
День виходу – четвер№7 (1887) 23 лютого 2023 року

n прогноз погоди
sinoptik.ua

Історичний візит: за лаштунками 
візиту президента США до Києва

Під час візиту 20 лютого до Києва 
Джо Байдена супроводжувала лише 
невелика команда – кілька найближчих 
помічників, медики, фотограф і 
охоронці. Чому так? Як готувався візит 
президента США в Україну, яка вже рік 
стримує широкомасштабну агресію 
росії? Які залаштункові деталі візитів, 
зокрема щодо переміщення до Польщі 
американського "літака судного дня"?

Неоголошуваний заздалегідь візит прези-
дента США Джо Байдена до Києва, сам Білий 
дім називає "історичним і безпрецедентним", 
зокрема стосовно рівнів небезпеки і ризиків.

Адже, на відміну від попередніх візитів 
американських президентів до зон бойових 
дій, таких як Ірак та Афганістан, цього разу 
США не мали військової присутності у країні 
призначення, і не контролювали критично 
важливу інфраструктуру. Враховуючи харак-
тер того, як армія росія уже рік атакує Укра-
їну і Київ зокрема, це зробило візит чинного 
президента США до Києва безпрецедентним.

Байден прибув до Києва у день, коли в 
Україні вшановують пам'ять Небесної сотні – 
убитих силовиками учасників Революції гід-
ності. Президент США разом і президентом 
України Зеленським пройшов усіма місцями 
пам'яті і вшанував пам'ять загиблих.

Під час зустрічі Байден і Зеленський об-
говорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ, 
формулу миру, оборонну та економічну до-
помогу Україні, а також міжнародні зусилля з 
підтримки України.

ВІЗИТ ПЛАНУВАВСЯ ПРОТЯГОМ 
КІЛЬКОХ МІСЯЦІВ

Візит Джозефа Байдена до України плану-
вали декілька місяців із залученням кількох 
офісів у Білому домі, фахівців Пентагону, 
таємної служби та, звичайно, розвідки, яка 
відповідала за оцінку загроз під час візиту, 
повідомили вже після візиту президента США 
до Києва представники Білого дому.

Однак, про рівень секретності каже той 
факт, що лише кілька людей у кожній із цих 
установ брали участь у плануванні заходів 
оперативної безпеки під час візиту президента 
США до Києва.

Сам Джозеф Байден був повністю поін-
формований про кожен етап планування та 
про можливі дії у разі можливих непередбаче-
них ситуацій, повідомляють посадовці США.

Але тільки 17 лютого – після спілкування 
в Овальному кабінеті та телефонної розмови 
з деякими ключовими членами його кабінету 
національної безпеки – Байден ухвалив оста-
точне рішення їхати до Києва.

БАЙДЕН ЦЬОГО ХОТІВ
Деталі ретельного планування візиту Джо 

Байдена в Україну оприлюднили 20 лютого 
директорка із комунікацій Білого дому Ке-
трін Бедінгфілд, радник президента США з 

нацбезпеки Джейк Салліван і головний за-
ступник радника з нацбезпеки Джон Файнер.

 "Поїздка була сміливим і сильним кроком 
з боку президента Байдена перед лицем над-
звичайних труднощів. Це було надзвичайно 
складно логістично, що надсилає неймовірно 
потужне повідомлення про те, що президент 
Байден вірить в український народ і непо-
хитно підтримує його", – наголосила Кетрін 
Бедінгфілд.

Однак, за її словами, "це був ризик, на 
який хотів піти Джо Байден".

Для президента США було важливо осо-
бисто відвідати Київ, наголошують у Білому 
домі, і він зробивце, не дивлячись на високий 
рівень небезпеки.

 "Він хотів стояти пліч-о-пліч із президен-
том Зеленським і нагадати світу у час, коли 
ми наближаємося до річниці вторгнення (ши-
рокомасштабного вторгнення росії в Україну 
24 лютого 2022 року –ред.), що Київ встояв і 
продовжує стояти… І він хотів продемонстру-
вати силу своєї відданості стратегії об’єднання 
Заходу в єдиний фронт проти путіна", – ска-
зала Бедінгфілд.

Тепер, за словами представників Білого 
дому, ні в кого не повинно залишатися сум-
нівів у тому, що Джо Байден є лідером, який 
серйозно ставиться до зобов’язань, а також 
у тому, що США мають намір продовжувати 
підтримувати Україну стільки, скільки це буде 
потрібно.

Джо Байден, кажуть у Білому домі, мав 
намір надіслати чітке і однозначне повідом-
лення як про постійну американську під-
тримку України, так і про єдність Заходу та 
міжнародної спільноти у підтримці України в 
протистоянні російській агресії.

Та найперше, візит Байдена до Києва 

став потужною демонстрацією, що Україна 
успішно протистоїть російській агресії, а росія 
зазнає стратегічної невдачі, кажуть американ-
ські посадовці.

РОСІЮ ПОПЕРЕДИЛИ ПЕРЕД САМИМ 
ВІЗИТОМ

За інформацією Білого дому, прямо перед 
візитом США також поінформували росію 
про візит, "з метою уникнення можливого 
конфлікту" двох ядерних держав.

 "Ми зробили це за кілька годин до його 
від’їзду з метою деконфліктування. Через 
конфіденційний характер цих повідомлень 
я не буду вдаватися у те, як вони відповіли 
або яким був точний характер нашого пові-
домлення, але я можу підтвердити, що спо-
вістили", – сказав радник президента США з 
нацбезпеки Джейк Салліван.

До Польщі разом із Джо Байденом при-
летів так званий "літак судного дня" (літак 
Boeing E-4B Nightwatch, оснащений як ко-
мандний пункт США на випадок ядерної вій-
ни та інших надзвичайних ситуацій – ред.), 
стверджує дипломат Юрій Щербак.

Це усталена практика, коли одна ядерна 
держава повідомляє іншу ядерну державу про 
візит лідера і по переміщення разом з ним 
стратегічного ядерного командного пункту.

У ФСБ росії підтвердили, що США пові-
домили росії про візит Байдена до України і 
Польщі.

Однак, російська спецслужба стверджує, 
що не давала гарантій безпеки президенту 
США Джо Байдену під час його візиту до Ки-
єва, відповідаючи на закид заступника голови 
Ради безпеки росії дмитра медведєва, який 
написав у своєму телеграм-каналі, що Байден, 
"попередньо отримавши гарантії безпеки, 

з’їздив нарешті до Києва".
"США справді повідомляли росії про ві-

зит Байдена до Києва – за дипломатичною 
лінією. Гарантій його безпеки ми не давали", 
– заявив директор ФСБ росії Олександр 
Бортніков в інтерв’ю Telegram-каналу Shot.

Голова російської спецслужби також зазна-
чив, що співпраця росії та США по лінії спец-
служб продовжується і насамперед стосується 
питань боротьби з міжнародним тероризмом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем 
заявляв у коментарі виданню Politico перед 
візитом Байдена до Польщі, і як стало відомо 
безпосередньо 20 лютого – і до України, що 
ця подорож "стане вирішальним моментом 
президентства Байдена".

Грем привітав візит Байдена до України, 
однак наголосив: "Щоб візити та заяви мали 
повноцінне значення, за ними мають негайно 
йти рішучі дії". Він закликав визнати росію 
державою-спонсором тероризму, а також по-
чати навчання українських пілотів на сучас-
них винищувачах і надати українцям сучасні 
літаки, "не лише, щоб зупинити цю війну, але 
і стримати наступну агресію".

 "Президент відчував, що йому належить 
виконати важливу місію, і він дуже хотів її ви-
конати, – підсумовують у Білому домі. – Він 
хотів бути впевненим, що максимально вико-
ристає кожну мить. І діяв з упевненістю, що 
його команда безпеки змогла довести ризик 
до контрольованого рівня, і саме це зрештою 
змусило його прийняти рішення їхати".

ТАК ПОТЯГОМ ЧИ ЛІТАКОМ?
Конкретні деталі логістики, наприклад, 

яким саме транспортом подорожував Байден, 
не розголошують, доки поїздка президента 
США не буде повністю завершена.

Однак голова правління "Укрзалізниці" 
Олександр Камишін повідомив, що президент 
США Джо Байден прибув до Києва потягом. 
На що пішло 10 годин.

А потім, як можна зрозуміти зі слів Ками-
шина, дорогою назад до Польщі Байден теж 
скористався потягом.

"Безпечно доставили президента США 
Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де 
Air Force One не літає, підхоплює Укрзаліз-
ниця. Train Force One – для лідерів, які мають 
сміливість боротися зі злом. Особисто", – 
написав очільник "Укрзалізниці" Камишин 
у телеграмі.

Однак, у Варшаві Байдена зустрічали вже 
з літака.

21 лютого у Варшаві президент США 
Джо Байден зустрічається із президентом та 
представниками влади Польщі, а також із 
представниками так званої "Бухарестської 
дев'ятки": Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Ру-
мунії, Словаччини, Угорщини, Чехії і власне 
Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, 
що дводенний візит президента США Джо 
Байдена напередодні перших роковин ро-
сійського вторгнення в Україну призведе до 
подій світового значення.

США, ЄС та інші країни партнери готу-
ються цього тижня запровадити додаткові 
санкції проти росії і повідомляють про нову 
економічну та збройну допомогу українцям.

Вашингтон 20 лютого оголосив про на-
дання боєприпасів та іншої зброї й устатку-
вання на $450 мільйонів і ще $10 на допомогу 
українській енергетичній інфраструктурі, яка 
зазнала руйнувань внаслідок цілеспрямованих 
російських ударів.

США заявляють, що безпекова амери-
канська допомога Україні у відсічі російської 
агресії зараз сягає $24 мільярдів.

Європейський Союз, який окрім еконо-
мічної у гуманітарної допомоги залучився і до 
військової підтримки, заявляє, що загалом за 
рік війни виділив для України ресурсів на 50 
мільярдів євро.

www.radiosvoboda.org
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Тролейбуси із низьким рівнем підлоги: чому 
це дуже важливо для Рівного?

Що потрібно знати про 
е-рецепт – МОЗ відповідає 

Часом речі, на які більшість людей не звертає увагу, 
які здаються незначними, для декого є особливо 
важливими. Це, наприклад, новітні тролейбуси із 
низьким рівнем підлоги, які уже кілька років їздять у 
Рівному. Саме це оновлення тролейбусного парку мало 
позитивний вплив на життя багатьох рівнян.

Низькопідлогові тролейбуси уже давно не новинка на 
вулицях багатьох міст Європи. Без сходів вони дають змогу 
багатьом пасажирам без особливих зусиль зайти до салону. 
Це особливо важливо для людей з інвалідністю, літніх людей, 
мам з дитячими візками чи тих, хто тимчасово обмежені у русі. 

У Рівному тролейбусний парк поступово оновлювали завж-
ди. Але у 2017 році було одне із найактивніших. Одразу шість 
нових тролейбусів з низьким рівнем підлоги прибули у місто 
наприкінці 2017 – на початку 2018 року. 

Постійне удосконалення машин, які курсують містом, дуже 
важливе, адже для деяких людей подібний вид міського тран-
спорту із низьким рівнем підлоги – основний у користуванні. 
Це, наприклад, мешканці Рівного з інвалідністю, які мають 
обмеження у русі. 

Рівнянин Євген МАРКОВ має інвалідність з дитинства. Усе 
своє життя користується кріслом колісним. Через це можли-
вість проїхатися тролейбусами старої моделі ставала для нього 
випробуванням. Подолати кілька сходинок без сторонньої 
допомоги неможливо, та й старі тролейбуси мають не так 
багато місця у салоні, аби зручно міг розміститися пасажир у 
кріслі колісному. Частенько доводилося у справах їхати своїм 
ходом, а після дощу чи снігу або у відлигу такі подорожі обіця-
ли мало приємного – руки та одяг бруднилися. Не кажучи уже 
про фізичну втому, якою нерідко закінчувалися такі поїздки. 

Нові тролейбуси з низькою підлогою дозволили Євгену 
та й іншим людям з інвалідністю користуватися міським 
транспортом на рівні з усіма іншими рівнянами. Тепер Євген 
уважно відслідковує рух низькопідлогових тролейбусів, яких 
відображаються на спеціальному додатку, аби встигнути саме 
на такий транспорт. Адже так може цілком комфортно виру-
шити на роботу. При чому, значно зекономивши час та сили. 

Євген МАРКОВ говорить, що жодних проблем із водіями 
не виникало. Ставляться із розумінням – охоче зупиняються, 
не лише відкривають пандус, але й допомагають за потреби 
заїхати у тролейбус. А пізніше таким способом і виїхати із 
салону.

Оскільки низькопідлогові сучасні тролейбуси зробили 
комфортнішим не лише його життя, Євген волів би, аби їх на 
вулицях міста ставало більше: 

- Я дуже хочу, щоб таких машин із низьким рівнем підлоги 
побільшало. Ідеально, аби усі міські тролейбуси були саме 

такої моделі. Можливо, для когось це не так важливо, але для 
мене, та й для усіх людей, які мають труднощі із здоров’ям, це 
має велике значення. Сучасне життя вимагає від усіх, у тому 
числі й від людей з інвалідністю, постійно знаходитися у русі, 
переміщатися містом. Тому й транспорт повинен бути зруч-
ним. Хочеться вірити, що з часом він буде ще доступніший 
для усіх мешканців Рівного, – говорить Євген МАРКОВ. 

Як розповідає фахівець із зв'язків з громадськістю КП 
"Рівнеелектроавтотранс" Антон БРИНИХ, є затверджена 
програма розвитку міського елетротранспорту. Вона передба-
чає щорічну закупівлю нових тролейбусів. Поки що питання 
закупівлі впирається у капітальні видатки – потрібно, щоб 
на них виділяли кошти. Зараз у місті працює 20 тролейбусів 
із низькою підлогою: 18 – Дніпро-МАЗ, 1 – ЛАЗ, 1 – БКМ. 
Сім з них мають можливість автономного ходу: 6 – "Дніпро" 
з акумуляторними батареями, 1 БКМ з дизель-генератором. 
Частка тролейбусів із низьким рівнем підлоги, якщо рахувати 
від загальної кількості пасажирських тролейбусів – 84, скла-
дає 23,8%. Але вони є на усіх маршрутах міста Рівного. Варто 
зазначити, що на 11 та 12 маршрутах, де використовують 
автономний хід, їздять тільки сучасні тролейбуси із низьким 
рівнем підлоги. 

- Як зношуватиметься стара техніка, місто повинно за-
куповувати нові тролейбуси, тож можна сподіватися, що з 
часом усі тролейбуси в місті будуть сучасні й з низьким рівнем 
підлоги. Але зважаючи на те, що зараз війна, то дуже складно 
щось точно прогнозувати, – каже Антон БРИНИХ. 

Говорячи про доступність міського транспорту на вулиця 
Рівного, не можна оминути той факт, що під кінець 2022 року 

на вулиці міста виїхали великогабаритні автобуси приват-
них перевізників, які конкурують із звичайними "жовтими" 
маршрутками. Майже два десятки машин 2009 та 2010 року 
пригнали із Німеччини та Нідерландів. Маршрути пролягають 
з Ювілейного до Зоопарку та з Ювілейного на Північний. 
Пільгові місця також є. 

На завершення варто також наголосити, що влада та гро-
мадянське суспільство зобов’язане забезпечити осіб з інва-
лідністю можливістю користуватися доступним транспортом. 
13 грудня 2006 року Україна підписала Конвенцію про права 
осіб з інвалідністю (ратифіковано 16 грудня 2009 року, а за-
кон набрав чинності 6 березня 2010 року). Цей міжнародний 
договір ООН щодо прав людей з інвалідністю. І окремими 
принципами Конвенції зазначається недискримінація, рів-
ність можливостей, доступність та повне й ефективне залу-
чення та включення до суспільства. Тож прагнучи зберегти 
демократичний стрій та збудувати рівноправне суспільство, 
варто не забувати про потребу забезпечити доступність міста 
та міського транспорту.

 
 

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.

Зі впровадженням електронного 
рецепта на всі рецептурні препарати 
питань виникає все більше. Це цілком 
природно, адже тепер ця норма 
пошириться на велику групу ліків, які 
вживають українці.

Отже, відповідаємо на найпоширеніші 
з них.

1. НА ЯКІ ЛІКИ БУДЕ ПОТРІБЕН 
ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ?

Електронний рецепт пошириться на всі 
зареєстровані в Україні лікарські засоби, що 
підлягають відпуску за рецептом лікаря. При 
цьому перелік рецептурних ліків не розши-
рюється. Усі ліки, що й раніше підлягали 
відпуску за рецептом лікаря, можна буде от-
римати, зокрема, і за електронним рецептом.

2. ЧИ БУДУТЬ ЩЕ ДІЯТИ ПАПЕРОВІ 
РЕЦЕПТИ?

Так, е-рецепт буде впроваджуватися 
поступово: за відсутності світла чи зв'язку у 
медичному закладі лікар, як і раніше, зможе 
виписати вам рецепт на спеціальному папе-
ровому бланку. 

3. ЧИ ПОТРІБНО МАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ 
З СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
ОТРИМАТИ РЕЦЕПТ?

Електронний рецепт можна буде отри-
мати незалежно від наявності декларації з 
сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути 
обов’язково зареєстрований в електронній 
системі охорони здоров’я – це проста проце-
дура, яку може швидко здійснити будь-який 
лікар.

4. ЯКІ ЛІКАРІ БУДУТЬ ВИПИСУВАТИ 
Е-РЕЦЕПТИ?

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх 
спеціальностей державних, комунальних чи 
приватних клінік або ж лікар-ФОП. 

5. ЧИ ЗМОЖЕ ЛІКАР ВИПИСАТИ РЕ-
ЦЕПТ НА КОНКРЕТНУ ТОРГОВУ НАЗВУ 
ЛІКІВ?

Е-рецепт не містить торгових назв пре-
паратів, а лише міжнародну непатентовану 

назву, іншими словами – діючу речовину. Так 
пацієнт самостійно приймає рішення щодо 
бренду лікарського засобу з відповідною 
діючою речовиною.

6. ЧИ МОЖНА ПРИДБАТИ МЕНШУ 
КІЛЬКІСТЬ ЛІКІВ ЗА РЕЦЕПТОМ, НІЖ 
ПРИЗНАЧИВ ЛІКАР?

Так, ви зможете погасити електронний 
рецепт частково, тобто придбати меншу 
кількість ліків, аніж вам призначив лікар. 
Ви зможете одноразово погасити рецепт на 
мінімальну кількість препарату (наприклад, 
блістер чи ампулу). При цьому повторно от-
римувати рецепт для відпуску залишку ліків 
не потрібно. 

7. ЯК ОТРИМАТИ РЕЦЕПТ НА ЛІКИ В 
СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, ДЕ ОБМЕЖЕ-
НИЙ ДОСТУП ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ?

Пацієнти у віддалених регіонах зможуть 
придбати рецептурні ліки за паперовим ре-
цептом від фельдшера. 

8. ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВО МАТИ ТЕЛЕФОН, 
ЩОБ ОТРИМАТИ Е-РЕЦЕПТ?

У разі, якщо ви чи ваші близькі не маєте 
мобільного телефону, лікар надрукує спе-
ціальну інформаційну пам’ятку з деталями 
призначення, номером та кодом для пога-
шення рецепта в аптеці.

9. ЧИ БУДУТЬ ДІЯТИ ВИКЛЮЧЕННЯ 
НА ВІДПУСК ЛІКІВ НА ТЕРИТОРІЯХ, ДЕ 
ВЕДУТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ?

Так, на період дії воєнного стану буде ді-
яти виключення на придбання рецептурних 
ліків без рецепта лікаря в межах територіаль-
них громад, які розташовані в районі прове-
дення активних військових (бойових) дій.

27-річні призовники мають з’явитись до 
ТЦК та СП для проходження медогляду. 
Повідомляє Proslav з посиланням на 
постанову Уряду №92 від 1 лютого 2023 
року.

Призовники, які досягли 27-річного віку, 
мають з’явитись у ТЦК для проходження 
медогляду

В постанові, зокрема, йдеться про те, що:
• Під час дії правового режиму воєнного 

стану призов на строкову службу не прово-
диться;

• Від моменту введення воєнного стану 
в районах (містах) утворюються призовні 
комісії, персональний склад яких та графік їх 
роботи затверджується начальником військо-
вої адміністрації;

• На районні (міські) призовні комісії 
покладається організація та проведення 
медичного огляду осіб, які перебувають на 
військовому обліку призовників та досягли 
27-річного віку. Це потрібно для взяття їх на 
військовий облік військовозобов’язаних або 
виключення звідти.

Призовники, які досягли 27-річного віку 

будуть отримувати сповіщення для їхнього 
прибуття до призовних дільниць. Проведення 
відповідного медичного огляду буде здійсню-
ватися відповідно до вимог Положення про 
підготовку та проведення призову громадян 
України на строкову військову службу та при-
йняття призовників на військову службу за 
контрактом. Іншими словами, призовникам, 
яким виповнилося 27 років, будуть надходити 
повістки за місцем проживання.

Зауважимо, що 27-річні призовники ма-
ють прибути до ТЦК та СП, щоб замінити 
приписне свідоцтво на військовий квиток 
чи тимчасове посвідчення військовозобов’я-
заних.

Призовники, які досягли 27-річного 
віку, мають з’явитись у ТЦК 

4 категорії пенсіонерів,  
кому у 2023 році збільшать виплати
Мінімальний розмір 
пенсій за вислугу років 
військовим не може бути 
нижче 3854 грн.

Пенсії за вислугу років 
працівникам прокуратури

Право на пенсію за вислу-
гу років незалежно від віку 
мають працівники прокура-
тури, які на день звернення 
за призначенням такої пенсії 
мають не менше 25 років 
вислуги, у тому числі стажу 

роботи на посадах прокурорів 
не менше 15 років.

Розміри пенсій — 60 % 
суми їхньої місячної заробіт-
ної плати.

Працівникам, які не ма-
ють вислуги 25 років, але 
відпрацювали на посадах 
прокурорів не менше 15 ро-
ків та мають страховий стаж 
35 років чоловіки, 30 років 
— жінки, пенсія за вислугу 
років призначається після 
досягнення чоловіками віку 

57 років, жінками — 55 років.
Розмір пенсії визначається 

пропорційно кількості пов-
них років роботи на проку-
рорських посадах.
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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

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 охоронникам. 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. КОНТАКТИ

10.2 Вважати недійсним

Втрачено Посвідчення УБД серія 
№043146, видане 17.08.2015 р. Голо-
вним Управлінням Національної гвардії 
України, на ім’я Ріжко Іван Миколайо-
вич, вважати недійсним.
Втрачено Свідоцтво про право на 
спадщину за законом, посвідчене Дру-
гою Дубенською ДНК від 16.05.2001 
р. за №1012, видане на ім’я Драпі-
ковська Неоніла Василівна, вважати 
недійсним.
Втрачено Свідоцтво про право на 
спадщину за законом, посвідче-
не Рівненською районною ДНК від 
09.02.2016 р. за р. № 1-112 від імені 
Мельничук Ольга Макарівна, 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

Виплати багатодітним у 2023: скільки 
отримуватиме сім'я за кожну дитину

Виплати ВПО у 2023 році

Відпустка по догляду за дитиною: 
в Раді готують зміни до закону

Яким буде курс долара в Україні навесні 2023

За законом України, коли 
у подружжя більше, ніж 
три дитини, то їм надають 
статус багатодітної сім’ї. 
Відтак, для таких категорій 
населення передбачені 
певні пільги та соцвиплати.

Нагадуємо, що у 2023 році 
прожитковий мінімум україн-
ців змінився. А отже соціальні 
виплати на дітей залишаться 
такими ж, що й у 2022 році.

ЯКІ ВИПЛАТИ ОТРИМУЄ 
БАГАТОДІТНА СІМ’Я

У 2022 році розмір допо-
моги багатодітним становив 
2 100 гривень. Ця допомога 
призначається на третю і 
кожну наступну дитину. Ви-
плачується допомога щомі-
сяця до моменту, коли дитина 
досягне 6 років.

У разі коли в сім’ї одночас-

но народилося двоє і більше 
дітей, виплата здійснюється 
на кожну таку дитину.

ПІЛЬГИ ДЛЯ 
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

Багатодітним сім’ям на-
дається:

• 50% знижки за корис-
тування комунальними по-
слугами (газопостачання, 
електропостачання та інші 
послуги) та вартості скрапле-
ного балонного газу для по-
бутових потреб у межах норм, 
визначених законодавством;

• безоплатне одержання 
ліків за рецептами лікарів;

• першочергове обслуго-
вування в лікувально-профі-
лактичних закладах, аптеках 
та першочергова госпіталі-
зація;

• безоплатний проїзд усі-
ма видами міського паса-
жирського транспорту (крім 
таксі);

• безоплатне одержання 
послуг з оздоровлення та від-
починку відповідно до Закону 
України "Про оздоровлення 
та відпочинок дітей".

Нагадаємо,  допомога 
від держави при народжен-
ні малюка становить 41 280 
гривень. Проте повну суму 
дають не одразу. Спочатку 
виплачують першу частину 
допомоги — 10 320 гривень, 
далі рівними частинами про-
тягом трьох років щомісяця 
перераховують 860 гривень.

Щомісячна допомога на 
проживання переселенцям 
становить 3 тисячі гривень на кожну 
дитину та людину з інвалідністю. 
Також по 2 тисячі гривень на кожну 
людину старше 18 років.

Крім того, багато міжнародних орга-
нізацій фінансово допомагають, а саме:

• Місії Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста в Україні спільно з 
Товариством Червоного Хреста України 
— 2 500 гривень на особу;

• Програми від ЮНІСЕФ "Спільно" 
— 2 200 гривень на особу;

• Агентства ООН у справах біженців 
— 2 200 гривень на особу;

• Всесвітньої продовольчої програ-
ми ООН — 2 220 гривень на особу;

• Міжнародної організації з міграції 
(МОМ) — 2 200 гривень на особу;

• Норвезької ради у справах біжен-
ців (NRC) — визначається індивіду-
ально.

Україна розраховує повернути 4,6 
млн українців з-за кордону для участі 
у відбудові 

Український уряд працює над ство-
ренням умов для повернення в країну 
4,6 млн громадян, які рятувалися від 
війни та перебувають за кордоном у 
Європі, адже їхнє повернення необхід-
не для участі у відбудові та відновленні 
України.

Про це у Брюсселі журналістам по-
відомила перший віцепрем’єр-міністр 
— міністр економіки України Юлія 
Свириденко.

"Українська економіка пережила 
спад у 30% на кінець минулого року, і 
половина цього падіння була через те, 
що скоротилося споживання, частково 

через те, що скоротилося виробництво. 
Тож тепер ми як уряд розуміємо, що пе-
ред нами виклик, і нам треба повернути 
наших українців назад. І ми робимо 
все можливе, ми маємо направити свої 
зусилля на створення робочих місць, 
створення грантових програм для ор-
ганізації малого та середнього бізнесу. 
Тому що ми розуміємо, що зараз у Єв-
ропі перебуває 4,6 мільйона українців. 
Нам потрібно, щоб вони повернулися 
назад для відбудови і для відновлення 
України", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо, падіння ВВП України у 
2022 році оцінюється на рівні 30,4%, що 
є кращим показником, ніж передбача-
лося. Попередні прогнози передбачали 
падіння ВВП щонайменше на 40-50%.

Курс долара в Україні навесні 2023 року навряд чи 
продемонструє якісь сильні коливання.

На думку економіста Данила Моніна, курс може почати 
стрімко зростати, тільки якщо будуть затримки з надходжен-
нями фінансування, передає 24 канал.

"Наприклад, буде надходити не 3 мільярди, а 1,5 або 1. 
Але в цілому я думаю, що навесні у нас буде досить стабільна 

курсова ситуація", — зазначив експерт.
Директор департаменту казначейства COMINBANK Гер-

ман Марченко прогнозує, що амплітуда коливань готівкового 
курсу в березні складе 39,5 — 41 грн/дол. Він упевнений, що у 
лютому був сформований економічно обґрунтований валют-
ний коридор на найближчі 1,5 — 2 місяці:

"Загалом, є всі підстави вважати, що ситуація на валютному 
ринку в березні буде схожа на лютневу".

У Верховній Раді 
зареєстровано 
проєкт Закону 
Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України у сфері 
соціальних відпусток 
№ 9018, яким 
передбачається 
внесення змін до 
КЗпП та Закону 
України Про 
відпустки.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
ЗМІНИТИ

1. Проєктом акту 
пропонується надати 
визначення поняттям 
одинока матір та оди-
нокий батько:

так, одинокою ма-
тір’ю є мати дитини, 
у актовому записі та/
або свідоцтві про на-
родження якої відо-
мості про чоловіка як 
батька внесені в уста-

новленому порядку 
за її вказівкою; мати 
дитини, батько якої 
помер, відповідно до 
рішення суду позбавле-
ний батьківських прав, 
визнаний безвісно від-
сутнім або оголошений 
померлим, якщо ця 
дитина не була усинов-
лена іншим чоловіком;

одиноким батьком 
є батько дитини, матір 
якої померла, відпо-
відно до рішення суду 
позбавлена батьків-

ських прав, визнана 
безвісно відсутньою 
або оголошена помер-
лою, якщо ця дитина 
не була усиновлена ін-
шою жінкою.

2. За бажанням ма-
тері (батька) дитини 
надається відпустка для 
догляду за дитиною до 
досягнення нею три-
річного віку. При цьо-
му така відпустка може 
бути використана бать-
ками одночасно. Але з 
загального трирічного 

строку, тривалість од-
ночасного перебування 
у відпустці обох батьків 
не може бути більшою 
4 місяців.

3. Збільшать три-
валість відпустки без 
збереження зарплати 
для догляду за дити-
ною. Зокрема, пропи-
шуть, що у разі, якщо 
дитина потребує до-
машнього догляду, од-
ному з батьків дитини в 
обов’язковому порядку 
надається відпустка без 
збереження заробітної 
плати тривалістю, ви-
значеною у медичному 
висновку, але не більш 
як до досягнення ди-
тиною восьмирічного 
віку (наразі передба-
чено — не більш як до 
досягнення дитиною 
шестирічного віку).

4. Додаткову від-
пустку працівникам, 
які мають дітей або 

повнолітню дитину з 
інвалідністю з дитин-
ства підгрупи А пропо-
нують надавати і матері 
і батьку. Так, матері 
та батьку, які мають 
двох або більше дітей 
віком до 15 років, або 
дитину з інвалідністю, 
або які усиновили ди-
тину, матері та батьку 
особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А I 
групи, одиноким мате-
рі та батьку дитини або 
особи з інвалідністю з 
дитинства підгрупи А 
I групи, а також осо-
бі, яка взяла під опіку 
дитину або особу з ін-
валідністю з дитин-
ства підгрупи А I гру-
пи, надається щорічно 
додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 10 
календарних днів без 
урахування святкових і 
неробочих днів.
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"Боялася, що чоловік не переживе втрату відразу двох", – 

рівнянка, яку визволили з полону

Ще один рік за кордоном: як змінились умови для українських біженців в Європі
Початок повномасштабної війни в Україні спровокував 
найбільшу міграційну кризу з часів Другої Світової. І, 
попри те, що шалені затори із біженців на західному 
кордоні вже багато місяців як зникли, кількість 
українців, що прибувають до Європи та інших країн 
світу – поволі продовжує зростати. Загалом, від 
початку війни, в ООН нарахували понад 18 млн людей, 
що виїхали з країни, понад 9 млн з них – повернулись. 

Нині лише в Європі нараховується понад 8 млн українців, 
більше 4,5 млн – включені до різних Європейських програм 
захисту. Утім, за рік після початку повномасштабного росій-
ського наступу деякі країни змінюють умови перебування 
для біженців: приміром, збільшують соціальні виплати або ж 
навпаки – скорочують термін надання безкоштовного житла. 
Що змінюється для українських біженців у 2023 – розбира-
лись у Центрі громадського моніторингу та контролю. 

 
ПОЛЬЩА: СПОНУКАЮТЬ ШУКАТИ РОБОТУ

Країною із найбільшою кількістю українських біженців, 
прогнозовано, є Польща. Там нині проживають понад 1,5 млн 
наших громадян. Країна-сусідка від самого 24 лютого 2022 
запровадила одні із найкомфортніших умов перебування, 
однак цього року – вони стають жорсткішими. 

Наприкінці січня польський президент Анджей Дуда 
підписав зміни до законодавства про перебування українців. 
Основні нововведення: зареєструватись при приїзді в країну 
тепер необхідно протягом 30 днів, а не 90, як це було раніше. 
Також у Польщі посилюють контроль соціальних виплат та 
скорочують термін безоплатного проживання у так званих 
“таборах для біженців”. Вже за 4 місяці – необхідно буде 
оплачувати половину витрат на ліжкомісце, за півроку – 75%. 

Таким чином, польська влада намагається спонукати укра-
їнців шукати роботу та самотужки ставати на ноги, живучи 
у цій країні. 

А от соціальні виплати лишаються незмінними: новопри-
булі дорослі одноразово отримують 300 злотих, а виплата на 
дітей – 500 злотих на місяць.

НІМЕЧЧИНА: ЖИТЛА СТАЄ МЕНШЕ, АЛЕ ВИПЛАТИ 
ЗБІЛЬШИЛИ

В Німеччині нині перебувають понад мільйон українців. 
Однак, країна продовжує приймати й новоприбулих. Втім, 
тепер – лише на 6 федеральних землях. Там можна отримати 
тимчасове житло у центрах для біженців. Зареєструватись 
необхідно протягом 90 днів із моменту прибуття. Крім того, 
з 1 січня німецька влада збільшила розмір виплат. Приміром, 
виплата по безробіттю зросла із 404 євро на місяць до 451 
євро. Також зросла і допомога на дітей. 

ЧЕХІЯ: СКОРОЧУЮТЬ ТЕРМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО 
ПРОЖИВАННЯ

У Чехії нині проживають майже півмільйона українських 
біженців. Програму допомоги їм країна продовжила до берез-
ня 2024 року. Однак, тим, хто перебуває під захистом країни із 
2022 року – необхідно продовжити цей статус в Міністерстві 
Внутрішніх Справ. Це можна зробити до 31 березня. 

Цьогорічні зміни також стосуватимуться терміну надання 
безкоштовного житла для біженців. У тимчасовому притулку 
безоплатно можна буде жити протягом 30 днів, у готелі – до 
150 днів. Опісля – необхідно буде сплачувати за оренду, або 
ж шукати інше помешкання. 

Крім того, Чехія спростила правила прийому дітей до 
дошкільних навчальних закладів. 

 
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: УМОВИ НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ, 
ОДНАК ЗНАЙТИ ЖИТЛО ДЕДАЛІ СКЛАДНІШЕ

У Великій Британії наразі перебувають понад 160 тисяч 
українських біженців. Про це під час брифінгу у Медіацентрі 
Україна – Укрінформ повідомив посол України у Великій 
Британії Вадим Пристайко. 42% з них – вже отримали роботу. 

Умови для українців тут лишаються незмінними. Однак, 
влаштуватись у Великій Британії стає дедалі складніше. При-
бути до країни можна, як і раніше, якщо в країні знайдеться 
спонсор, який погодиться розмістити українців у себе вдома 
на термін до 6 місяців. У такому випадку передбачена однора-
зова допомога в розмірі 200 фунтів стерлінгів. Охочих пустити 
до себе біженців стає все менше. 

Ще один шанс потрапити до Об'єднаного Королівства – 
возз'єднатись із родичами, які там проживають. Таким чином 
можна отримати візу на 3 роки. 

Перебування у рашиському полоні 
– це те, що страшно навіть уявити. 
Там можуть зламатися навіть сильні 
та мужні чоловіки, не говорячи вже 
про жінок. А тим паче перебувати в 
російському полоні будучи вагітною, то 
це випробування, яке ускладнюється 
в рази. Саме таке пережила медикиня 
з Рівненщини Мар’яна Мамонова, яку 
вдалося обміняти з полону та якій доля 
подарувала шанс народити донечку в 
Україні…

 
МАРИЛА СВОЄЮ ПРОФЕСІЄЮ…

Мар’яна завжди повязувала своє життя 
з медициною. Дівчина з юних літ прагнула 
стати медичним працівником та надавати 
підтримку іншим. Тому впевнено рухалася до 
своєї мрії – закінчила медичний університет, а 
потім навчалася в академії на військового ме-
дика. Медикиня добре розуміла, що її робота 
в майбутньому може бути пов’язана з викли-
ками та небезпеками, але не могла інакше. 
Вона переконана, що в медицину йдуть з по-
ликом серця і тому без вагань погодилася на 
пропозицію їздити в зону АТО та надавати там 
допомогу, як цивільним, так і військовим. Так 
було з 2017-ого року. З того часу вона бачила 
багато всього: від смерті хлопців прямо на її 
руках до неймовірних порятунків життів, коли 
шансів, здавалося б немає, а людина бореться 
і видужує, попри все.

 

ХОТІЛА ПОВІДОМИТИ ПРО 
ВАГІТНІСТЬ ОСОБИСТО, АЛЕ НЕ 
СУДИЛОСЯ

Для Мар’яни Маріуполь став особливим 
містом. Адже саме тут в свій час вона позна-
йомилася з своїм чоловіком, а нині і батьком 
їх донечки. А потім саме під час оборони 
цього славного міста її разом з іншими захис-
никами взяли в полон. 

Чоловік медикині ще до активних бойових 
дій переїхав до Львова. А Мар’яна разом з 
своїми побратимами знаходилася на терито-
рії маріупольського заводу Ілліча. Спочатку 
могла спілкуватися з рідними частіше. А далі 

слова і розмови були все коротшими. Адже 
продуктів, запасів води та зброї лишалося 
все менше. А ще і, будучи вагітною, дівчині 
було все важке сприймати цю ситуацію та 
боротися.

Про свою вагітність Мар’яна вже дізналася 
під час війни. Тривалий час не знала, як пові-
домити про це чоловіка. Боялася навіть, що 
йому краще про це не знати, адже у випадку, 
коли її могли б вбити, то йому пережити по-
двійну втрату було б в рази важче, – думала 
медикиня. Але потім рішення розповісти при-
йшло саме собою – кілька смайликів у якості 
натяків на вагітність і близьким Мар’яни 
подвоїлася кількість переживань.

Далі кілька тижнів відсутності зв’язку з 
рідними, а потім довгоочікуваний дзвінок зі 
словами: "Я жива".

 
ПРО ПОЛОН ДІЗНАЛИСЯ З НОВИН

Інформацію про те, що їх донечка та дру-
жина перебуває в полоні рашистів близькі 
дізналися з новин. Вам просто не передати 
тих емоцій, коли ти бачиш свою рідну людину 
в полоні цих нелюдів, – кажуть близькі. Але 
з іншого боку для всієї родини це стало сти-
мулом боротися за її звільнення та вселило 
надію на головне – вона жива, а також це 
значило – дитинка має шанс вижити теж.

В самому полоні Мар’яні було важко, але 
вона постійно відчувала підтримку від тих, 
хто перебував з нею в полоні. З вагітною ча-
сто ділилися їжею, звільняли для неї місце на 
ліжку. Адже в кімнаті могли перебувати до 20 

жінок, а на усіх було всього лишень два діжка.
Мар’яна сама відзначає, що інколи її могли 

випускати під охороною на вулицю і в певні 
місяці навіть були випадки, коли їй давали 
вітаміни. Проте, зрозуміло, що це не ті умо-
ви, в яких має перебувати вагітна жінка. На 
пізніших термінах вагітну клали до лікарні, а 
одного разу була навіть спроба обміну, яка за 
невідомих причин не була успішною.

 
РІДНІ ПОСТІЙНО НЕ ПОКЛАДАЛИ 
РУК

Родина вагітної медикині ні на день не по-
кладала рук, щоб привернути увагу до історії 
Мар’яни. Вони писали численні звернення 
до Червоного хреста, до віце-прем’єрки Іри-
ни Верещук, на "гарячу лінію" для родичів 
полонених. Зрозуміло, що повної картини 
не знав ніхто. Час від часу надходила певна 
інформація, але це не допомагало значно на 
шляху обміну.

Рідні та громадськість активно сприяли 
тому, щоб світ говорив про вагітну в полоні 
рашистів. Так, в різних куточках України, та у 
Рівному, зокрема провели акції на підтримку 
та для визволення Мар’яни Мамонової. Дітки 
з її портретами в руках благали усіх об’єднати 
макисмум зусиль для порятунку землячки та 
її ненародженої дитини.

 
ПОВЕРНУЛАСЯ НА 9 МІСЯЦІ

Мар’яна мала народжувати наприкінці ве-
ресня. Рідні навіть вже і не сподівалися на те, 
що дитинка буде народжена не на російській 
території, а в Україні. Проте дива ж насправді 
трапляються з тими, хто у них дуже вірить. 
Саме так і сталося у випадку з Мар’яною.

Її обміняли під час великого обміну на 
кума путіна – Медведчука. Сталося це 22 
вересня. Разом з рівнянкою повернулися 
додому більше 200 військових. Їх поверненню 
раділа країна та весь цивілізований світ.

Після повернення Мар’яна перебувала у 
лікарні. Загалом усі констатували, що ї стан 
задовільний та потроху готували медикиню 

до пологів.
 

АННА-МАРІЯ ПОБАЧИЛА СВІТ У 
РІДНІЙ КРАЇНІ

Мар’яна зазначала, що завжди мріяла про 
те, що її донечка побачить світ у вільній кра-
їні. Власне так і сталося – у ніч на 25 вересня 
у Луцькому перинатальному центрі Мар'яна 
Мамонова народила донечку! Дівчинка наро-
дилася близько 4-ї ранку із вагою 3250 грамів, 
зростом 57 см. Малечі дали ім’я Анна-Марія.

Нині родина активно займається соціаль-
ною роботою. Мар’яна часто здить по світу, 
ділиться своїм досвідом перебування в полоні, 
розповідає про страхи війни та змушує світ не 
забувати про Україну.

 Приклад віри та витримки. Мар’яна Ма-
монова – приклад того, що вірити треба і ні-
коли не покладати рук. А ще знати, що навіть 
у найдовшій темряві точно є світло!

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




