином, сім’я на відшкодування послуги няні зможе 
щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень.

Впродовж січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком 
до трьох років, які отримують відшкодування вартості по-
слуги "муніципальна няня" повинні підтвердити своє право 
на таке відшкодування.

Для цього необхідно подати відповідним структурним 
підрозділам з питань соціального захисту населення доку-
менти.

Як знайти аптеку, що 
відпускає "Доступні ліки"?
В Україні продовжує діяти програма "Доступні ліки", 
завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні 
ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Знайти аптеку з "доступними ліками" допоможе оператор 
контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Усі дзвінки зі ста-
ціонарних та мобільних телефонів – безоплатні.

Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна 
впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є 
“Доступні ліки”", а ті, де можна отримати інсулін, мають 
наліпку "+Інсуліни".

Також шукати аптеку з "доступними ліками" можна за 
допомогою "Електронної карти аптек-учасниць програми 
реімбурсації лікарських засобів" – https://cutt.ly/ASw5Kwv.

Нагадуємо, що для забезпечення доступу пацієнтів до 
життєво важливих ліків, лікарі можуть виписувати як елек-
тронні, так і паперові рецепти.

Про те, яку інформацію має містити рецепт на препарати 
за програмою "Доступні ліки", детальніше – за посиланням 
https://bit.ly/3TE62W7.

 Як почати користуватися програмою "Доступні ліки" 
під час воєнного стану, детальніше – на сайті https://bit.
ly/3DbuHvW.

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення 
тарифів на газ для населення під час воєнного стану.

Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2022 р. № 502.

Таким чином, майже всі українці продовжать отримувати 
газ по 7,96 гривень за кубометр. Крім того, до кінця війни 
заборонено підвищувати тарифи на доставку газу, прокомен-
тували в департаменті ЖКГ, енергетики та енергоефективності 
Рівненської ОДА.

ТАРИФИ НА ТЕПЛО ТА ГАРЯЧУ ВОДУ
Тарифний мораторій розповсюджується на тарифи на те-

плову енергію, послуги з постачання теплової енергії та послу-
ги з постачання гарячої води. Для всіх категорій споживачів 
вони не підлягають збільшенню.

ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Уряд України своїм рішенням зберіг тарифи на електрое-

нергію для населення до 31 березня 2023 року. Зараз діють такі 
ціни: до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) – 
1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ); понад 250 кВт·год (за весь 
обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).

ТАРИФИ НА ВОДУ
Дія тарифного мораторію не розповсюджується на воду.
Разом з тим, протягом дії воєнного стану Уряд реко-

мендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи 
(НКРЕКП та місцевого самоврядування), не підвищувати 
ціни на послуги з цетралізованого водопостачання та цетра-
лізованого водовідведення для населення та застосовувати їх 
до споживача на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Український уряд ухвалив 
постанову, яка дозволяє військовим 
із 20-річним стажем і звільненим 
в запас за станом здоров’я 
відмовитися від отримання житла 
на користь грошової компенсації.

Офіційний документ опубліковано 
на Урядовому порталі.

Кабінет Міністрів України закріпив 
Постановою № 15 від 06 січня 2023 р. 
зміни в "Порядку забезпечення вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей 
житловими приміщеннями", а також у 
"Порядку визначення розміру і надання 
військовослужбовцям та членам їх сімей 
грошової компенсації за належне їм для 
отримання житлове приміщення".

Відповідно до статті 12 Закону Укра-
їни "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей", 
деякі військові мають право на забез-
печення житловими квадратами з дер-
жавного фонду. Проте існує можливість 
відмовитися від надання оселі та обрати 

фінансове відшкодування.
Постановою Кабмін уточнив ка-

тегорії військовослужбовців, яким 
дозволена компенсація, а також усунув 
неузгодженості в порядку забезпе-
чення й визначення розміру виплати. 
Отже, пункт 29 визначає, що гроші за 
неотримане житло належать "особам, 
звільненим з військової служби в за-
пас за станом здоров’я або у разі, коли 
вони на час звільнення мають вислугу 
військової служби не менше 20 років, а 
також у зв’язку зі скороченням штатів 
чи проведенням інших організаційних 
заходів".

Зауважимо, що в документі немає 
уточнення, скільки конкретно можуть 
отримати українці. Житло надають 
військовим, суворо дотримуючись 
черги. Але нагадаємо, що громадянам 
пропонують скористатися програмою 
доступного кредитування за вигідними 
умовами. Це державна ініціатива, яка 
спростить придбання житла, адже міні-
мальний початковий внесок становить 

всього 20%, а розстрочку з невеликим 
відсотком можна оформити на 20 років.

КОМПЕНСАЦІЯ ВІЙСЬКОВИМ 
ЗА ПОРАНЕННЯ

Якщо службовець під час виконан-
ня бойового завдання отримав травму, 
йому належить грошове відшкодування 
від держави. Розмір залежить від важ-
кості, адже нерідко трапляється, що 
поранення призводить до інвалідності 
чи тимчасової втрати працездатності. 
Загалом на час стаціонарного лікуван-
ня військовому виплачують 100 тисяч 
гривень.

Якщо травма призвела до інвалідно-
сті, можна отримати 400-кратний роз-
мір прожиткового мінімуму (І група), 
300-кратний розмір ПМ (II група) та 
250-кратний розмір (III група). Якщо 
військовий втратив працездатність на 
деякий час, йому виплачують 70-крат-
ний або 50-кратний розмір прожитко-
вого мінімуму (залежно від строку).

Деякі військові можуть отримати 
компенсацію за відмову від житла

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

З метою унеможливити тривале виведення з 
ладу енергосистеми, Уряд планує низку заходів 
для запуску систем вітчизняних мініелектростан-
цій. 

Їх призначення – убезпечити основні станції, 
сформувати критичний резерв і незалежність 
генерування енергії.

Мініелектростанції допомагатимуть постачати 
воду і тепло у населені пункти, а також забезпечу-
ватимуть енергетичну безпеку атомної генерації. 

Вони невеликі та не вимагають особливого 
обслуговування. Двадцять таких станцій можуть 
видати потужність одного атомного блоку. До 
прикладу, для старту атомного блоку необхідно 
100-150 МВт. Генератори такої потужності не 
досягають, а ось мініелектростанції добре впора-
ються з цим завданням.

У Мін’юсті розповіли, як 
українці називали дітей у 2022 
році.

Найпоширенішими іменами 
серед новонароджених хлопчиків 
стали: Артем, Дмитро, Іван, Мак-
сим, Данило, Владислав, Олек-
сандр, Андрій.

Найпопулярнішими жіночими 
іменами, якими українці називали 
своїх малюків, стали Анна, Анаста-
сія, Вероніка, Софія, Олександра, 
Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, 
Варвара, Єва.

"Сміливість та творчість україн-
ців славно проявляється у виборі 
рідковживаних та незвичайних 
імен для своїх малюків, серед яких 
багато оригінальних варіантів. 
Багато хто хоче виділитися і дати 

дитині ім’я "не як у всіх". Тому, чи-
мало молодих батьків у ІІ півріччі 
2022 року таки вирішили проявити 
оригінальність та унікальність 
у виборі ім’я для свого немов-
ляти", – зазначила начальниця 
Управління у сфері державної 
реєстрації актів цивільного стану 
та проставлення апостилю Ірина 
Дубиківська.

Так, серед жіночих імен є Мрія, 
Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, 
Сладіслава, Квіта, Ульпана, Ман-
тикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, 
Джавеліна.

Серед чоловічих: Іскандер, Во-
ліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, 
Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, 
Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Ні-
кодим, Нектарій.
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Безкоштовні обіди для військових

270 мільйонів виділили у Рівному на підтримку 
військових та оборонні потреби міста

Таку ініціативу 
запровадили у 
придорожньому кафе 
на Рівненщині. Страви 
готують в селі Ситне 
Крупецької громади. Ідею 
подали власники закладу.

Спочатку в кафе готували 
вареники для захисників, 
потім – тушкованки, пізні-
ше коптили м’ясо та сало. 
А після того, як харчування 
військових налагодилося, 
почали думати, над ти, чим 
ще допомогти.

Оскільки кафе знаходить-
ся на трасі. Військові, які в 
дорозі, часто зупинялися тут, аби перекусити. Спочатку в закладі пропонували їм 

чай-каву, але тепер пригоща-
ють їх обідами. Пропонують 
комплекс: і перші страви, і 
другі, і компот та фрукти.

З волонтерськими обідами 
для військових вже почали 
допомагати місцеві мешканці. 
Приносять картоплю, буряк, 
сало. Підтримує ініціативу і 
місцева церква. Кафе облад-
нане генератором та буржуй-
кою, тому працює щоденно 
з 9 до 19 години.Це хоро-
ший приклад відповідального 
бізнесу. Сьогодні кожен на 
своєму місці робить макси-
мум. Разом на всіх фронтах 
наближаємо перемогу.

У РІВНОМУ УСПІШНО ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦІЮ, ЯКУ 
ЛІКАРІ НАЗИВАЮТЬ РІДКІСНОЮ
У Рівненській обласній лікарні провели операцію 
на шиї, яку самі медики називають рідкісною. Зі 
слів лікаря Богдана Мироника, жінка потрапила 
в ДТП, внаслідок якої у неї була травма шийного 
відділу хребта. Пацієнтка розповіла Суспільному, як 
почувається після хірургічного втручання.

Людмила Ярмолюк пригадує момент аварії, яка сталася 3 
січня в Острозі. Тоді зі своїм чоловіком вони їхали автомобі-
лем головною дорогою. У якийсь момент в їхній транспорт 
врізався інший водій, який виїжджав із заправної станції. Від 
удару авто подружжя відкинуло у відбійник. Жінку із перело-
мом шиї доставили в обласну клінічну лікарню.

"Пам'ятаю тільки, як шия дуже боліла і голова. І все, і 
більш нічого не пам'ятаю, і вже тут прокинулася. Зараз по-
чуваю себе набагато краще", – каже пацієнтка.

Ортопед-травматолог обласної лікарні Богдан Мироник 
каже, що жінка отримала складну травму, адже у шийному 
відділі проходить спинний мозок:

"Було зміщення шостого шийного хребця і повна не-
стабільність шийного хребта. Виконана стабілізація 360, із 
переднього доступу виконана фіксація пластиною".

Такі операції, каже лікар, у їхньому медзакладі – рідкість.
"Це одні із найскладніших, найнебезпечніших травм у 

травматології, які можуть закінчитися тривалою втратою 
працездатності, навіть – призвести до смерті. Дані оператив-
ні втручання виконують лише в декількох клініках в Україні, 
зокрема, в нашій, які виконує Валентин Піонтковський", – 
зазначає Богдан Мироник.

"Склали мене, самі в те не вірили, але зробили диво. Хай 
їм Бог дає здоров'я, щоб вони були здорові. Я, певно, до кін-
ця свого життя буду за них молитися. Дякую дуже лікарям, 
що зробили таку складну операцію. До операції, як наче і 
не жила, зараз все цінується, життя заново буде", – ділиться 
Людмила Ярмолюк.

Пацієнтку планують виписати з лікарні через два дні.

ГРИП ЗДАЄ ПОЗИЦІЇ
За минулий тиждень в області зареєстровано 6472 
випадки захворювання на грип та ГРЗ. Це на 2476 
випадків менше, ніж за попередній тиждень. Також 
кількість госпіталізованих зменшилася на 55 осіб. 
Про це повідомили у Рівненському обласному центрі 
контролю та профілактики хвороб.

Найбільша кількість хворих – серед дітей (3613 осіб).
Наразі частка лабораторно підтверджених випадків грипу 

А становить 31,7 % в сумарній кількості від усіх проведених 
досліджень на грип та ГРЗ, при цьому питома вага COVID-19 
– 7,2 %.

Тим часом на Рівненщині проведено 5936 щеплень від 
грипу. За минулий тиждень вакцинувалися 266 осіб.

МИНУЛОГО РОКУ В ОБЛАСТІ УСИНОВИЛИ  
12 ДІТЕЙ
Торік Рівненщина стала прихистком для багатьох 
сімей з дітьми, зокрема, й для родин, які виховують 
сиріт та позбавлених батьківського піклування. Так, 
на сьогодні в області проживає 5 прийомних сімей 
із 14 дітьми та 3 дитячі будинки сімейного типу із 18 
вихованцями.

Також попри війну, протягом минулого року в області 
усиновили 12 дітей. Щодо ще двох розпочався процес уси-
новлення.

"Через воєнний стан дітей-сиріт та позбавлених батьків-
ського піклування, які підлягають усиновленню, тимчасово 
евакуювали за кордон, – розповів начальник служби у 
справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук. – Разом із 
тим 213 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 
передано під опіку та піклування, ще 20 влаштовано в дитячі 
будинки сімейного типу та прийомні сім’ї".

Тим часом на сьогодні в області зареєстровано 29 пар 
кандидатів в усиновлювачі.

Підбиваємо підсумки 2022 року 
найважчого для України та Рівного 
зокрема. На оборонні потреби міста 
та підтримку військових у Рівному 
було витрачено 270 мільйонів 
гривень. Це величезна сума коштів, 
яка становить понад 75 % від 
обсягу капітальних видатків. Тобто 
більше половини бюджету розвитку 
спрямували на територіальну 
оборону та видатки пов’язані з 
воєнним станом.

"В умовах наявних загроз громада має 
дбати про свій цивільний захист, об’єкти 
критичної інфраструктури, укриття, 
громадський порядок та забезпечувати 
безпеку людей. Ці питання, а також під-
тримка українських захисників, виплати 
родинам загиблих без сумніву найважли-
віші в умовах війни. Завдяки злагодже-
ній та конструктивній роботі членів 
виконавчого комітету та депутатського 
корпусу Рівненської міської ради спря-
мували більше 270 мільйонів гривень на 
видатки пов’язані з воєнним станом. Це 
понад 75% від обсягу усіх капітальних 
видатків. Ще десятки мільйонів – внесок 
громади у вигляді безоплатно переданого 
комунального майна для потреб військо-
вих. Мова йде про приміщення дитячого 
садочку для тероборони. Для реалізації 
допомоги військовим, підтримки вій-
ськових частин та оборонної роботи 
було затверджено 42 мільйони гривень, 
з них профінансовано 32 мільйони згід-
но запитів від командирів військових 
частин. Вирішувалися питання забез-
печення потреб військовослужбовців: 
амуніція, транспортного забезпечення, 
харчування – говорить міський голова 

Рівного Олександр Третяк. - Важливою є 
підтримка родин наших загиблих героїв. 
Загальна сума, яку виплатили членам 
родин осіб, які загинули (пропали безві-
сти чи померли), захищаючи суверенітет 
та незалежність України, щомісячні 
виплати особам з інвалідністю І групи, 
інвалідність яких пов’язана із захистом 
України становить 13648,9 тис.грн." 

Також за 28 мільйонів 700 тисяч гри-
вень придбано Walkbot для реабілітації 
поранених. Це унікальний робот, який 
допомагає поставити на ноги поранених 
захисників після травмування кінцівок, 
мозку, спинного мозку, інсультів та ін-
ших важких уражень головного мозку. 

Крім того, з ініціативи міського 
голови запроваджено нові виплати для 
військових: одноразова матеріальна до-
помога в сумі 20 тис.грн. для поранених 
захисників, котрі є мешканцями нашої 
громади, отримали поранення, контузії 
внаслідок участі в бойових діях для 
осіб, та 10 тис.грн. для тих, хто отримав 
захворювання.

Ці 270 мільйонів гривень виділяли не 
тільки з загального фонду, а і бюджету 
розвитку та резервного фонду.

"Видатки на заходи, які пов’язані 
з військовим станом складаються не 
тільки з коштів загального фонду, на 
них ще спрямовані кошти спеціального 
фонду. Тобто бюджету розвитку. Їх вико-
ристовували на придбання медичного 
обладнання, генераторів. Крім того, 
профінансовано видатки резервного 
фонду, який склав 66 мільйонів, з них 51 
мільйон з них витрачено саме на жит-
тєдіяльність міста в умовах воєнного 
стану, - говорить керівник управління 
бюджету і фінансів Віктор Шульга. – 

Варто зазначити, що видатки пов’язані 
з воєнним станом – це видатки і на 
соціальний захист, на медичне забезпе-
чення, на ліквідацію та попередження 
надзвичайних ситуацій і в тому числі 
видатки на мобілізаційну підготовку та 
військові потреби. Велика робота була 
проведена щодо ремонту укриттів. На 
ці цілі виділено та профінансовано 99,6 
млн.грн. Містом також виділялися кош-
ти на облаштування Пунктів обігріву та 
Пунктів незламності, забезпечення їх 
генераторами та засобами обігріву – на 
це виділили 45 мільйонів. В результаті 
ракетних ударів у нас було пошкоджен-
ня певних об’єктів у місті на ці цілі з 
бюджету розвитку було використано 5 
мільйонів гривень."

 Війна триває, тому цей рік теж буде 
складним для бюджету міста, враховую-
чи усі виклики. В той же час, керівниц-
тво міста обіцяє, що і далі будуть закри-
вати усі потреби на підтримку війська, 
територіальної оборони та інші видат-
ки, пов'язані з воєнним станом. Будуть 
реагувати на усі звернення військових. 
Адже тільки спільними зусиллями ми 
можемо наблизити нашу перемогу.

З 10 січня 2023 року Центром надання 
адміністративних послуг у місті Рівному відновлено 
прийом документів для оформлення, обміну та 
видачі паспорта громадянина України та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон. 

Звертаємо Вашу увагу на ймовірність затримок у доставці 
паспортних документів.

Гарячі лінії для консультацій: 
 (097)043 00 43
 (0362) 40 00 43

У ЦНАПі знову можна оформити паспорти
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НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАБУТИ:
Рівненщина прощається з Героями

За останній тиждень Рівне провело в останню путь 
вісьмох Героїв. Ще одного Героя поховали днями у 
Здолбунові. Їх подвиг – віддати життя за ближніх своїх 
– неоціненний. Історія кожного – це шлях героїзму. Про 
тих, хто боронить мирне небо – читайте…

НЕ УСВІДОМЛЮВАВ, ЩО ТАКЕ ВІЙНА...
Микола Сапальчук народився у Рівному, навчався спершу в 

6, а за тим у 25 школі. По завершенню навчання відразу пішов 
працювати. Був різноробочим, потім вивчився на столяра. 
Останнім часом працював будівельником. 

“У серпні місяці він, нікому нічого не сказавши, пішов 
добровольцем у військкомат. Оскільки жодного армійського 
досвіду у Миколи не було, сказали “чекайте”. А у жовтні 
викликали. Він і тоді нам нічого не сказав. Тиждень не було 
жодної звістки, мама дуже хвилювалася. Лише тоді він при-
йшов на вихідні й розповів, що проходить злагодження на 
полігоні,” – розповідає брат Героя Олександр.

Про нову для себе військову справу Микола розповідав 
мало. Більше тримав у собі.

“Казав, що йому складно бігати, я ще питав, чого ж ди-
вуєшся: спортом не займався, курив – то це зрозуміло, що 
важко. Але востаннє, коли ми бачилися, він був надзвичайно 
щасливим. Знав, що служитиме у піхоті, але здається, до кін-
ця не розумів, наскільки це важко, не усвідомлював, що таке 
війна...” – продовжує Олександр.

Микола був одружений, але сімейне життя не склалося. 
Проте до останнього надзвичайно близько спілкувався із 
чотирирічним сином Єгором. 

“Він колекціонував монети, був дуже поступливим, спокій-
ним. Великі люди, а Микола був під сто кілограмів, всі дуже 
м’які й добрі, він – саме такий,” – пригадує брат.

Вже 28 грудня Микола вирушив на схід нашої країни. 
Востаннє виходив на зв’язок із рідними 1 січня, а вже 2 січня 
35-річний солдат Микола Сапальчук загинув в районі Бахмута 
Донецької області...

СВЯЩЕННИКОМ ТАК І НЕ СТАВ…
Андрій Самчук народився у Рівному, закінчив Великоо-

лексинську середню школу та Рівненську духовну семінарію.
"Андрій був надзвичайно доброю людиною, м'якою. Нас у 

батьків двоє, то всі жартували, що характерами і вдачею ніби 
підмінили: я – наче хлопець, а він дуже тонкий, чуттєвий, 
готовий віддати все заради інших. Врешті, погана людина не 
піде в священники..." – розповідає сестра Героя Ольга.

Та священнослужителем Андрій так і не став. Життя при-
готувало йому свої випробування. Спершу померли батьки, 
потім особисті проблеми збивали з ніг...

"Врешті у листопада 2021 року Андрій свідомо вирішив 
йти на контрактну службу в армію. Ми з чоловіком теж вій-
ськові, можливо це його надихнуло. І знаєте, він наче заново 
народився. Очі горіли, він знайшов сенс життя. До того він 
в армії не служив. У 2014 хотів іти добровольцем, але ще був 
живий тато і стримав його. А тепер він насправді змінився," 
– продовжує Ольга.

Повномасштабна війна застала Андрія Самчука на нав-
чанні на Волині. Звідти вже вчорашні воїни-початківці 
вирушили на кордон, за тим на Житомирщині, а згодом і на 
Миколаївщину... 

"Андрій розповідав, що не все так легко, казав відверто, що 
було страшно. Але потім в нього потрапила куля. На щастя, 
врятував бронежилет. Тоді Андрій усміхався: "Мені старші 
кажуть, що то була моя куля. А якщо вона мене не взяла, то 

тепер нічого не страшно." Він став насправді безстрашним 
після того," – пригадує сестра.

Востаннє з братом Ольга говорила 29 березня. Він збирався 
іти в бій, з якого вже не повернувся...

"З того часу він значився зниклим безвісти. Я розпочала 
пошуки, писала в інтернеті. Тоді зі мною на зв'язок вийшли 
хлопці, які з ним служили. Вже вони розповіли, що Андрій 
загинув під час мінометного обстрілу. Але хлопці відступали і 
не могли забрати тіла," – розповідає сестра Героя.

Іще кілька місяців минуло, аж поки тіло нашого захисника 
змогли повернути. Далі – тривала процедура опізнання та 
очікування аналізу ДНК. На жаль, він підтвердив найгірше...

37-річний солдат Андрій Самчук загинув 29 березня на 
Миколаївщині...

ВПІЗНАЛИ ЗА БРАСЛЕТОМ…
Богдан Рокицький народився у Рівному. Після завершен-

ня 8 місцевої школи, навчався у "Рівненському технічному 
фаховому коледжі НУВГП" на електрика. А за тим здобув 
спеціальність "монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і технічних споруд, технік-електрик" у Новово-
линському технічному коледжі.

По завершенню навчання працював електриком на АЗО-
Ті. Займався спортом та удосконалювався у професії. Навіть 
зібрав власноруч електровелосипед, хотів і далі вчитися, роз-
виватися у цьому напрямі...

Та після початку повномасштабного наступу росії, не ска-
завши й слова рідним, добровольцем пішов у військкоматі.

"Він був упевнений, що повинен іти захищати нашу кра-
їну. Казав просто "Треба"... Нічого не розповідав про війну, 
намагався все тримати в собі, щоб мене не засмучувати... 
Така хороша дитина, слухняна, мила..." – розповідає мама 
Героя Ірина.

Спершу Богдан пройшов навчання, адже не мав досвіду 
військової служби. А за тим вирушив разом із побратимами 
у зону бойових дій.

"Я запитувала, де він, але Богдан нічого не говорив, не 
можна... Він був поранений, лікувався, а коли пройшов 
реабілітацію, знову повернувся на передову. Цього разу на 
Херсонщину... Востаннє ми говорили 6 жовтня, він навіть не 
сказав, що йдуть на завдання, просто "До зв'язку"... Але потім 
не телефонував... Лише 15 числа зателефонували і сказали, що 
він серед зниклих безвісти..." – пригадує страшні дні мама.

Рідні розпочали пошуки, вірили, що він живий, можливо, 
у полоні... Але звістки ніякої не було. Аж поки не дізналися, 
що знайдена могила із 13 загиблими... За підписаною курткою 
одного з них і зрозуміли, що це наші захисники...

"Богдан зустрічався з дівчиною, збиралися одружитися, 
коли з війни повернеться. Вона подарувала йому браслет 
і саме за цим браслетом ми і впізнали нашого хлопчика... 
Поїхали на упізнання, сумнівів не було – це моя дитина..." – 
розповідає Ірина.

27-річний солдат стрілець-снайпер Богдан Рокицький 
загинув 9 жовтня на Херсонщині...

ЧЕТВЕРО ЗАГИНУЛИ В ОДИН МОМЕНТ…
Відразу чотири родини в одну мить осиротіли. Відразу 

чотири молоді життя обірвалося 4 січня на Харківщині… 
Рівняни Богдан "Камінь" Гордійчук та Василь "Удав" Удодик, 
Олександр "Камиш" Ліщук з Рокитнівщини та Юрій "Кузя" 
Кузмічь з Березнівщини… Усі вони разом вже не вперше стали 
на захист рідної країни, і на жаль, в одну мить загинули…

Богдан Гордійчук народився у селі Золотолин тоді ще 
Костопільського району. Тут же пішов у школу, а згодом сім’я 
переїхала у Рівне. Тож продовжував навчання вже в рівнен-
ських школах 9, 2 та 10.

“Богдан народився у родині інтелігенції: тато ветлікар, 
я – викладала в інституті та працювала в журналістиці. Тож 
і виховання він мав особливе. Це були часи Перебудови, ми 
зняли червоних ідолів, потрібно було їх кимось замінити. 
То для нього заміною стали книги – пригодницькі романи, 
історичні твори. Він багато читав про козацтво, про нашу іс-
торію. Навчався у музичній школі, грав на бандурі. Так і виріс 
творчим, патріотом та з незгасаючою жагою до дій та життя,” 
– розповідає мама Героя Людмила.

Богдан продовжив навчання в автотранспортному техні-
кумі. Проте відчував себе не на місці – шукав справжнє по-
кликання. Пробував себе в журналістиці, рекламі, мав чудові 
задатки менеджера. Займався реалізацією каменю, працював 
менеджером у “Вікна Steko”, в останній рік працював у службі 
таксі 305.
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НЕ МАЄМО ПРАВА ЗАБУТИ:
Рівненщина прощається з Героями

“Це був 2014 рік, як раз після Іловайська... Богдан зате-
лефонував мені, мовляв, поїду в Білорусь, зароблю грошей, 
бо щось з тим каменем не йде робота. Як виявилось, тоді він 
вперше мене обманув. Бо вже за певний час зізнався: “Мам, 
якщо ти стоїш, то сядь. Я в тренувальному таборі в Новогра-
ді-Волинському.” А у жовтні разом з бійцями УНСО вони 
поїхали на Схід... Як згадаю тих хлопців на присязі: всі змо-
тивовані, підготовлені, очі сяють – сіль нації. Вони рвалися 
в бій, бо точно знали заради чого туди йшли,” – продовжує 
Людмила.

Лише тоді мама пригадала, що синові пророкували вій-
ськове майбутнє, казали, що він природжений воїн. Та й 
сам Богдан змалечку мав дошку, де були виліплені численні 
фігурки козаків, польських крилатих лицарів – і кожна була 
особлива, відрізнялася від інших. Тоді мама бачила в синові 
задатки скульптора, а виявилось, що це були перші несвідомі, 
дитячі відпрацювання військової тактики.

Рік Богдан відвоював у зоні АТО, коли ж повернувся додо-
му – одружився, народився син Степан. Тато був для хлопчика 
справжнім всесвітом.

“Богдан знав, що буде велика війна. Тож з хлопцями своїми 
домовилися, що у випадку початку зустрічаються в певному 
місці – захищати столицю. 24 лютого він розрахувався з ро-
боти, а вже 25 був у Макарові під Києвом. Коли ж рашисти 
відступили, їх – найкращих з досвічених – відібрали в бригаду 
спецпризначенців. Син намагався вберегти мене від тих подій 
страшних, які відбуваються на війні. А коли звільняли Херсон, 
син зізнався: “Мам, у мене ноги стерті в кров, я вже роззувся, 
бо ми пішки пройшли всю Херсонську область, а вже за нами 
йшли інші. Але я такий щасливий звільняти рідні землі!” – 
розповідає Людмила.

Остання операція відбувалася на Харківщині за кілька кі-
лометрів від російського кордону. Бійці повертались у гарному 
настрої після вдало проведеної операції. Автівка, в якій їхали 
воїни, наїхала на міну. 4 січня на світанку 39-річний старший 
солдат Богдан Гордійчук загинув, віддавши всього себе у 
боротьбі за незалежну країну... Смерть була блискавичною...

“Він дуже сумував за сином, при найменшій нагоді хотів з 
ним поговорити... А в нього самого все завжди було добре... 
Богдан був світлим і творчим, його дуже любили люди...” – 
каже мама.

Василь Удодик народився у Рівному, навчався у 8 школі. 
Після 9 класу вступив у Рівненський технічний фаховий ко-
ледж НУВГП на слюсара-механіка. Проте за спеціальністю 
щодня так і не працював…

Строкову службу в армії проходив у Львові, а в 2014 році 
добровольцем вирушив у зону проведення антитерористичної 
операції. 

"В АТО він прослужив рік, а просто жив, працював на ав-
томийці, СТО, а згодом експедитором. А в жовтні 2020 року у 
них з коханою народилася донечка. Василь з Мариною хотіли 
офіційно оформити стосунки, коли він приїжджав у грудні у 
відпустку, але на війні загинув її тато, тому відклали…" – роз-
повідає сестра Героя Людмила.

Василь мало розповідав рідним про війну – не хотів, щоб 
переживали, беріг рідних від жахів, які довелося побачити.

"Йому телефонували з військкомату, пропонували підпи-
сати контракт після АТО, але він не захотів. Сказав, що не 
хоче повертатися у це пекло, хоча багато його побратимів 
погоджувалися," – продовжує Людмила.

Коли ж розпочалася війна у лютому, Василь не вагався. 
Він відправив дружину з донечкою до мами, а сам зустрівся 
з побратимами з Рівного та області, яких знав іще з АТО, й 
вирушив на захист країни.

"Він би ніколи не зробив нікому зла, надзвичайно добрий 
та турботливий. Василь завжди намагався нас вберегти, не 
хотів зайвий раз хвилювати. У нього завжди все було нормаль-
но. Найважче він переживав загибель побратимів, тоді мав з 
кимось говорити. Але й тоді міг сказати, що є загиблий, але не 
розповідав, що саме сталося… А ще він надзвичайно довіряв 
хлопцям, з якими служив. Вони всі наші, з Рівненщини, разом 
іще з антитерористичної операції, їхали на війну разом, там 

були разом, і на жаль, загинули теж разом… Василь завжди 
посміхався…" – пригадує сестра.

33-річний Василь Удодик загинув 4 січня на Харківщині…

НІКОЛИ НЕ ОПУСКАВ РУКИ…
Олександр Ковальчук народився у Рівному, закінчив 8 

школу, музичну школу, де грав на трубі в оркестрі. А за тим 
вступив до Державної льотної академії України у місті Кі-
ровоград (нині Кропивницький). Тут займався рукопашним 
боєм, брав участь у численних змаганнях, здобув фах інженера 
з обслуговування повітряного руху.

“Це був час розпаду Радянського Союзу, тож перед випус-
книками стояв вибір на вірність якій країні присягати – росії 
чи вже незалежній Україні. Саша вибрав незалежну Украї-
ну – і присягнув на вірність саме нашій державі. Але потім 
фактично лишився без роботи на відміну від тих, хто пішов 
за росією. Проте він не опускав руки,” – розповідає дружина 
Героя Людмила. 

Складні часи вимагали рішень, тож Олександр разом із 
товаришем винайняли контейнер на ринку та розпочали 
торгівлю. А згодом чоловік, який мав технічний склад розуму, 
опанував ще й роботу з проведення ремонтів. Особливо гарно 
виходило в нього вправлятися з плиткою, а за тим і гіпсом.

“Він дуже ревно ставився до роботи, все мало бути чітко, 
точно. Інструменти – тільки свої, до того ж якісні, отаким 
був,” – продовжує дружина.

Іще на початку антитерористичної операції на Сході нашої 
країни, Олександр був готовий взяти до рук зброю. Служив 
іще в радянській армії, де отримав звання сержанта. Та па-
тріотизм спонукав захищати саме ту країну, на вірність якій 
присягав.

“Ми заледве його вмовили, аби залишився вдома. Але у 
лютому дав зрозуміти, що буде інакше... Вже на другий день 
після початку війни покинув роботу на Волині, і пішов у 
військкомат. Там же тисячі чоловіків було, то навіть не один 
день ходив, але таки добився свого. Казав: “Я під жіночою 
спідницею сидіти не буду! Ви мене не вговорите! Чи треба 
дочекатися, щоб вас, як у Бучі, за коси з дому витягли?” – 
пригадує Людмила.

Олександр з Людмилою прожили разом 20 років. Він – 
надзвичайно добрий та щирий, людина слова і витримки, 
дбав про своїх дівчат.

“Настя – моя донька від першого шлюбу, ми з Сашою 
разом відколи їй сім років. Вважав її своєю донечкою, дуже 
любив. Якщо Насті треба на гуртки, чи уроки допомогти 
зробити – я завжди була спокійна, бо вони це робили разом. 
А нещодавно у нас онучка народилася – їй усього рік і сім 
місяців. Саша так радів... Коли пішов на війну, жартував, що 
не може загинути, бо ж іще внучку заміж хоче видати... Знаєте, 
ми за всі роки слова поганого один на одного не сказали, і досі 
могли гуляти, тримаючись за руки... Таких, як він, одинці на 
цьому світі...” – розповідає дружина Героя.

49-річний сержант Олександр Ковальчук загинув 28 грудня 
2022 року під час відбиття штурмових дій противника в районі 
міста Соледар на Донеччині...

МАРІО ТЕПЕР ОБЕРІГАТИМЕ З НЕБА…
"Ми не вірили до останнього… Та сповіщення все ж при-

йшло… Маріо загинув…Боронячи суверенітет та незалежність 
України, на Бахмутському напрямку від осколкових поранень 
загинув Пушкар Мар’ян Володимирович. Неможливо піді-

брати слів, які б виразили біль від втрати. Деталі поховання 
– згодом", – пише повідомляє міський голова Здолбунова 
Владислав Сухляк.

Спогади про "Маріо"написав на своїй FB-cторінці родич 
Сергій Кондрачук. 

"Рівно 7 років тому писався цей пост. Фейсбук нагадав 
вчора. Мар'яна не стало... Від осколкового, під час пересу-
вання між позиціями, неподалік Бахмута. Був уже не в трид-
цятці, де служив в АТО, а командиром мотопіхотної роти у 
складі 24-ої ОМБР. Був поранений кілька місяців тому, але 
повернувся до своїх. Повернувся туди, щоб піти назавжди. 
Спочивай з миром...

...У мене немає рідного брата. Одружившись, я пішов жити 
до дружини, де, окрім нас, також жили її бабуся та сімнадця-
тилітній брат Мар’ян. Минулого року Мар’ян закінчив НУ-
ВГП (і там же воєнну кафедру) і, переставши бути студентом, 
потрапив у списки тих, хто підлягає призову по мобілізації. 
Коли Мар’яну було виписано повістку, він уже 2 тижні працю-
вав на "Церзаніті" за багато кілометрів від дому. Чи знайшов би 
його там наш військкомат? Але на моє повідомлення про по-
вістку Мар’ян навіть і не думав косити. Треба, значить треба. 
Спочатку, у липні минулого року, була Львівська академія 
сухопутних військ, після якої мого швагра призначили в 
Новоградську "тридцятку". Звідти буквально одразу (це були 
перші числа вересня) в смт. Луганське Донецької області. Про 
справжнє місце перебування Мар’яна знало лише декілька 
людей: я, пару друзів, кохана дівчина. "Для чого, щоб рідні 
хвилювались?", – вважав він. Для усіх, в тому числі його мами 
та сестри – Мар’ян був на роботі у "Церзаніті". А додому не 
приїжджав, бо працював майже без вихідних. Це було непро-
сто. Одного разу довелося буквально "знімати" тещу, яка їхала 
до Мар’яна в гості на роботу, з маршрутки, … На чисту воду 
мене вивела моя мама, яка "в лоб" запитала: Де Мар’ян? Чого 
він не їде додому? Ти його вигнав з хати? Приховувати далі 
було нереально )) Тепер місцезнаходження взводного (і на 
сьогодні т.в.о. командира роти) Маріо не є секретом.

В перший день нового року я з друзями Мар’яна повезли 
йому та його хлопцям, серед іншого, відро куті, щоб і там 
хлопці зустріли "повноцінне" Різдво. Прихопили й справжньо-
го Дідуха, подарованого Здолбунівський Районний Будинок 
Культури. Що сказати… Смт. Луганське – це менш ніж за 10 
км від Дебальцевого. Це, навіть не "1", це "0", або, як казали 
хлопці "сама ж*па передка". Рідко якого дня там немає пострі-
лів. Щось "прилетіти" може будь-якої миті. Селище добряче 
зруйноване, по тій вулиці, де знаходиться "хата" Мар’яна, 
немає воріт та будинків, не прошитих осколками мін.

Мар’ян за останні місяці, здається, сильно не змінився. 
Всі, хто його знає, скажуть "ну, й Слава Богу!". Коли ми при-
їхали, "на хаті" його не було. За півгодини нам сказали, що 
Мар’ян вже йде. Ми вийшли на дорогу на зустріч. Далеко в 
полі зі сторони Дебальцево показалася його постать. Набли-
зившись до нас, він дістав з рукава… кошеня, яке Мар’ян нам 
представив як Монку. Монка – це "міна осколкова навід-
на". І тепер вона, за його проханням, житиме у нас вдома… 
Мар’яне, я безмежно пишаюся тобою! Я приблизно уявляв, 
в якій ти д*пі, але не міг уявити, що настільки. "За докумен-
тами" ти зі своїми хлопцями на Рівненському полігоні уже з 
10 грудня. Сподіваюсь, брате, скоро ти будеш ближче додому 
не лише за документами… Коли ти повернешся остаточно, 
обіцяю декілька місяців не звертати увагу на твої інколи 
хаотично розкидані речі та не злитися, коли ти "крутитимеш 
мотоцикла" замість того, щоб робити щось корисне! 
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ЯКІ СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ПРИЗНАЧАТИМУТЬ 
ТА ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО 
ФОНДУ
У зв’язку з приєднанням Фонду соціального 
страхування України до Пенсійного фонду 
України уповноваженим органом в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування наразі є Пенсійний Фонд України.

Тому для вирішення питань з призначення, перерахуван-
ня та здійснення страхових виплат із відшкодування шкоди, 
заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на ви-
робництві та/або професійного захворювання або особам, які 
мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, з 
1 січня 2023 року необхідно звертатися до органів Пенсійного 
фонду України. 

 
Органи Пенсійного фонду призначатимуть та виплачува-

тимуть такі види страхових виплат 
• внаслідок нещасного випадку на виробництві або про-

фесійного захворювання:
- допомога по тимчасовій непрацездатності – у розмірі 

100 % середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок 
коштів страхувальника, починаючи з 18 дня – за рахунок 
коштів соціального страхування);

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної 
працездатності, призначається на підставі довідки МСЕК; 
розмір визначається в залежності від ступеня втрати про-
фесійної працездатності, із розрахунку 7 мінімальних 
заробітних плат, встановлених законом на день настання 
права потерпілому на страхову виплату (з 01.10.2022 розмір 
мінімальної з/п – 6 700 грн);

- щомісячні страхові виплати – встановлюються відповід-
но до ступеня втрати професійної працездатності та серед-
ньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням 
страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомі-
сячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати 
працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної 
плати, максимальний – не повинен перевищувати чотири 
мінімальні зарплати;

- виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану 
роботу – за потерпілим зберігається його середньомісячна 
заробітна плата на строк визначений ЛКК або МСЕК (перші 
14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхуваль-
ника, починаючи з 15 дня – за рахунок коштів соціального 
страхування);

- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, 
внаслідок травмування на виробництві або професійного захво-
рювання її матері під час вагітності, здійснюються до досяг-
нення дитиною 18 років, або до закінчення навчання, але не 
більш як до досягнення 23 років у розмірі державної допо-
моги дітям з інвалідністю, а після у розмірі середньомісячної 
заробітної плати, що склалася на території області (міста) 
проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної 
заробітної плати в країні на день набуття права на виплату 

• страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі 
смерті потерпілого:

- одноразова допомога сім’ї (40 розмірів мінімальної за-
робітної плати (40 х 6700 грн = 268 000 грн)

- одноразова виплата кожній особі, яка була на його 
утриманні (8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 6700 
грн = 53 600 грн);

- щомісячні страхові виплати (визначаються із середньо-
місячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній 
особі, яка має на них право, визначаються шляхом ділення 
частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих 
осіб, на їх кількість).

Як оформити українську пенсію за кордоном
Подати заяву на 
оформлення пенсій можна 
у електронному вигляді на 
вебпорталі електронних 
послуг ПФУ.

Українці, які виїхали за 
кордон та досягли там пен-
сійного віку, можуть офор-
мити пенсію дистанційно 
за допомогою вебпорталу 
електронних послуг Пен-
сійного фонду України. Про 
це повідомила пресслужба 
Міністерства з питань реінте-
грації тимчасово окупованих 
територій України.

Зазначається, що на веб-
порталі електронних послуг 
ПФУ слід вибрати вкладку 
"Заява про призначення пен-
сії", ознайомитися з інфор-
мацію на екрані та перейти за 
посиланням "Вхід".

Увійти до особистого ка-

бінету можна за допомогою 
кваліфікованого електронно-
го підпису (КЕП), після чого 
у розділі "Щодо пенсійного 
забезпечення" обрати вклад-
ку "Заява на призначення 
пенсії".

 "Погодьтеся на дистанцій-
не інформування, обравши 
спосіб отримання повідо-
млень про обробку заяви", – 
порадили у Мінреінтеграції. 
Далі треба обрати вид пенсії, 
наприклад, "Пенсія за віком".

Після цього потрібно за-
повнити анкету та надати 
згоду на передачу й обробку 
своїх персональних даних, 
прикріпити скан-копії до-
кументів, перелік яких буде 
наведений перед формуван-
ням заяви.

Відтак на екрані з'явить-
ся повна форма заяви про 
призначення пенсії. У разі 
потреби внесені до заяви дані 
можна відредагувати.

Завершення всіх операцій 
– заява підписується за допо-
могою КЕП та надсилається 
натисканням кнопки "Підпи-
сати та відправити до ПФУ".

 "Про стан обробки заяви 
та ухвалене рішення щодо 
призначення пенсії, Фонд 
повідомить в обраний вами 
спосіб", – зазначили у Мін-
реінтеграції.

Підвищення тарифів на воду: 
Національна комісія змінила рішення
Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг 
(НКРЕКП), скасувала 
постанову про 
підвищення тарифів на 
водопостачання, яка 
була ухвалена 27 грудня. 
Відповідне рішення було 
схвалене на засіданні 
регулятора 30 грудня, 
повідомляє "Укрінформ".

"Під  час  оформлення 
рішення щодо вказаного 
питання з’ясувалося, що у 
зв’язку з великою кількістю 
зауважень та пропозицій до 
проєкту рішень, тривалого 
їх обговорення, початку по-
вітряної тривоги, рішення, 
які було запропоновано для 
голосування, члени комісії 
зрозуміли по-різному та, від-

повідно, голосували за різні 
проєкти. Крім цього, запро-
поноване рішення суттєво 
відрізняється від проєкту, 
який був оприлюднений на 
сайті, тому при їх оформленні 
виникли непорозуміння щодо 
розмірів та структури цих 

тарифів", – зазначив голова 
НКРЕКП Костянтин Уща-
повський.

Проєкти рішень про вста-
новлення тарифів на центра-
лізоване водопостачання та 
централізоване водовідве-
дення Комісія відправила на 

доопрацювання.
Нагадаємо, 27 грудня На-

ціональна комісія, що здійс-
нює державне регулювання 
у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП) 
ухвалила постанову про під-
вищення тарифів на водопо-
стачання на 10-30% залежно 
від регіону на наступні пів 
року.

Рішенням Комісії передба-
чало, що у першому півріччі 
2023 року тарифи, наприклад, 
Київводоканалу зростуть із 
30,38 грн за кубометр до 38,1 
грн (з урахуванням ПДВ); 
Житомирводоканалу – з 37,5 
грн за кубометр до 50,4 грн; 
Чернівціводоканалу – з 27,9 
грн за кубометр до 29,5 грн; 
Львівводоканалу – з 25,88 
грн за кубометр до 27,9 грн; 
Хмельницькводоканалу – з 
27,4 грн за кубометр до 31,7 
грн.

ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ: ЗА 
ЯКИЙ ПЕРІОД ВРАХОВУЮТЬСЯ 
ДОХОДИ

Уряд враховує доходи за різні кварта-
ли у разі призначення субсидії з початку 
опалювального та неопалювального сезону

Міністерство соціальної політики 
України дало роз’яснення, за який 
період враховуються доходи при при-
значенні житлової субсидії. Про це по-
відомляється на сайті Мінсоцполітики.

Для розрахунку розміру житлової 
субсидії враховуються доходи осіб за 
такі періоди:

за III-IV квартали попереднього ка-
лендарного року – у разі, коли житлова 
субсидія призначається з початку неопа-
лювального сезону (травень);

за I-II квартали поточного кален-
дарного року – у разі, коли житлова 
субсидія призначається з початку опа-
лювального сезону (жовтень);

за два квартали, що передують міся-
цю, який передує місяцю звернення за 
призначенням житлової субсидії, – у 
разі, коли житлова субсидія признача-
ється не з початку опалювального (нео-
палювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії 
з початку опалювального сезону доходи 
у вигляді пенсії враховуються в розмірі 
нарахованої пенсії за серпень поточного 
року, а в разі призначення житлової суб-
сидії з початку неопалювального сезону 
доходи у вигляді пенсії враховуються в 
розмірі нарахованої пенсії за березень 
поточного року.

У разі призначення житлової субсидії 
не з початку опалювального (неопалю-
вального) сезону враховується розмір 
нарахованої пенсії за місяць, що пере-
дує місяцю, попередньому до місяця, з 
якого призначається житлова субсидія.

"Тобто у разі звернення за призна-
ченням субсидії на оплату житлово-ко-
мунальних послуг у січні 2023 року 
враховуються доходи осіб за ІІ і ІІІ квар-

тали 2022 року, а дохід у вигляді пенсії 
враховується за листопад 2022 року", – 
підсумувало Мінсоцполітики.

УРЯД СКАСУВАВ ОНЛАЙН-
АУКЦІОНИ В PROZORRO 

Кабінет міністрів тимчасово скасував 
проведення аукціонів у системі Prozorro 
через вимкнення світла. Про це повідоми-
ла пресслужба Міністерства економіки.

 "Як відповідь на блекаути, ми тимча-
сово скасували електронні аукціони. В 
умовах відключення живлення та інтер-
нету, не всі учасники мали можливість 
торгуватися в аукціоні. В той самий час 
рівний доступ є ключовим принципом 
публічних закупівель. Ми повернемо 
аукціони, як тільки ситуація стабілізу-
ється", – заявила перша віцепрем’єрка 
– міністерка економіки України Юлія 
Свириденко.

Свириденко зазначила, що тендерна 
пропозиція учасника є остаточною, і 
виграє той, хто дав найменшу ціну під 
час подання пропозиції. Водночас вона 
анонсувала, що певні зміни можуть за-
провадити на постійній основі.

 "Одночасно будемо робити аналіти-
ку, як ця зміна вплине на різні категорії 
закупівель. Директивами ЄС передбаче-
но, що аукціони мають бути опціональ-
ними. Тому через 1-2 місяці подивимося 
на цифри, якщо підтвердиться, що в 
різних категоріях закупівель стратегія 
тендеру без аукціону може бути більш 
ефективною, повернемо аукціони як 
опціональний інструмент торгів для всіх 
закупівель", – пояснила міністерка.

Також за її словами, цією постановою 
була скасована локалізація при закупів-
лях на потреби ЗСУ.

"Тобто пікапи, вантажний транспорт, 

швидкі та інше тепер можна купувати 
на потреби ЗСУ без урахування вимог 
локалізації", – наголошують в Мінеко-
номіки.

НА СКІЛЬКИ ЗБІЛЬШАТЬСЯ 
ВИПЛАТИ У БЕРЕЗНІ

В Україні у березні заплановано про-
ведення індексації пенсій. В результаті, 
розрахунковий розмір виплати збільшать 
на 22%. Про це повідомляє видання "На 
пенсії".

Розрахунковий розмір пенсії – сума, 
яка розрахована за формулою без ура-
хування всіх можливих надбавок. Саме 
цю цифру збільшують на певний індекс, 
пише Обозреватель.

Розмір цього індексу: сукупність від 
половини торішньої інфляції плюс по-
ловина середнього за три роки зростан-
ня зарплат. Зростання зарплат буде 
незначним (близько 7%), а ось половина 
від розміру інфляції – близько 15%. У 
результаті пенсії можуть підвищити на 
22%.

Але українці, які отримували неве-
ликі пенсії, можуть не розраховувати 
на серйозні доплати. Річ у тім, що їх 
розрахунковий розмір пенсії і так значно 
нижчий за ту суму, яку вони отримують. 
А підвищуватимуть не фактичну пенсію, 
а ту розрахункову величину.

Варто зауважити, що сама формула, 
за якою проводять розрахунок пенсій є 
вкрай невигідною для українців і при-
зводить до поступового зниження рівня 
пенсій. Середню зарплату за три роки 
по країні множать на співвідношення 
власної зарплати до середньої, на стаж 
у роках та на 1%. Таким чином, з 35 
роками стажу та середньою зарплатою 
можна розраховувати на пенсію, розмір 
якої становитиме лише 35% від серед-
ньої зарплати по країні за три роки. А 
її розмір значно нижчий за актуальну 
середню зарплату. Саме тому більшість 
пенсіонерів отримує низькі пенсії.

ВИПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПО-
НОВОМУ: ЩО ЗМІНИЛОСЯ
Із 1 січня 2023 року набула чинності оновлена 
редакція Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування", відповідно до 
якої уповноваженим органом управління в системі 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та від нещасного випадку на 
виробництві визначено Пенсійний фонд України. Про 
це повідомляє ПФУ.

Для отримання фінансування по лікарняних від Пенсій-
ного фонду України роботодавцю, як і раніше, необхідно 
подати заяву-розрахунок, що містить інформацію про нара-
ховані застрахованим особам кошти.

Форма заяви-розрахунку залишилась незмінною.
Умови здійснення виплат за лікарняними працівникам 

також не змінились. Оплата лікарняних здійснюється ро-
ботодавцем, як це було і раніше – 5 днів за рахунок власних 
коштів, починаючи з шостого дня – за рахунок страхових ко-
штів. А у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку 
на виробництві – з 18 дня непрацездатності.



робота

9. РОБОТА

09.1 Роботу пропоную

Продам ділянку,8,5 соток, вул. 
Гагаріна, комерційного призначен-
ня, всі комунікації. є приміщення 
250 кв.м. АН Президент, Ольга. тел 
(098)595-45-00,
Продам 2-кім. квартиру, новобудо-
ва, вул. Костромська, 9/10. Площа 
17,5 кв.м. Опалення автономне. Двері 
броньовані. Ціна 47500. АН Президент, 
Ольга. тел. (098)595-45-00.
Продам 2-кім. квартиру, вул. Щас-
лива, 3/4. Площа 64 кв.м. Повністью 
укомплектована. Автономне опа-
лення. Є відеоспостереження.Ціна 
83000. АН Президент, Ольга. тел 
(098)595-45-00.
Продам зем. ділянку на Щасливо-
му, 10 соток, під будівництво. Ціна 
38000. АН Президент, Ольга. тел 
(098)595-45-00.
Продам зем. ділянки на Щасливому, 
5, 10, 20 соток, під забудову. Міські 
комунікації, зручний за’їзд. Ціна 3000 
за соту. АН Президент, Ольга. тел 
(098)595-45-00.
Продам 3-кім.квартиру, вул. Буко-
винська, 4/6. Новобудова. Планування 
двостороннє. Площа 110 кв.м. Авто-
номне опалення. АН Президент, Оль-
га. тел (098)595-45-00.
Продам 3-кім. квартиру в тихому 
районі. Площа 116 кв.м + гараж 20 
кв.м. Автономне опалення. Анастасія 
тел. (098)260-55-19.
Продам зем. ділянку на Щасливому, 
10 соток, під будівництво. Ціна 42000.  
Анастасія тел. (098)260-55-19. 
Продам зем. ділянку на Щасливому, 
5 соток, під будівництво, з комуні-
каціями. Ціна 27000. Анастасія тел. 
(098)260-55-19.
Продам стильну 1-кім. квартиру, 
ЖК Щасливе, новобудова. Сучасний 
дизайнерський ремонт, меблі, тех-
ніка. Автономне опалення. Охорона. 
Відеонагляд. Парковка.  Анастасія тел. 
(098)260-55-19.
Продам 1-кім. квартиру 42 кв.м, вул. 
Костромська, 10/11. Броньовані двері. 
Автономне опалення. Ціна 36500.  
Анастасія тел. (098)260-55-19.
Продам зем. ділянку, район Щасли-
ве, 5 сот., всі комунікації. Ціна 27000. 
Тел.(098)297-57-87
Продам комерційне приміщення, вул. 
Захисників Маріуполя, 134 кв.м, ре-
монт, відеонагляд, пожежна і охоронна 
сигналізація, фасадне, парковка. Тел.  
(098)297-57-87
Продам комерційне приміщення, 30 
кв.м, р-н Гагаріна-Костромська, ре-
монт.  сигналізація, автономне опален-
ня, підігрів підлоги. фасадне, парков-
ка. Ціна 49000. Тел. (098)297-57-87.
Продам 4-кім. квартиру в клубному 
будинку з окремим входом, гаражем. 
Всі комунікації, автономне опалення, 
газовий котел, підігрів підлоги, стан 
після будівельників. Ціна 83000. Тел. 
(098)297-57-87.
Продам фасадну зем. ділянку зі 
зміною цільового призначення, 
під комерцію, 2,5 га. Ціна 85000. 
Тел.(098)297-57-87.

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 Посвідчення 
адвоката України №634, 
видане 22.10.2008 р. на 
ім’я Костюченко Станіслав 
Адамович, вважати 
недійсним.
Втрачено Посвідчення 
про інвалідність дитини, 
видане Здолбунівським 
управлінням соціального 
захисту нвселення, на ім’я 
Дацюк Богдан Анатолій‑
ович (15.11.2011 р.н.), 
вважати недійсним.
Втрачено Договір купівлі‑ 
продажу від 24.02.1998 
р. посвідчений Пер‑
шою  Рівненською ДНК 
за  р.№2‑588 Василютою 
Л.А., на ім’я Круковець 
Павло Петрович, вважати 
недійсним.
Втрачено печатка ОСББ 
«Соборна‑348 В» . Україна 
ЄДРПОУ 39032270, вважа‑
ти недійсною.

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 2022 році за сприяння служби зайнятості 
Рівненщини працевлаштовано 15,3 тис. громадян

Про реалізацію програми 
"єОселя" у Рівненській 
області говорили на 
нараді під керівництвом 
начальника Рівненської 
ОВА Віталія Коваля. 
Участь у заході взяли 
профільні заступники, 
представники філій 
банків, місцевого 
будівельного бізнесу та 
забудовники.

Так, станом на 10 січня, в 
Рівненській області за про-
грамою "єОселя" видано 31 
кредит:

АТ "Ощадбанк" – 22 кре-
дити на загальну суму 27,1 
мільйонів гривень;

АТ КБ "Привабанк" – 8 

кредитів на загальну суму 7, 2 
мільйони гривень;

АБ "Укргазбанк" – 1 кре-
дит на загальну суму 800 ти-
сяч гривень.

Зазвичай іпотеки на жит-
ло отримують військові.

""єОселя" – це омріяне 
житло для одних і розвиток 
економіки області за раху-
нок будівництва для інших. 
Тож потрібно не зупинятися 
і працювати усім на 110%. 
Адже завдяки цій державній 

програмі мрія кожного про 
власну квартиру – реальна", 
– зауважив Віталій Коваль.

Нагадаємо, у жовтні Уряд 
запустив програму доступної 
іпотеки "єОселя". Її мета – 
допомогти українцям отри-
мати гідне житло.

Учасниками програми мо-
жуть стати:

• кадрові військові та пра-
воохоронці;

• медики;
• вчителі;
• науковці.
Для них передбачені мак-

симально пільгові умови по-
зики – кредит під 3% до 20 
років з початковим внеском 
від 20%.

"єОселя" на Рівненщині: 
видано 31 кредит

Послугами служби зайнятості 
у 2022 році скористалися 38,2 
тис. осіб, в тому числі 30,9 тис. 
безробітних громадян. Про це 
повідомив директор обласного 
центру зайнятості Іван Ткачук.

За сприяння служби зайнятості об-
ласті працевлаштовано 15,3 тис. осіб, з 
них 11,7 тис. безробітних громадян. Із 
загальної чисельності працевлаштова-
них, 1,7 тис осіб мали додаткові гарантії 
у сприянні працевлаштуванню, у тому 
числі 358 осіб з інвалідністю.

На нові робочі місця із здійсненням 
компенсації витрат роботодавцю у роз-
мірі єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування 
працевлаштовано 389 безробітних 
громадян, у тому числі 82 особи з числа 
недостатньо конкурентоспроможних на 
ринку праці та 307 осіб, які працевлаш-
товані на нові робочі місця в пріоритет-
них видах економічної діяльності.

За направленням обласної служби 
зайнятості професійне навчання про-
ходили 3,7 тис. безробітних, з них 3 тис. 
безробітних навчалися в Рівненському 
центрі професійно-технічної освіти 
ДСЗ. У громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру взяли 
участь 1,4 тис. осіб. До виконання 
суспільно корисних робіт залучено 191 
безробітний.

Станом на 1 січня 2023 року послуги 
обласної служби зайнятості продовжу-
вали отримувати 6,4 тис. осіб, з них 6,0 

тис. безробітних громадян.
Рівненський обласний центр зайня-

тості
Довідки за тел. (0362) 63-42-35 (від-

діл аналітики та статистики),
63-36-52 (відділ організаційно-ін-

формаційної роботи).

�Подати оголошення: 066 265 62 35



№1 (1881) 12 січня 2023 року8 релігія

День, який увійде в історію
Перше богослужіння українською в Києво-Печерській лаврі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 7 січня 
провів у Києво-Печерській лаврі різдвяну службу. Цей день 
став історичним для всієї України. Літургія розпочалася о 
09:00. Що відомо про історичну подію читайте у матеріалі 24 
Каналу та ВВС Україна.

УКРАЇНЦІ РАДІЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ СВЯТИНІ
Після завершення служби віряни поділилися враженнями. 

Люди зауважили, що – у захваті, адже нарешті у святині коля-
дували українською мовою. Зокрема, у стінах Києво-Печер-
ської лаври пролунала "Нова радість". Деякі віряни не стри-
мували сліз радості. Українська святиня нарешті повернулася 
додому. Звершуючи богослужіння, Митрополит Епіфаній 
помолився про перемогу України і звільнення "української 
землі від чужоземної навали".

ПЦУ, як і менша частина інших православних церков світу, 
відзначає Різдво 7 січня за старим Юліанським календарем. 
Проте синод ПЦУ раніше дозволив окремим громадам за 
їхнього бажання відзначати Різдво 25 грудня за новим Григо-
ріанським календарем.

УКРАЇНА ВЖЕ ПЕРЕМОГЛА У ДУХОВНОМУ ПЛАНІ
Релігієзнавиця та доктор філософських наук Людмила 

Филипович зазначила, що свідомі українці тривалий час че-
кали на цю подію. Цей час не вимірюється 30 роками нашої 
Незалежності.

Так, наші предки мали бажання відслужити в Лаврі ще з 
1917 року та, можливо, навіть раніше, коли Лавру забирали 
силою внаслідок підписання "Переяславських статей" у 1959 
році та "приєднання" України до Росії.

Однак церква була приєднана значно пізніше, оскільки ще 
близько 30 років Київська митрополія чинила опір намірам 
Москви загарбати духовний аспект нашого життя.

Урешті ми можемо сказати, що в духовному плані ми пе-
ремогли. Мається на увазі незалежна самостійна Україна, яка 
мислить категоріями відмінними від тих, хто сповідує "русскій 
мір" і хоче бути його частиною, – відзначила релігієзнавиця.

ІЄРАРХИ ДОВЕЛИ, ЩО ГІДНІ ПРЕДСТАВЛЯТИ 
ДУХОВНУ УКРАЇНУ

Багато українців хотіли відвідати різдвяну службу у Киє-
во-Печерській лаврі. Так, на літургію прийшло щонайменше 
тисячу наших громадян. А сама служба справляла неабияке 
враження, оскільки була дуже урочистою та впевненою.

Українські ієрархи на чолі з митрополитом Епіфанієм 
підтвердили, що вони абсолютно гідні представляти духовну 
релігійну християнську Україну у такій святині, якою є Лав-
ра,– зауважила релігієзнавиця.

За її словами, негативна реакція з боку росії та керівництва 
УПЦ МП є цілком очікуваною. Крім того, Україна очікувала 
більшого спротиву, але реакція Московського патріархату 
виявилася досить смиренною.

РЕАКЦІЯ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Український лідер під час звернення до українців 7 січня 

заявив, що цей день – історичний для України та духовної 
незалежності українців. Володимир Зеленський зауважив: він 
був радий бачити, скільки людей відвідали історичну літургію.

Президент зазначив, що був радий бачити, скільки людей, 
зокрема, воїнів, прийшли на службу в храм Києво-Печерської 
лаври – у те святе місце, яке є одним з витоків української 
культурної традиції.

Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще зву-
чатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде 
робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність 
має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. 
Ми з вами це забезпечуємо, – заявив Зеленський.

За його словами, дуже важливо берегти й надалі такий 
настрій, який відчувався сьогодні. Крім того, українців по-
тішили новиною, що 7 січня – точно не останній раз, коли 
ПЦУ служить у Києво-Печерській лаврі.

ЦЕРКОВНІ СПОРИ
УПЦ МП з 27 травня 2022 року взяла курс на незалежність 

від російської православної церкви. Проте значна частина 
єпископів та священників досі вважають себе приналежними 
до РПЦ та поминають патріарха Кирила.

Також експерти наполягають, що УПЦ досі канонічно 
пов'язана з Московським патріархатом.

Сама церква наполягає, що вона вже незалежна від Москви 
та не має з нею жодного зв'язку. УПЦ засудила підтримку РПЦ 
війни росії проти України.

Наразі триває спеціальна експертиза державної служби 
етнополітики та свободи совісті щодо зв'язку УПЦ з РПЦ.

З середини жовтня СБУ проводить обшуки в єпархіях 
УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що шукають там заборо-
нені предмети (зазвичай це російська література та російські 
настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, 
диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Крім того, президент Зеленський оголосив про політику 
очищення українського православ'я від впливів росії. З подачі 
РНБО та СБУ він запровадив санкції проти верхівки УПЦ 
МП, зокрема проти намісника лаври митрополита Павла і 
керуючого справами УПЦ митрополита Антонія.

Обшуки відбувались і на території Києво-Печерської лав-
ри, де СБУ знайшла проросійську літературу.

Проти одного зі священників лаври також порушена 
кримінальна справа через те, що на його службі виконували 
пісню, яка славила росію.

УПЦ в Україні наразі має понад 10 тисяч парафій. Частину 
з них у Криму та на Донбасі вже офіційно підпорядкувала 
собі РПЦ.

ПЦУ має близько 7 тисяч парафій, вона є автокефальною 
церквою і входить до диптиху помісних православних церков 
світу. Щоправда, визнана вона тільки частиною інших поміс-

них церков.
Проте опитування громадської думки показують, що біль-

шість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а 
не УПЦ.

Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед 
усіх респондентів зараховують себе саме до Православної 
церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського 
патріархату. Ще 14% вважають себе просто православними, 
без конкретизації.

ЧИЯ ЛАВРА
Православна церква України має у користуванні Феодосі-

ївський храм через дорогу від лаври.
Також ПЦУ претендує на інші приміщення лаври й вже 

офіційно зареєструвала свою нову юридичну особу – "Свя-
то-Успенську Києво-Печерську лавру" – монастир у складі 
Православної церкви України.

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, яка з 1990 року 
входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО – це 
неформальна столиця східнослов'янського православ'я.

Цей монастир почав діяти в ХІ столітті, за часів князюван-
ня в Києві Ярослава Мудрого, тобто приблизно за сто років до 
того, як набагато північніше було засновано Москву.

Лавру часто називають джерелом монашої традиції на Русі 
– а саме від того історичного періоду ведуть свій державотвор-
чий міф і сьогоднішня Україна, і сьогоднішня росія.

Після радянського антицерковного періоду церква повер-
нулася в лавру у 1988 році. Саме тоді, до сторіччя хрещення 
Русі лавру передали Руській православній церкві – інших у 
Радянському Союзі просто не було.

Якщо бути точним, передали церковникам тоді частину 
лаври – Дальні печери і корпус, в якому пізніше буде відкрито 
Київську духовну семінарію.

Поступово територія, яку контролювала українська ча-
стина РПЦ, яка згодом виокремилася в УПЦ Московського 
патріархату, розширювалася.

У 2013 році, за президентства Віктора Януковича, уряд 
Миколи Азарова ухвалив рішення про передачу цій церкві у 
безоплатне користування "комплексу будівель і споруд" лаври 
за списком у 79 найменувань.

Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, роз-
ділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти 
заповідника – музеї, галереї чи, приміром, національна істо-
рична бібліотека.

Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна цер-
ква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді у УПЦ МП.

Нижня лавра – це об'єкти, що використовуються УПЦ на 
підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі 
храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна акаде-
мія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля 
церкви митрополита Онуфрія.

Ці об'єкти перебувають у безстроковій оренді УПЦ МП.




