
В той час, коли з усіх сторін мова йде про 
черговий наступ рашистів, в тому числі 
з території білорусі, є ті, хто вже знають, 
як готуватися до можливого наступу. І 
мова зовсім не про наших військових, які 
роблять активну підготовку та будують 
фортифікаційні споруди, а про мужніх 
волонтерів, які є прикладом витримки та 
героїзму.

Сьогодні мова піде про семирічну малень-
ку волонтерку та героїню Іринку Васильєву. 
Її тато загинув на війні, але це не змусило 
маленьку донечку скласти руки, а навпаки 
надихнуло продовжувати справу батька, але 
на іншому – волонтерському фронті.

Тато Іринки – старший лейтенант Олек-
сандр Васильєв був військовим. Він став на за-
хист нашої країни ще у 2014-ому році. Офіцер 
з відзнакою закінчив Національну академію 
сухопутних військ у Львові. Далі служив у скла-
ді окремої механізованої бригади імені князя 
Романа Великого. Саме цій бригаді, в якій слу-
жив тато, Іринка надає найбільше допомоги. 

З початку АТО, а далі ООС Олександр не 
раз перебував у районі активних воєнних дій. 
А вже після повномасштабного вторгнення 
знову став на захист країни. Спочатку боро-
нив Київщину, а згодом Миколаївщину. Саме 
під час оборони Миколаєва від рашистів лей-
тенант Олександр Васильєв героїчно загинув. 
Сталося це 27 березня. Похований герой у 
Рівному на кладовищі "Нове", на Алеї Героїв. 

Для дружини Вікторії та донечки Іринки 
втрата люблячого чоловіка та батька стала 
справжнім випробуванням на мужність, але 
разом вони впоралися і нині продовжують 
справу Олександра тільки в тилу, наближаючи 
перемогу. 

Насправді смерть Олександра – це не 
єдина втрата в родині, адже окрім тата помер 
ще і дядько Іринки, тому зараз вона активно 
бореться відразу з силою двох полеглих за-
хисників.

За словами дружини героя, в один із днів 
донька прокинулася і перше, що сказала: 
“Тато наш захищав Україну? Захищав. Він 
загинув. Тепер я маю захищати нашу країну. 
Іринка активно почала волонтерську роботу. 

Спочатку вони з мамою мали різні думки 
про те, яким чином краще буде збирати кош-

ти для військових. Думали і про випікання 
кондитерських виробів, далі були думки 
про різні поробки…Остаточне ж рішення 
допомогло прийняти саме життя. Дівчинка 
захопилася виготовленням віночків. Їх вона 
спочатку продавала на ярмарках, а тепер до 
цього додалися ще і продажі у соціальних 
мережах. Усі кошти, які збирає Іринка,вона 
використовує на купівлю автомобілів, споря-
дження, тепловізорів для захисників. 

- Найважче було зібрати кошти на перший 
тепловізор, на перший автомобіль, – пригадує 
мама Вікторія. – Адже в той час про Іринку 
ще мало хто знав. Далі ж після перших яр-
марок та участі в різних заходах, підтримка 
ставала все більшою і більшою. Це також дає 
сил для руху та подальшого розвитку. 

Щодо основних потреб на що спрямовува-
ти їх, то Іринка не має жодних сумнівів, куди і 
на що саме потрібні кошти. Адже вона постій-
но на зв’язку з побратимами батька та знає, 
що і для кого нині є найбільшою потребою.

На своїх сторінках у соціальних мережах 
Іринка з мамою показує процес виготовлення 
своїх віночків, проводить різноманітні лотереї 
та розіграші. А також показує фотозвіти кож-
ного з вже проведених зборів. 

А ще нині про Іринку вже добре знає вся 
Україна, а також президент та перша леді 
держави. Саме наша маленька волонтерка 

увійшла до 8 діток з усієї країни, які отримали 
відзнаку президента за особистий внесок у 
перемогу України. Іринка не тільки поспілку-
валася з президентом, а ще у колекції прикрас 
Олени Зеленської також є віночок від Іринки. 
Свійжовто-блакитний віночок перша леді 
вдягнула прямо наприкінці церемонії наго-
родження. Володмиир Зеленський же зробив 
Іринці теж подарунок – власноруч підписав 
дівчинці прапор України.

Іринка стала справжньою зіркою соціаль-
них мереж. Одне з останніх відео просто про-
ймає до глибини душі. Адже це для кожного 
з нас приклад невимовної мужності та віри 
у ЗСУ. На відео мама запитує Іринку про те, 
для чого їй ці чорні великі пакети. Іринка ж 
з посмішкою говорить про те, що всі ж нині 
активно обговорюють наступ білорусів, то 
дівчинка готує пакети: "щоб вони ж тут всюди 
нам не валялися!". 

Дівчинка ніколи не втрачає оптимізму, а 
ще ж посмішкою говорить про свою велику 
мрію – перемгу нашої країни, за яку своє 
життя віддали її тато та дядько, а разом з ними 
ще сотні-тисячі полеглих героїв. А з мрій, на 
які вона безпосередньо може вплинути, то 
Іринка не мріє про ляльки чи якісь гаджети. В 
планах дівчинки – наплести мільйон віночків. 
Але не просто так, для встановлення рекордів 
чи кількісних показників, вона таким чином 
хоче зібрати кошти на джавелін, якщо він зда-

тен прискорити нашу велику перемогу. 
Такі діти, як Іринка – це приклад незлам-

ності та героїзму. Це приклад і впевненість 
для нашої країни. Адже з таким підростаючим 
поколінням ми точно маємо велике майбутнє. 
І саме заради таких дітей, гідних продовжу-
вачів українського роду, нині борються на 
фронті наші мужні захисники. 

 Якщо ви хочете підтримати волонтерські 
ініціативи Іринки Васильєвої, вам потрібно 
підписатися та слідкувати за нею у соціаль-
них мережах. Якщо у вас вже зараз є бажання 
придбати віночок ручної роботи у виконанні 
Іринки – можна написати їй на сторінку в 
мережі інстаграм – https://www.instagram.com/
vasilevaira1522/.

Підтримувати діток захисників – це дуже 
важливо, а якщо вони ще і роблять такі благі 
справи – це велика честь бути їх частинкою.

Здійснено за підтримки Асоціації 
“Незалежні регіональні видавці України” 

в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки 
регіональних медіа. 

Погляди авторів не обов'язково збігаються з 
офіційною позицією партнерів
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"Готує для білорусів пакети", – як донька полеглого 
захисника допомагає військовим та вражає силою духу

На Рівненщині створюють окремий 
стрілецький батальйон ЗСУ

Нові стрілецькі батальйони сформують у кожній 
області України. Згідно із рішенням керівництва ЗСУ, 
це потрібно для реагування на загрози національній 
безпеці держави. До батальйону запрошують 
добровольців.

Формування нового підрозділу на Рівненщині обговорили 
на нараді з керівниками районів.

На службу запрошують чоловіків та жінок від 18 до 55 
років. Це мають бути патріотично налаштовані громадяни, 

які прийняли для себе рішення служити в лавах Збройних 
сил України. 

Нам потрібні і офіцери, і сержанти, і рядові. Також запро-
шуємо й тих, хто не служив. Будуть проводитися навчання та 
бойові злагодження. На нараді розглянули матеріальне забез-
печення нового військового формування технікою, провізією 
та місцями розміщення. Охочі вступати до стрілецького ба-
тальйону Рівненщини можуть звертатися до територіальних 
центрів комплектування. Дізнатися про вакансії можна також 
у центрах зайнятості, де представники центрів комплектації 
надають відповідні консультації, – говорить перший заступ-
ник голови Рівненської ОДА Сергій ПОДОЛІН.

Нагадаємо,що минулого тижня також стартував набір до 
підрозділів "Гвардії Наступу". Вона складатиметься з восьми 
бригад – вони підпорядковуватимуться Національній поліції, 
Прикордонній службі та Національній гвардії України.

Їх кістяк складається із офіцерів та солдат, які мають ве-
личезний бойовий досвід. А доукомплектація нових бригад 
відбуватиметься винятково з добровольців. 

Долучившись до нових підрозділів, кожен може зробити 
свій внесок у майбутнє нашої країни та наблизити перемогу.

Як вступити? Доброволець приходить у ЦНАП, де йому 
пропонують 8 бригад на вибір і він має можливість обрати 
одну з них відповідно до своєї мотивації та поглядів. 

Записатись, а також отримати будь-яку інформацію сто-
совно формування нових підрозділів можна у ЦНАПі міста 
Рівного (майдан Просвіти, 2), згідно наступного графіку:

Понеділок: 9:00-17:00
Вівторок: 9:00-20:00 
Середа: 9:00-17:00
Четвер: 9:00-17:00
П'ятниця: 9:00-16:00
Субота: 9:00-16:00
Неділя: 9:00-13:00
Також подати заявку можна через сайт "Гвардії наступу". 
Підкреслюємо: це жодним чином не мобілізація, а суто 

добровільний набір. Кампанія спрямована винятково на 
вмотивованих людей, які за власним бажанням записуються 
до тих бригад, що підходять їм за ідеологією та цінностями. 
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Ухилення від мобілізації: які покарання 
вже отримали українці

Хто може отримати статус учасника 
бойових дій: пояснення омбудсмена

нерухомість

1. НЕРУХОМІСТЬ

01.1 Квартири

Продаж
Продам 1-кімн квартиру, ву3л. Кост-
ромська 10/11. Двері броньовані. Ав-
тономне опалення. Ціна 36500. Анас-
тасія. Тел. (098)260-55-19.
Продам 2-кім. квартиру, вул. Щас-
лива, 3/4, 64 кв.м, кухня 17.5 кв.м. 
Повністю укомплектована. Опалення 
автономне. Є відеоспостереження. 
Ціна 83000. АН Президент. Ольга. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам 2-кім. квартиру, новобудова, 
вул. Костромська, 9/10, 65 кв.м. Опа-
лення автономне. Двері броньовані. 
Ціна 47500. АН Президент. Ольга. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам 3-кім. квартиру в тихому 
районі, 116 кв.м + гараж 20 кв.м. 
Автономне опалення. Анастасія. Тел. 
(098)260-55-19.
Продам 3-кім. квартиру, вул. Буко-
винська, 4/6, 110 кв.м, новобудова, 
планування двостороннє. Опалення 
автономне. АН Президент, Ольга. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам 4-кімн. квартиру у клубному 
будинку з окремим входом та гара-
жем. Всі комунікації, автономне опа-
лення, газовий котел, підігрів підлоги, 
стан після будівельників. Ціна 83000. 
Тел. (098)297-57-87.
Продам стильну 1-кімн квартиру, 
ЖК Щасливе, новобудова. Сучасний 
дизайнерський ремонт, меблі, тех-
ніка. Автономне опалення. Охорона, 
відеонагляд, парковка. Анастасія. Тел. 
(098)260-55-19.

01.2 Будинки, дачі, земельні ділянки

Продаж
Продам зем. ділянки на Щасливому, 
0,05, 0,1, 0,2 га, під будівництво. Ціна 
3000 за 0.01 га. АН Президент. Ольга. 
Тел. (098)595-45-00.
Продам зем. ділянку 0.085 га, вул. 
Гагаріна, комерційного призначен-
ня, всі комунікації, є приміщення 
250 кв.м. АН Президент, Ольга. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам зем. ділянку на Щасливому, 
0,05 га, з комунікаціями, під будівниц-
тво. Ціна 27000. Тел. (098)297-57-87.
Продам зем. ділянку на Щасли-
вому, 0,1 га, під будівництво. Ціна 
38000. АН Президент. Ольга. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам зем. ділянку на Щасливому, 
0,1 га, під будівництво. Ціна 42000. 
Анастасія. Тел. (098)260-55-19.
Продам зем. ділянку на Щасливому, 
5 соток, з комунікаціями під будів-
ництво. Ціна 27000. Анастасія. Тел. 
(098)260-55-19.
Продам фасадну зем. ділянку зі 
зміною цільового призначення, під 
комерцію, 2,5 га. Ціна 85000. Тел. 
(098)297-57-87.

01.4 Приміщення

Продаж
Продам комерційне приміщення, 
вул. Захисників Маріуполя, 134 кв.м, 
ремонт, відеонагляд, пожежна і охо-
ронна сигналізація, фасадна парковка. 
Тел. (098)297-57-87.
Продам комерційне приміщення, 
р-н Гагаріна-Костромська, 30 кв.м, 
ремонт, підігрів підлоги, автономне 
опалення, відеонагляд, сигналізація, 
фасадне, парковка. Ціна 49000. Тел. 
(098)297-57-87.

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.

Установка і обв’язка кот‑
лів. Влаштування сис‑
тем опалення, водопро‑
воду і каналізації. Тел. 
(096)749‑34‑34.

робота

9. РОБОТА

09.1 Роботу пропоную

Пропоную
Потрібні швачки. Тел. 
(097)866-71-54.
Пропоную роботу кухарю зі стажем. 
Тел. (067)362-01-67.
Пропоную роботу пекарю. Графік ро-
боти 2/2. Тел. (096)349-25-93.
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. КОНТАК

10.2 Вважати недійсним

Втрачено Посвідчення тракторист-
машиніст серія ЕА №100943, видане 
на ім’я Левченко Олександр Петрович, 
вважати недійсним.
Втрачено Свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: м. Рівне, 
вул. Соборна буд. 414 кв. №34, вида-
не на ім’я Сімонов Петро Георгійович, 
вважати недійсним.
Втрачено Чіп картку водія, видану на 
ім’я Ковальчук Роман Сергійович, вва-
жати недійсним.
Втрачені документи: Диплом 
№45030137 та Атестат №45025398, 
видані Квасилівським професійним 
ліцеєм на ім’я Пінчук Віктор Святосла-
вович, 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.

�Подати оголошення: 066 265 62 35

Вторгнення рф та початок 
повномасштабної війни 
збільшили кількість 
мобілізованих українців. 
Водночас є і велика 
кількість ухилянтів.

Аналітики сайту Опенда-
табот проаналізували дані су-
дового реєстру, аби дізнатись, 
скільки було вироків у спра-
вах, пов’язаних з військовими 
злочинами.

СТАТТЯ 336 ККУ 
"УХИЛЕННЯ ВІД 
ПРИЗОВУ ЗА 
МОБІЛІЗАЦІЄЮ"

Протягом 2022 року най-
більшу кількість справ про 
ухилення від призову було 
зареєстровано у березні – 
282 провадження. Відтоді 
кількість справ коливалась, в 
середньому, на рівні 100 про-
ваджень на місяць.

У грудні кількість обліко-
ваних справ щодо ухилянтів 
впала майже у 10 разів за мі-
сяць – до 19 проваджень.

Загалом за весь 2022 рік 
було обліковано 1108 справ. 
Попри те, що у повномасш-
табну війну мобілізують біль-
ше людей, кількість "ухилян-
тів" удвічі менша, аніж була у 
попередню хвилю у 2015 році. 
Тоді було обліковано 2256 

проваджень за відповідною 
статтею.

Покарання. Більшість об-
винувачених за цією статтею 
під час повномасштабного 
вторгнення отримують 2-3 
роки за гратами з випробу-
ванням строком в 1-2 роки. 
Наразі у реєстрі знайдено 
один вирок з фактичним поз-
бавленням волі – у серпні 
ухилянта засудили на 3 роки.

Цікаво, що майже 30% від 
загальної кількості вироків за 
статтею 336 ККУ винесено у 
Закарпатській області.

Збільшення кількості вій-
ськових, відповідно, не мог-
ло не вплинути на кількість 
військових злочинів. Одним 
із побічних результатів цьо-

го тренду наприкінці січня 
2023 року стало підписання 
Президентом законопро-
єкту 8271, який передбачає 
посилення відповідальності 
військових.

СТАТТЯ 402 ККУ 
"НЕПОКОРА"

За статтею 402 ККУ про 
непокору кількість справ, 
у порівнянні з 2015 роком, 
зросла у 6 разів. Загалом за 
2022 рік було обліковано 1574 
провадження за цією стат-
тею. Пік непокори припав на 
травень-червень 2022 року, 
відтоді кількість справ змен-
шувалась.

Покарання. В залежності 
від тяжкості скоєного, об-

винуваченим присуджували 
покарання: тримання у дис-
циплінарному батальйоні, 
гауптвахті, "умовні" терміни, 
відрахування з зарплатні на 
користь державі від 10% до 
20% та штрафи від 34 тисяч до 
153 тисяч гривень. Важливо, 
що апеляційні оскарження 
вироків по даній статті у реє-
стрі відсутні.

СТАТТЯ 407 ККУ 
"САМОВІЛЬНЕ 
ЗАЛИШЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 
АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ"

За статтею 407 про "са-
моволки" за весь минулий 
рік зареєстровано 6183. Пік 
припав на листопад, коли 
облікували 26% таких справ. 
Для порівняння, у 2015 році 
було обліковано в 1,6 разів 
менше проваджень за цією 
статтею – загалом 3927 справ.

СТАТТЯ 408 ККУ 
"ДЕЗЕРТИРСТВО"

За статтею 408 ККУ про 
дезертирство за рік зареє-
стровано 3214 справ. Пік вті-
качів припадає на березень. 
У порівнянні з попередньою 
хвилею мобілізації у 2015 році 
кількість проваджень за стат-
тею 408 зросла утричі

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини Дмитро 
Лубінець розповів, що є підставою 
для надання статусу учасника 
бойових дій.

Підстави для надання статусу учасни-
ка бойових дій:

• довідка, видана командиром (на-
чальником) військової частини (органу, 
підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, На-
цгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених 
відповідно до закону військових фор-
мувань чи правоохоронних органів, у 
взаємодії з якими особа сама або у складі 
добровольчого формування брала безпо-
середню участь у заходах, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку зі збройною агресією рф, пе-
ребуваючи безпосередньо в районах та 

у період здійснення зазначених заходів, 
про період участі в таких заходах;

• у разі відсутності довідки – свід-
чення (заява) не менше ніж трьох свідків 
(одним із яких є командир підрозділу, в 
зоні відповідальності якого перебувала 
особа або добровольче формування, у 
складі якого особа брала участь у здійс-
ненні відповідних заходів);

• особам, які зазнали поранення, 
контузії, каліцтва, – свідчення (заява) не 
менше ніж двох свідків, які брали участь 
у вищезгаданих заходах, перебуваючи 
безпосередньо в районах здійснення цих 
заходів, про період безпосередньої участі 
у таких заходах, а також медичні доку-
менти, що підтверджують поранення, 
контузію, каліцтво.

Нагадаємо, в Україні розширили пе-
релік осіб, які можуть отримати статус 
учасника бойових дій. Про це повідом-

ляє пресслужба Міністерства юстиції. 
Так, умовою надання статусу УБД для 
військовослужбовців є виконання ними 
особисто, або у складі військової части-
ни (установи, закладу) бойових завдань.

У вівторок, 7 лютого, в Україні офі-
ційно продовжили воєнний стан та мо-
білізацію. Верховна Рада схвалила укази 
президента Володимира Зеленського 
про продовження строку дії воєнного 
стану та загальної мобілізації з 19 лютого 
ще на 90 днів до 18 травня.

З 5 січня 2023 року в Україні запра-
цював новий порядок військового облі-
ку. З ключових змін: тепер призовникам 
потрібно ставати на облік з 16 років, а 
приймання на роботу чи навчання від-
буватиметься лише після підтвердження 
перебування на обліку.

БЕЗРОБІТНИМ ВПО ПІВ РОКУ ПЛАТИТИМУТЬ 
ПІДВИЩЕНУ ДОПОМОГУ – ПРОЄКТ
Однією з гострих проблем для внутрішньо переміщених 
осіб стає пошук нового місця роботи. Адже наразі в 
Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, а 
робочих місць – обмаль.

Поліпшити матеріальне становище переселенців покликаний 
проєкт "Про внесення змін до Закону України "Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безро-
біття" (№ 8421), повідомляє "Закон і Бізнес".

Що передбачає документ
Документ передбачає певні пільги для таких осіб. Зокрема, 

розмір допомоги по безробіттю не залежатиме від тривалості 
пошуку нової роботи та становитиме 100% від розрахованої 
суми, яка визначається з огляду на страховий стаж. Наразі у 
другу половину строку, на який призначено допомогу, виплати 
зменшуються до 50%.

Крім того, для осіб, які раніше проживали на тимчасово оку-
пованих територіях, а також для тих, хто не може підтвердити свій 
страховий стаж, розмір допомоги збільшать на 50%. Також таким 
ВПО допомогу виплачуватимуть не 120, а 360 календарних днів.

Нагадаємо, що за загальним правилом розмір допомоги по 
безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної 
плати залежно від страхового стажу:

• до 3 років – 50 відсотків;
• від 3 до 6 років – 55 відсотків;
• від 6 до 12 років – 60 відсотків;
• від 12 до 18 років – 65 відсотків;
• від 18 до 24 років – 70 відсотків;
• від 24 до 30 років – 75 відсотків;
• понад 30 років – 80 відсотків.
До того ж, у період воєнного стану тривалість виплати допо-

моги по безробіттю для всіх категорій безробітних становитиме 
не 90 календарних днів, як зараз, а 180.

СПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ЗМІНИ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
НКРЕКП спростила процедуру укладення договорів 
на роздрібному ринку електроенергії та зміни 
постачальника. Документ набере чинності з 1 липня 
2023 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Постановою передбачається впровадження мож-

ливості укладення договорів на розподіл і постачання 
електричної енергії споживачам за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних систем (дистанційного порядку 
взаємодії). Також додається реалізація адміністрування 
зміни постачальника електроенергії Адміністратором 
комерційного обліку засобами Датахаб", – сказано в 
повідомленні.

Також з метою забезпечення сталого функціонування 
роздрібного ринку електричної енергії, Регулятор зо-
бов’язав постачальників електричної енергії пропонувати 
споживачам комерційні пропозиції на електричну енер-
гію за фіксованою ціною на календарний квартал та рік.

Ця норма набирає чинності з дня припинення або 
скасування воєнного стану в Україні.

У НКРЕКП вважають, що прийняття постанови має 
посилити конкуренцію у частині надання змоги спожи-
вачу орієнтуватися в цінових пропозиціях постачальників 
електричної енергії.

Нагадаємо, уряд України вирішив зберегти тарифи на 
електроенергію для населення принаймні 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).



З главою УГКЦ Святославом Шевчуком ми зустрілися 
напередодні Водохреща в Києві. Владика виглядає 
спокійним, навіть попри втому намагається бути 
привітним та посміхатися. 

Блаженніший Святослав зазвичай дуже обережний у ви-
словлюваннях та оцінках. Однак сьогодення підштовхує до 
конкретики й гостроти навіть церковників. 

В інтерв'ю "Українській правді" глава УГКЦ відверто роз-
повів про складні відносини з керівниками Московського 
патріархату, згадував, як телефонував Папі Франциску в перші 
тижні повномасштабної війни, а також застеріг суспільство від 
"духу диктатури".

"ГНІВ ТРЕБА ПЕРЕТВОРИТИ У МУЖНІСТЬ І 
СТІЙКІСТЬ. ПРАВЕДНИЙ ГНІВ Є НАШОЮ СИЛОЮ"

– Навколо нас дуже багато болю: Маріуполь, Бородянка, 
Буча, Ірпінь, Ізюм, Дніпро, Бровари – можемо далі довго пе-
рераховувати понівечені міста і села нашої країни. Чому Бог 
допускає це жахіття?

– (Робить паузу). Ми не знаємо. Ми не розуміємо до кінця 
всього широкого Божого задуму. 

Очевидно, що через біль ми чомусь вчимося, біль нас тран-
сформує і робить нас інакшими. 

Не можна оправдувати завдавання болю, але ми мусимо 
навчитися цей біль правильно переживати. Немає такої лю-
дини, яка би прожила своє життя, ніколи не зазнаючи болю. 

Але бідною є та людина, яка живе своє життя, втікаючи від 
болю і від труднощів. Тому що вміння переживати біль робить 
нас незламними.

Часом ми не можемо змінити обставини і не можемо 
уникнути болю. Але що ми можемо зробити? Ми можемо 
сформувати своє відношення – і до свого болю, і до обставин, 
в яких живемо.

Формування відношення до того, що нам болить, і є по-
шуком сенсу. Ваше питання є питанням пошуку сенсу: задля 
чого?

Якщо моє страждання має значення, тоді розумію, що воно 
було недаремним. 

Ми чуємо такі слова в Євангелії: "Хто витримає до кінця, 
той спасеться". 

Від початку війни, коли біль тільки наростав, люди зверта-
лися до церкви саме за допомогою віднайти зміст свого болю. 
І коли якась людина, чи то військовий, чи то цивільний, чи 
навіть державний діяч бачили, що є якась вища цінність, задля 
якої варто терпіти, тоді той біль ставав джерелом незламності. 

В таких обставинах з'являється дуже особлива роль і місія 
церкви. Я пригадую, коли були болючі дні облоги Києва, я 
відвідував київського міського голову Віталія Кличка. 

Я хотів запитатися, скільки людей в Києві лишилося, які 
найнагальніші потреби. І ми говорили про різні речі, радше 
такого гуманітарного характеру. Потім він мені каже: "Знає-
те, більш ніж хліба і одягу, ми потребуємо слова надії". І крім 
церкви, крім Божого слова, тої надії ніхто не може дати. В 
Христовому Євангелії ми бачимо життєдайні вищі цінності, 
за які варто жити. 

Тема болю дуже складна, і кожна особа проживає його 
унікально. Тому нам потрібно бути поруч. 

От я пригадую багато таких обставин, коли ти не можеш 
нічого зробити людині, але можеш розділити її біль, навіть 
нічого не говорячи. 

Ми не знаємо всього і не розуміємо. Не беріть на себе 
відповідальність, щоб усе пояснити, все раціоналізувати. Бо 
війна – це безглуздя, яке не піддається чіткому раціональному 
поясненню. Але ми можемо змінити наше ставлення до тих 
обставин, в яких перебуваємо, і їх подолати.

– Як українцям зараз правильно ставитися до росіян з хри-
стиянської точки зору?

– Коли ми сьогодні в Україні чуємо слово "росіяни", перед 
нашими очима з'являються кадри масових тортур, знищені 
міста і села. Тому чисто по-людськи сьогодні українці відчу-
вають, що росіяни – це чужинці і вбивці, які прийшли, щоб 
забрати у нас все те, ким ми є та що ми маємо.

Ми не можемо йти на компроміс зі злом. І нам по-людськи 
важко в тих вбивцях побачити людей. Ми бачимо, що все 
те, що сьогодні роззявляє таку вбивчу пащу на Україну – це 
наслідки хвороб пострадянського суспільства, яке в росії, 
замість того, щоб оздоровлятися після Радянського Союзу, 
почало загнивати. 

Пригадую слова Ельдара Рязанова, який говорив: "У нас 
страна большая, гнить будем долго". 

З іншого боку, по-християнськи ми хочемо дати шанс 
кожному на можливість покаятися. І зараз у цій хвилині це 
дуже важко. 

Гнів, особливо коли ми бачимо всі злочини – це природній 
інстинкт людини. Якщо всі ті злочини, які ми бачимо, у нас 
не викликають люті, то це б означало, що ми є співучасни-
ками зла. Тобто ми в той чи інший спосіб його толеруємо і 
похваляємо. 

Але гнів потребує трансформації й обрамлення. У христи-
янському розумінні праведний гнів є матеріалом для чесноти 
мужності. Нам потрібна сьогодні мужність. 

Мужність, щоб вистояти, мужність, щоб перемогти. Бо 
якщо гнів не буде трансформований у мужність, він може 
стати деструктивним. 

Кажуть, що страх – поганий порадник. Так само і гнів 
може бути поганим порадником. Тому християнська аскетич-
на практика показує, що ми справді можемо перетворити гнів 
у мужність і стійкість. 

Цей праведний гнів може стати силою. Силою, яка здатна 
перемагати. 

"Є РИЗИК, ЩО НАМ ПОЧИНАЄ ІМПОНУВАТИ 
ПРИВИД ДИКТАТУРИ В УКРАЇНІ"

– Ми вже починаємо бачити багато проблем, які нам дове-
деться вирішувати після перемоги. Дуже багато ран, переживань, 
ненависті. Які ви бачите найбільші виклики перед українським 
суспільством після перемоги?

– Щоб побачити все, треба дочекатися перемоги. Але що 
вже видно найперше – це рани, про які ми згадували. Вони 
дадуть про себе знати. І ознаки зраненого суспільства будуть 
дуже різні. Буде великий рівень агресивності й конфліктності. 

Тому сьогодні потрібно для всіх тих, хто працює з людьми, 
я би сказав, бути подвійно мудрим, щоби нікого не образити, 
нікого не спровокувати. Насправді сьогодні нашим священ-
никам на тому етапі доволі непросто. 

Ми бачимо, що домашнє насильство зашкалює. І це є теж 
виклик, зокрема для церкви. 

Я бачу ще одну важливу проблему, яка не може не турбува-
ти, але яка, можливо, не так ще гостро сьогодні стоїть. У мене 
є відчуття, що суспільство починає змучуватись від демократії.

– Насамкінець: чи гріх бажати смерті?
– Так, гріх. Тому що коли я бажаю смерті іншому, я сам 

вмираю. Це дуже делікатна річ під час війни. 
Часом мушу зупинити агресора, навіть ціною його власної 

смерті. Тоді я маю обрати життя для свого народу, своєї Бать-
ківщини, свого народу. 

– Чи гріх бажати смерті Путіну?
– (Робить паузу та починає сміятися) Ой, треба буде за 

нього каятися.
Роман Кравець, УП

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

Нові виплати при пораненнях та контузіях: 
як їх отримати рівненським захисникам

Чи гріх бажати смерті Путіну?

Під час війни наші захисники не тільки 
самовіддано, ціною власного життя, 
боронять кожен клаптик української 
землі, а і дуже часто отримують 
травми чи контузії. Час на лікування, 
зрозуміло, у кожного свій, водночас 
часто для нього треба кошти. Можна 
довго говорити про те, що багато 
чого, в тому числі реабілітація, є для 
захисників безкоштовною, проте чимало 
медикаментів треба у будь-якому 
випадку купувати самому чи це лягає на 
плечі родини.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій 
чи, принаймні, зменшити потребу в коштах, 
захисники можуть отримувати компенсацію 
від держави. Проте є велике але – багато хто з 
військових навіть не знають про те, що вони 
можуть отримати подібну допомогу, а також 
не до кінця розуміють усі процедурні моменти 
її отримання.

ЯКУ СУМУ МОЖНА ОТРИМАТИ?!
При отриманих пораненнях можна отри-

мати суму від 30 до 100 тисяч. Це регламен-
товано постановою Кабінету міністрів від 28 
лютого 2022 року №168 "Питання деяких ви-
плат військовослужбовцям, особам рядового 
і начальницького складу, поліцейським та їх 
сім’ям під час дії воєнного стану". Фінальна 
сума виплати залежить від тяжкості отриманої 
травми та часу, проведеного на передовій.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ДЛЯ 
ОФОРМЛЕННЯ ВИПЛАТИ

• наказ командира або ж начальника;
• бойовий наказ чи розпорядження, ра-

порт командира або начальника структурного 
підрозділу;

• власний рапорт військового;
• висновок або ж постанова військово-лі-

карської комісії.

ЧОМУ БАГАТО ВІЙСЬКОВИХ 
НЕ ОФОРМЛЮЮТЬ ТАКУ 
КОМПЕНСАЦІЮ?

Основна причина – не стільки навіть 
необхідність збору усіх документів. А насам-
перед те, що подібні виплати, на відміну від 
інших соціальних гарантій, не нараховуються 
військовим автоматично. Їх можна отримати 
практично постфактум, вже після проходжен-
ня лікування та висновків медичної комісії. 
Крім того, всі ці моменти з оформленнями 
часто можуть відтерміновуватися в часі та 
загалом можуть тривати кілька місяців. А 
саме такий не надто швидкий процес і зупи-
няє військових, які часто після поранення 
та лікування, знову вертаються на передову, 
займатися цими всіма відшкодуваннями.

ЯКІ НОВОВВЕДЕННЯ ПРИЙНЯЛИ У 
РІВНОМУ

У Рівному в питанні підтримки військо-
вих, котрі отримали поранення та контузії 
вирішили ще більше підтримати, ніж це є на 
державному рівні. Так, тут вперше встановили 
нові виплати для тих, хто отримав поранення 
та контузії, а також тим, хто на війні отримав 
захворювання.

Регламентовано це рішеннями виконав-
чого комітету Рівненської міської ради від 
18.10.2022 № 138 та від 28.10.2022 № 150 до 
Комплексної міської соціальної програми 
"Турбота" на 2021-2023 роки, затвердже-
на рішенням Рівненської міської ради від 
13.08.2020 № 7764 внесені доповнення, якими 
передбачено надання одноразової матері-
альної допомоги Захисникам та Захисницям 

України, які отримали поранення, контузії, 
каліцтва чи захворювання під час безпосе-
редньої участі у заходах, необхідних для за-
безпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави у зв’язку з вій-
ськовою агресією російської федерації проти 
України. Так, згідно, затвердженого розпоря-
дженням міського голови Олександра Третяка 
від 28.10.2022 № 966-р, Положення право на 
отримання матеріальної допомоги надається 
Захисникам та Захисницям України місце 
проживання яких зареєстровано на території 
Рівненської міської територіальної громади 
(станом на 24.02.2022 та на дату звернення) 
або які перебувають на обліку як внутрішньо 
переміщені особи (станом на дату звернення).

Розмір матеріальної допомоги визначаєть-
ся Комісією в кожному конкретному випадку, 
виходячи з обставин, що склалися. Для тих, 
хто отримав поранення, контузії, каліцтва, 
травми максимальний розмір становить 20 
тисяч гривень. А суму на суму 10 тисяч гри-
вень можуть розраховувати ті, хто отримав 
захворювання під час виконання бойових дій.

ЯК РІВНЕНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОЖУТЬ 
ОФОРМИТИ НОВІ ВИПЛАТИ

Оформленням усіх цих виплат, що пов’я-
зані з пораненнями, контузіями та захворю-
ваннями проводить Департамент соціальної 
політики. Великою перевагою є те, що цю 
виплату може оформити, як сам військовий, 
так і його представник.

Для цього подає до Департаменту соціаль-
ної політики, що знаходиться в обласному 
центрі за адресою – вул. Соборна, 12, каб. 12 
треба подати заяву та документи:

- паспорт чи ID – картку та їх копії;
- довідку про присвоєння ідентифікацій-

ного номера фізичної особи платника подат-
ків та його копію;

- документ, що підтверджує факт реєстрації 
місця проживання на території Рівненської 
міської територіальної громади станом на 
дату звернення та на дату введення в Україні 
воєнного стану (24.02.2022), та його копію;

- документ з медичного закладу про отри-
мані поранення, контузії, каліцтва, травми, 
захворювання під час безпосередньої участі 
у заходах, необхідних для забезпечення обо-
рони України, захисту безпеки населення та 
інтересів держави у зв’язку з військовою агре-
сією російської федерації проти України після 
введення в Україні воєнного стану 24.02.2022, 
та його копію;

- документ, що підтверджує факт участі у 
заходах, необхідних для забезпечення обо-
рони України, захисту безпеки населення 
та інтересів держави у зв’язку з військовою 
агресією російської федерації проти України 
(за наявності);

- довідку про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи в Рівненській міській 
територіальній громаді та її копію (для ВПО);

- інші документи, що підтверджують на-
лежність до осіб, які мають право на отриман-
ня матеріальної допомоги та їх копії;

- реквізити рахунку, відкритого в установі 
банку, для зарахування коштів.

СКІЛЬКИ ВІЙСЬКОВИХ РІВНОГО 
СКОРИСТАЛИСЯ НОВИМИ 
ВИПЛАТАМИ

За підсумками 2022 року 112 військових, 
які отримали поранення (контузію, каліцтво) 
не тільки змогли оформити допомогу, а і всти-
гли її отримати. В грошовому еквіваленті мова 
йде про суму – 2577,6 тис. грн.

Цьогоріч у громаді прийняли рішення про-
довжити подібні виплати, тому особливості 
оформлення таких видів допомог продовжать-
ся й у 2023-ому.
“Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні 

регіональні видавці України” та WAN-IFRA 
в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки 

регіональних медіа. Погляди авторів не 
обов'язково збігаються з офіційною позицією 

партнерів"
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Українка пережила 
землетрус у Туреччині

новини світу

Чому землетрус в Туреччині 
був таким смертоносним?

Чи можливий масштабний землетрус в Україні
Землетрус у Туреччині і Сирії забрав 
життя тисяч людей і завдав величезних 
руйнувань. Але чи можливо було 
передбачити стихійне лихо такого 
масштабу і отже, уникнути стількох 
жертв? І чи може потужний землетрус 
статися і на території України?

Ми спитали про це фахівчиню Інституту 
геофізики НАН України доктора фізико-ма-
тематичних наук Юлію Семенову.

Чи можна передбачити землетрус?
Сказати точно, де і коли станеться зем-

летрус, неможливо, і сейсмологи таким не 
займаються, каже Юлія Семенова. Натомість 
вони вивчають зони можливого виникнення 
землетрусів. Тобто вони можуть сказати, яка 
імовірність землетрусу у певному регіоні на 
певну кількість років.

На думку Юлії Семенової, Туреччина 
знала, що у цьому регіоні є глибокий розлом 
і там можуть бути землетруси, але не підго-
тувалась. Як видно з кількості жертв і руй-
нувань, будівництво в цьому регіоні не було 
сейсмостійким.

Через те, що сейсмічної активності у цьому 
регіоні довго не було, був високий ризик, що 

станеться саме один потужний землетрус, а не 
серія менших поштовхів. Енергія у місці тертя 
плит накопичується, і якщо вона не виходить 
постійно невеликими поштовхами, вона ви-
вільняється потужним землетрусом.

Як виявляють небезпечні зони?
Землетруси трапляються у місцях розло-

мів земної кори, де окремі її частини, плити, 
прилягають одна до одної і можуть рухатися. 
Коли тиск зростає, плита здригається і на по-
верхні Землі відчуваються поштовхи.

Вчені досліджують тектоніку плит, вияв-
ляють активні розломи і спостерігають, як 
плити рухаються і як накопичується в них 
енергія тертя. Але передбачити, це буде серія 
невеликих поштовхів чи потужний землетрус, 
неможливо. На Землі є кілька сейсмоактив-
них поясів, де можуть траплятися землетруси.

ЧИ МОЖНА ПІДГОТУВАТИСЯ ДО 
ЗЕМЛЕТРУСУ?

До землетрусу неможливо підготуватися за 
кілька днів, єдиний спосіб уникнути великих 
жертв – дотримуватися правил будівництва 
у районах ризику. Є спеціальні мапи, які по-
казують, якої сили землетрус може статися у 
тому чи іншому місці.

Якщо, приміром, будують атомну електро-
станцію, то враховують найгірший сценарій 
землетрусу у цьому регіоні. Якщо будується 
звичайна будівля, використовують карту з 
найменшою сейсмічною інтенсивністю, мож-
ливою у цьому районі.

Перед будівництвом насамперед вивчають 
ґрунти. Якщо він м'який, він може підсилю-
вати сейсмічні коливання. Це враховують у 
проєктуванні будівлі, формі її фундаменту та 
матеріалах, з яких її будують.

На деяких ділянках не можна будувати не-
безпечні об'єкти чи багатоповерхові цивільні 
будинки, а у деяких місцях потрібно взагалі 
уникати будівництва. Усе це моделюють за 
допомогою спеціальних програм.

ЧИ ВІДЧУВАВСЯ ТУРЕЦЬКИЙ 
ЗЕМЛЕТРУС В УКРАЇНІ?

Землетрус у Туреччині відбувся на глибині 
до 20 км і від таких неглибоких землетрусів від 
Туреччини до України сейсмічні коливання 
не доходять.

Але територія України піддається впливу 
землетрусів із зони Вранча у Румунії. Вони 
відбуваються на великих глибинах – до 600 
км. Хвилі від такого землетрусу можуть по-

ширюватися на великі відстані.

ДЕ В УКРАЇНІ НАЙБІЛЬША 
НЕБЕЗПЕКА ЗЕМЛЕТРУСІВ?

Землетруси із зони Вранча найбільше 
відчуваються у західних і південно-західних 
областях України. Ця сейсмічна активність 
також прописана у державних будівельних 
нормах України.

На території України немає таких глибоких 
розломів земної кори, як, приміром, у Туреч-
чині, і тому місцеві землетруси не можуть бути 
такого масштабу.

Але від хвиль землетрусу у зоні Вранча 
руйнування в Україні можуть бути також 
великими, якщо будівництво у відповідних 
районах не буде сейсмостійким.

Найбільший ризик руйнувань мають 
високі гнучкі будівлі, побудовані на м'яких 
ґрунтах, наприклад, поруч з водоймами.

Найбільші землетруси від зони Вранча 
були у 1977 і 1981 роках, жителі України добре 
їх відчували, насамперед у західних і цен-
тральних областях. Найпотужніший землетрус 
у Криму стався у 1927 році. В інтернеті можна 
побачити фото зруйнованого Ластівчиного 
гнізда.

Понад 4300 людей 
загинули і тисячі 
отримали поранення 
внаслідок потужного 
землетрусу, який стався 
на південному сході 
Туреччини, поблизу 
сирійського кордону, 
рано вранці понеділка.

Землетрус, епіцентр яко-
го був поблизу міста Ґазіан-
теп, супроводжувався чис-
ленними афтершоками. А 
один з них був майже таким 
же потужним, як і перший.

ЧОМУ ВІН БУВ ТАКИМ 
СМЕРТОНОСНИМ?

Це був сильний земле-
трус – магнітудою 7,8 балів, 
що класифікується як "ве-
ликий". Він відбувся вздовж 
100-кілометрової лінії роз-
лому, завдавши серйозної 
шкоди будівлям поблизу 
розлому.

Професор Джоанна Фор 
Вокер, голова Інституту 
зменшення ризиків і сти-
хійних лих при Універси-
тетському коледжі Лондо-
на, сказала: "З найбільш 
смертоносних землетрусів 
за будь-який рік лише два за 
останні 10 років були такої 
потужності, а чотири – за 
попередні 10 років".

Але не тільки потужність 
поштовхів спричиняє спу-
стошення.

Інцидент стався рано 
вранці, коли люди були у 
своїх домівках і спали.

Міцність будівель також 
є важливим чинником.

Доктор Кармен Солана, 
викладачка відділу вулкано-
логії та комунікації ризиків 
в Університеті Портсмута, 
каже: "На жаль, стійка інф-
раструктура є не всюди на 
півдні Туреччини і тим біль-
ше у Сирії, тому порятунок 
життів зараз здебільшого 
залежить від швидкості ре-
агування. Наступні після 
землетрусу 24 години мають 
вирішальне значення для 
пошуку тих, хто вижив. Че-
рез 48 годин кількість тих, 

хто вижив, значно зменшу-
ється".

Сильних землетрусів у 
цьому регіоні не було понад 
200 років і так само не було 
жодних попереджувальних 
ознак того. Тому рівень го-
товності був нижчим, ніж 
у регіоні, який більше звик 
до боротьби з підземними 
поштовхами.

ЩО СТАЛО 
ПРИЧИНОЮ 
ЗЕМЛЕТРУСУ?

Земна кора складається 
з окремих частин, які нази-
вають плитами і які приля-
гають одна до одної.

Ці пластини часто на-
магаються рухатися, але їм 
заважає тертя об сусідню 
пластину. Але іноді тиск 
зростає, доки одна пласти-
на раптово не здригається, 
спричиняючи рух поверхні.

У цьому випадку це була 
Аравійська плита, яка руха-
лася на північ і стикалася з 
Анатолійською плитою.

Тертя плит зазвичай 
спричинює дуже руйнівні 
землетруси.

13 серпня 1822 року 
внаслідок цього стався зем-
летрус магнітудою 7,4 бала, 
що значно менше, ніж маг-
нітуда 7,8, зареєстрована у 
понеділок.

Попри це, землетрус у 19 
столітті завдав величезної 
шкоди містам у цьому ра-
йоні: лише в місті Алеппо 

зафіксовано 7000 смертей. 
Руйнівні афтершоки трива-
ли майже рік.

Після нинішнього зем-
летрусу вже було кілька по-
вторних поштовхів, і вчені 
очікують, що він матиме ту 
саму тенденцію, що й попе-
редній великий землетрус у 
регіоні.

ЯК ВИМІРЮЮТЬ 
ЗЕМЛЕТРУСИ?

Підземні поштовхи вимі-
рюють за шкалою величини 
моменту (Mw). Вона замі-
нила більш відому шкалу 
Ріхтера, яку тепер вважають 
застарілою та менш точною.

Число, яким позначають 
потужність землетрусу, є 
комбінацією відстані, на 
яку перемістилася лінія роз-
лому, і сили, яка її зрушила.

Поштовх у 2,5 бали або 
менше зазвичай не відчува-
ється, але його можуть ви-
явити датчики. Відчувають-

ся підземні поштовхи силою 
до п'яти балів, які завдають 
незначної шкоди. Землетрус 
у Туреччині магнітудою 7,8 
класифікують як сильний і 
такий, що завдає серйозної 
шкоди, як це сталося в цьо-
му випадку.

Все, що перевищує 8, 
завдає катастрофічної шко-
ди та може повністю зни-
щити населення в епіцентрі 
стихійного лиха.

ІНШІ ВЕЛИКІ 
ЗЕМЛЕТРУСИ

Землетрус біля узбереж-
жя Японії 2011 року був за-
реєстрований з магнітудою 
9. Він завдав величезної 
шкоди на суходолі та спри-
чинив цунамі, яке призвело 
до великої аварії на атомній 
станції "Фукусіма".

Найбільший землетрус 
магнітудою 9,5 був заре-
єстрований у Чилі в 1960 
році.

Внаслідок сильного 
землетрусу на південному 
сході Туреччини та в 
Сирії понад тисяча людей 
загинули, ще кілька тисяч 
поранені. Триває розбір 
завалів та пошук людей.

ВВС News Україна погово-
рила з українкою, яка живе у 
турецькому місті Газіантеп, що 
стало одним з епіцентрів зем-
летрусу.

Її будинок вцілів, лише в 
квартирі пішли тріщини. Проте 
у місті є суттєві руйнування.

В українському МЗС ще не 
можуть назвати кількість по-
страждалих українців і чи вони 
є, повідомивши ВВС News Укра-
їна, що зараз триває розбір зава-
лів та ідентифікація загиблих.

Дмитро Кулеба заявив, що 
взяв під особистий контроль пи-
тання надання допомоги укра-
їнцям.

Проте, за даними співрозмов-
ників ВВС на місці, у цих місцях 
живе немало громадян України.

МЗС України встановлює 
зв'язок з 24 українцями, контакт 
з якими зник цієї ночі.

ДІМ "ХОДИВ ХОДУНОМ"
Марія мешкає та працює в 

Газіантепі. Вночі вона проки-
нулася о 4 ранку від того, що 
"квартира ходить ходуном".

"На секунду в мене був 
флешбек, що я в Україні й це 
обстріли. Буквально за секунду 
я зрозуміла, що це землетрус", – 
розповіла вона ВВС.

На роботі, де працює жінка, 
регулярно проводять тренінги, 
як поводитися у випадку земле-
трусу. Основна порада – вийти 
з будівлі на відкриту місцевість.

Марія схопила взуття та курт-
ку і розбудила своїх сусідів з 
цокольного поверху. Разом з 
ними на вулицю вибігали люди 
з прилеглих будинків.

Вона згадує, що "будинок 
трусило, як коробку з цукер-
ками".

Люди вибігали в паніці, каже 
очевидиця подій. Ті, у кого були 
автомобілі, виїжджали. Так її 
знайома з дітьми виїхала просто 
в чисте поле.

За словами українки, було дві 
потужні хвилі землетрусу. Третя 
була дещо слабша. У перерві між 

трусінням вона встигла забіг-
ти в квартиру по мобільний 
телефон та документи.

"Усі люди стояли в парку 
біля нас. Через три години ми 
повернулися в будинок, тому що 
змерзли і промокли. Вже не було 
подальших повідомлень про 
небезпеку в інтернеті та через 
смс-розсилку", – згадує події 
цього ранку Марія.

НАЙСИЛЬНІШИЙ 
ЗЕМЛЕТРУС ЗА ОСТАННІ 
20 РОКІВ

Землетруси у цьому регіоні 
не рідкість, адже Туреччина 
розташована в одній із найак-
тивніших сейсмонебезпечних 
зон у світі.

За час свого перебування в 
Туреччині Марія вже пережила 
кілька землетрусів, але вони 
були незначні.

"Це таке відчуття, як ти у 
Львові сидиш в кав'ярні, а Пло-
щею Ринок проїжджає трамвай. 
Ти їх відчуваєш, але знаєш, що 
маєш вийти на вулицю, постоя-
ти пів години, оцінити ситуацію 
і повернутися назад", – розпові-
дає українка.

За її словами, навіть турки, 
які тут живуть в цьому регіоні 
давно, не пам'ятають такого 
сильного землетрусу.

Після потужного землетрусу 
у Туреччині у 1999 році загинуло 
понад 17 тисяч людей.

Марія бачила руйнування у 
місті на відео. Зокрема, в пам'ят-
ці архітектури – руїнах стародав-
нього замку, які розташовані в 
Газіантепі, впала частина стіни.

Один з будинків завалився 
неподалік від місця її роботи. 
Також про зруйновані будинки 
розповідали її знайомі.

У квартирі Марії відсутнє 
електропостачання, водночас 
газ і вода є.

Уже після розмови з жінкою 
влада повідомила про ще одну 
хвилю землетрусу.

Марія не знає точної кілько-
сті українців, які проживають в 
Гізіантепі, але приблизно оці-
нює їх кількість в десяток людей.

Газіантеп – це центр гастро-
номічного туризму, також в місті 
працює кілька міжнародних 
організацій.




