
День виходу – четвер№10 (1847) 12 травня 2022 року

ре
кл

ам
а

n прогноз погоди
sinoptik.ua

Історія Каті, яка захищає "Азовсталь"
"Пташка зі сталі, яку не зламати!"

Російські окупанти продовжують штурмувати 
"Азовсталь". Ворог атакує завод різними способами 
і спрямував на нього авіацію, артилерію та піхоту. У 
Маріуполі йдуть важкі бої.

Українські воїни під щільним вогнем хоробро тримають 
оборону. У короткі миті тиші їхній бойовий дух піснею під-
тримує "Пташка" – захисниця, героїзм якої дивує мільйони...

Відео, яке вночі 5 травня виклав на своїй Фейсбук-сторінці 
захисник Маріуполя Nik Mark пробирає наскрізь. У підземел-
лях "Азовсталі" – третього металургійного підприємства нашої 
держави, бійці гуртом виконують повстанські пісні "Зроди-
лись ми великої години" та "Батько наш Бандера".

Заспівує композиції усміхнена захисниця Катя – 21-річна 
дівчина, у грудях якої за словами всіх, з ким нам вдалось по-
спілкуватись, з дитинства горить неймовірної сили любов до 
Батьківщини!

Своїм голосом красуня-військова підкорила соцмережі за 
лічені години. Нескореністю й міццю наших Героїв почав за-
хоплюватись весь світ!

Звідки родом знаменита захисниця? Коли Катя вирішила 
облишити мистецтво й пішла воювати на передову? У які 
пригоди неодноразово потрапляла? Ми дізнались історію 
"сталевої Пташки".

"ВОГНЯНА ДІВЧИНКА І ЗЗОВНІ, І ЗСЕРЕДИНИ…"
Катя народилась на Тернопільщині. Вона змалечку була 

веселою і позитивною, а ще потрапляла у різні оказії, адже не 
могла сидіти на місці...

– Ми разом навчалися в ліцеї. Сміливість і прагнення бути 
попереду в характері Каті я помітила ще з того моменту, коли 
ми з нею познайомились. Вона постійно бралась за якусь 
роботу, шукала собі нове заняття скрізь, чи не у всіх сферах, 
– розповідає про подругу Валерія Панасюк.

Маленькою Катя постійно їздила на олімпіади, брала 
участь в конкурсах із музичної школи. Дуже любила сцену і 
виступати перед аудиторією!

– Після 9 класу вона вступила у Тернопільський мис-
тецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької на 
відділ "Спів". Упродовж двох років, поки я довчалась в ліцеї, 
Катя завше підтримувала з нами зв’язок, не раз долучалась 
до "ліцейних" справ і всім допомагала. Наприклад, перед ви-
пускним вечором вона долучилась до створення сценарію і 
зйомки ролика. Катя взагалі по житті любить організовувати 
що-небудь! – ділиться Валерія.

У навчальному закладі Тернополя юнка теж проявила себе 
креативною студенткою та ініціаторкою багатьох творчих заходів.

– Катя ще й прекрасна поетеса і дуже світла дитина! Ми з 
викладачкою Марією Чорненькою нерідко проводили вечори 
авторської поезії під назвою "Літературний камертон". Катя 
декламувала там свої вірші. Ще вона не раз  друкувалась у 
"Вільному житті", якось навіть вийшла збірка "Мелодія душі" 
з її поезіями, – про свою вихованку захоплено відгукується 
викладач ТМФК імені Соломії Крушельницької Богдан Ро-
манович Маюк.  

Крім того, Катя з дитинства сама пише пісні та музику, а 
ще протягом кількох років була акторкою Тернопільського 
народного драматичного театру-студії "Сузір’я". Богдан Рома-
нович усміхається – яку роль вона тільки не зіграла…

– Як Катя скаже – так і буде! З нею навіть ніхто не спере-
чався, бо знали, що ні на крок не поступиться! У театрі Катя 
грала у постановках десь 4-5 років: була і циганкою Азою, і 
божевільною Оленою… Такої артистки я ще не бачив! – смі-

ється Богдан Маюк і говорить, що відео з вистав досі "гуля-
ють" мережею.

– Катя – це дівчина-вогонь! Про це навіть її колір волосся 
говорить! Вона завжди фарбувала його або у червоний, або у 
вишневий, або в помаранчевий відтінок. Вона є вогняною ді-
вчинкою і ззовні, і зсередини! Катя своїм запалом і енергією 
весь час мене надихає! – каже Валерія про подругу.

"ПТАШКА" МАЄ ПОКАТАТИ МЕНЕ НА СВОЄМУ 
МОТОЦИКЛІ!"

Музичний коледж Катерина закінчила у 2020 році, але 
працювати за своєю спеціальністю, вочевидь, не захотіла. 
Прагнула знайти себе деінде…

– З Катею ми у хороших стосунках були і є. Завжди роз-
мовляли про сцену, мистецтво і будні. Вона завершила на-
вчання у коледжі і з легкістю отримала б роботу, але залишила 
музику заради іншого заняття, яке заполонило її душу. Не 
повірите, що це було! – усміхається Богдан Маюк.

Після Тернополя бойова дівчина переїхала у столицю і вла-
штувалась у мотошколу The Riders. Катя буквально закохалась 
у байкерське ремесло.  

– Працюючи у Києві, вона познайомилась з багатьма 
людьми і знайшла нових подруг. Якось ми з нею після три-
валої розлуки зустрілись у Шумську і Катя розповіла, що ви-
рішила придбати собі мотоцикл. І вона його дійсно купила! 
Обіцяла приїхати у рідне місто, і мене на ньому покатати. Я 
досі чекаю цього і сподіваюсь, що обіцянка буде виконана… 
– говорить Валерія Панасюк.

Паралельно з мотоциклами "Пташка" захопилась військо-
вою справою. За словами Валерії, Катя ще в ліцеї мала чітку 
громадянську позицію і захоплювалась історією України. Тому 
оселившись у столиці, юнка нерідко брала участь в мітингах і 
навіть вступила в правозахисну організацію.

– Якось Катя по секрету поділилась, що її одного разу 
"скрутили" під час мітингу і сильно побили. Та вона ніколи 
не опускає рук! Коли ми бачились – ніколи не показувала 
вигляду, що має проблеми! Завжди розповідала мені історії, 
від яких захоплювало дух! Ой, а в які тільки пригоди Катя 
встрявала… Вона для мене – приклад справжньої сміливості! 
– каже Валерія Панасюк.

Подрузі Катерина ще навесні у 2021 році розповідала про 
плани вирушити на передову. Юнка проходила у Києві курси 
домедичної допомоги і хотіла відправитись на фронт як вій-
ськовий медик.

– Під час нашої останньої зустрічі минулого року ми гуля-
ли у парку "Соснина" і маленька дівчина неподалік вдарилась 
об гойдалку головою. Катя підходить до нажаханих батьків 
і каже: "Спокійно, спокійно! Я медик!", хоча насправді тоді 
лише проходила курси. Але вона хвацько заспокоїла людей та 
викликала швидку. Ця ситуація мені надовго запам’яталась! – 
розповідає Валерія.

ВОЇН СВІТЛА, ЯКИЙ СПІВАЄ В ТЕМНОТІ!
У 2021 році Катя відправилась воювати у зону активних 

бойових дій на територію Донеччини. Дівчина не хотіла ка-
зати кому-небудь де вона, аби не хвилювались рідні, тому в 
дзвінках повідомляла, що мовляв, працює у госпіталі. Згодом 
батьки таки дізнались, де донька насправді.

– То є Пташка, але Пташка зі сталі! Вона би мала фарбу-
ватись, носити сумку через плече і ходити на побачення, а 
натомість обрала автомат і камуфляж! Катя дуже сильна духом! 
Це воїн без краплини страху у крові! – ділиться викладач ді-
вчини Богдан Романович.

Чоловік довгий час не знав, де його вихованка, аж поки не 
натрапив на славнозвісний відеоролик, на якому юнка разом 
з рештою оборонців "Азовсталі" у темряві підземелля, втомле-
на, але нескорена співає патріотичних пісень, допоки нагорі 
коється справжнє пекло від рук ворога.

– Вчора в соцмережах з’явилось відео, на якому Катя за-
хищає "Азовсталь", і я була шокована. Подумати не могла, що 
вона у Маріуполі! – каже Валерія.

– Катруська для всіх українців вже героїня! Я собі не можу 
уявити на її місці когось іншого, бо він би запросто не ви-
тримав! А Катя витримає! Молимось, аби Бог зберіг наших 
військових у місті Марії і вони повернулись додому живими! 
– завершує Богдан Маюк.

Слава захисникам України! Молимося за вас, за нашу перемогу!
Джерело: te.20minut.ua

27 життів, які не повернути, 
але є одне, за яке борються
Минулого тижня в Рівненській області сталась 
наймасштабніша дорожньо-транспортна пригода 
за останнє десятиліття: зіткнулися мікроавтобус, 
бензовоз і рейсовий автобус. 

Із 38 громадян вижили лише 12 осіб. Наймолодшому 
пасажиру автобусу, якому вдалось пережити це страхіття, 
1 квітня виповнилось тільки 17 років! 

Начальник Рівненської обласної військової адміні-
страції Віталій Коваль у п’ятницю відвідав потерпілих 
в страшній ДТП, які лежать в Рівненській обласній лікарні. 
17-річний Вадим Скрипець, один із тих, хто постраждав 
найбільше.

"Він отримав 60% опіків, намагаючись врятувати свою 
маму. Але, на жаль, з його родини залишилися лише тітка 
і хрещений… Вадим сам з Чернігова, навчається на другому 
курсі за професією кухар-кондитер. Поспілкувався з хлоп-
цем, адже плануємо перевезти його на лікування за кордон. 
Досягнули попередніх домовленостей зі спеціалізованими 
клініками в Європі, щоб надати допомогу, – повідо-
мив Віталій Коваль. – На постійному контакті з головою 
Чернігівської ОВА В’ячеславом Чаусом. Якнайшвидше 
виготовляємо всі необхідні документи, аби відправити 
Вадима на лікування. Переконаний, хлопець обов’язково 
одужає і повернеться в рідний Чернігів. А в майбутньому – 
відкриє і власну кондитерську. Тримаємо за нього кулаки".

"Вадим втратив батька у грудні минулого року. Не-
щодавно хлопець прийняв вольове рішення: евакуювати 
матір до Польщі. З Ніжина сім’я відправилась до Києва, 
звідки вирушила у напрямку Львова, мабуть, в останню 
поїздку у своєму житті, – написала у ФБ народна депутатка 
і членкиня комітету Верховної Ради з прав людини Ірина 
Суслова. – Автобус, у якому їхала сім’я Вадима, в’їхав в уже 
палаючий бензовоз. У пасажирів було обмаль часу, щоб ви-
братись, але хлопець не міг покинути єдину рідну людину, 
яка залишилась у його житті – свою матір. Не дивлячись 
на нелюдський біль від опіків, він намагався врятувати 
матір, доки було сил, доки ще міг встояти на ногах… Мати 
померла на місці, а Вадим отримав 60% опіків тіла. Вадиму 
потрібно зробити чимало дороговартісних операцій, які, 
щонайменше, коштують 50 000 доларів США. Кошти вже 
вдалось зібрати завдяки небайдужим".



№10 (1847) 12 травня 2022 року2 новини

Спрощено отримання посвідчення водія

Кабмін ініціював мораторій на 
підвищення тарифів для населення

АВТОМОБІЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ 
У ЗВІЛЬНЕНИХ РЕГІОНАХ 
ВІДНОВЛЕНО НА 70%

У ШАХРАЇВ З'ЯВИВСЯ НОВИЙ 
СПОСІБ НАЖИТИСЯ НА ДЕФІЦИТ 
БЕНЗИНУ В УКРАЇНІ

Кабінет міністрів 
на засіданні схвалив 
три законопроєкти, 
які передбачають 
встановлення мораторію 
на підвищення тарифів 
на житлово-комунальні 
послуги на період 
воєнного стану та 6 місяців 
після його завершення. 
Далі їх подадуть до ВР.

Про це заявив прем’єр-
міністр Денис ШМИГАЛЬ.

«Уряд подасть до Верхо-
вної Ради законопроєкти, які передбачають морато- рій на підвищення тарифів 

на період воєнного стану 
та 6 місяців після його завер-
шення. Тарифи на газ та його 
розподіл, а також на тепло 
й гарячу воду не будуть зрос-
тати. У ці складні дні будь-яке 
підвищення тарифів точно 
не на часі», — наголосив го-
лова уряду.

Шмигаль додав, що у рам-
ках цих законів буде визначе-
но компенсаторні механізми, 
які дозволять підтримувати 
належний рівень критичної 
інфраструктури та її віднов-
лення.

Кабінет Міністрів України 
спростив процедуру 
навчання та отримання 
посвідчення водія у 
Сервісних центрах МВС. 
Це відбулося на засіданні 
Уряду 10 травня. КМУ 
прийняв постанову 
«Про навчання водіїв та 
державну реєстрацію 
транспортних засобів у 
період дії воєнного стану в 
Україні».

Нормативний акт має на 
меті забезпечити:

- Можливість громадя-
нам, які переїхали тимчасово 
жити в інше місце (регіон), 
скласти практичний іспит у 
будь-якому сервісному цен-
трі МВС, незалежно від того, 
у якому сервісному центрі 
складено теоретичний іспит.

- Можливість здійснення 

навчання з теоретичної під-
готовки осіб, які проходять 
підготовку, перепідготовку 
й підвищення кваліфікації 
водіїв транспортних засобів 
за допомогою засобів інфор-
маційно-комунікаційного 
зв'язку (Zoom, Skype, Google 
meet тощо).

- Можливість громадя-
нам, які переїхали тимчасово 
жити в інше місце (регіон), 

отримати посвідчення водія в 
будь-якому сервісному центрі 
МВС, незалежно від місця 
складання теоретичного та/
або практичного іспитів.

- Скорочення терміну на-
вчання для майбутніх водіїв 
на категорії В (легкові авто) 
та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні 
авто з причепом) шляхом 
зменшення на 20% теоретич-
ної частини (шляхом ущіль-

нення викладання таких тем, 
як «Будова і технічне обслу-
говування ТЗ», «етика водія 
ТЗ» тощо).

- Можливість повернути 
свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу, вида-
ного за заявою його власника 
на ім’я особи, яка здійснює 
поїздку за кордон, протягом 
десяти днів з дня повернення 
цієї особи з-за кордону до 
будь-якого СЦ МВС.

«Відповідними норматив-
ними актами ми зміцнюємо 
правові інституційні засади 
для надання якісних адміні-
стративних послуг сервісни-
ми центрами МВС. Умови 
воєнного стану не є перешко-
дою для забезпечення систем-
них покращень у роботі СЦ 
МВС», – зазначив заступник 
Міністра внутрішніх справ 
Богдан ДРАП`ЯТИЙ.

У звільнених від російських окупантів регіонах триває 
відновлення зруйнованої інфраструктури. Зокрема, 
силами дорожників вже відновлено 70% автошляхів, а 
силами залізничників – 42% сполучень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента 
Кирило ТИМОШЕНКО у Telegram.

За словами Кирила Тимошенка, на Київщині вже від-
новлено рух на усіх тимчасових переправах, окрім тих, які 
потребують додаткових заходів із розмінування. Також пер-
шу електричку прийняв вокзал міста-героя Ірпінь завдяки 
відбудованому залізничному мосту.

«Днями на залізничний вокзал міста-героя Ірпінь прибу-
ла перша електричка після закінчення бойових дій. Менше 
ніж за місяць залізничники Львівського мостобудівельного 
загону, а також фахівці Державної спецслужби транспорту 
відбудували залізничний міст у Ірпені», – зазначив він.

У свою чергу, відновлюють роботу органи місцевого 
самоврядування, ДСНС, обласні військові адміністрації, 
також розгортаються гуманітарні штаби. Станом на сьогодні 
звільнено 1003 населених пункти.

«Розмінування вже проведено у 224 населених пунктах. 
Національна поліція відновила роботу у майже 600 деоку-
пованих населених пунктах. Органи місцевого самовряду-
вання запрацювали у 70% населених пунктів», – розповів 
Кирило Тимошенко.

Окрім того, силами комунальників, рятувальників та 
спеціалістів відновлюється робота критичних комунікацій, 
мобільного та інтернет-зв’язку, налагоджується робота по-
шти.

«Результати відновлення критичної інфраструктури в 
деокупованих містах та селищах: газове забезпечення – у 
650 населених пунктах; електроенергія – у 83%; водопос-
тачання та водовідведення – у 60%; робота АЗС – у 49%; 
послуги мобільного зв’язку та Інтернету – у 720; банки 
працюють у майже 300 населених пунктах; Укрпошта від-
новила надання своїх послуг у майже 800», – підкреслив 
Кирило Тимошенко.

Відновлювальні роботи продовжуються також на Хар-
ківщині, де ДСНС та комунальники постійно працюють 
з наслідками ракетних ударів, йде відновлення електро-, 
водо- та газопостачання, а також ремонтуються дороги.

Паралельно уряд проробляє план відновлення та модер-
нізації країни, який наразі знаходяться на етапі фіналізації 
отриманих даних щодо потреб кожного регіону, зазначив 
заступник керівника ОПУ.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр 
КУБРАКОВ, було відновлено транспортне сполучення між 
Києвом та Полтавою на трасі М-03.

Шахраї вигадали, як скористатися дефіцитом бензину 
в Україні. Українцям у соцмережах розсилають 
повідомлення про надання «державних субсидій» 
на купівлю палива. Аферисти обіцяють 5000 
грн за заповнення анкети, але насправді це лише 
черговий спосіб виманювання персональних даних.

Про нову шахрайську схему попередили в мережі запра-
вок ОККО, чий бренд активно використовують у розсилці. 
У компанії наголосили, що жодних подібних акцій у них 
немає.

«Ми виявили масове розсилання дивних повідомлень 
з посиланням на сайт, де повідомляють, що в нашій мережі 
діють «державні субсидії». Суть у тому, що ви проходите 
опитувальник і нібито отримуєте 5000 грн. До того ж шах-
раї закликають ділитися цими посиланнями з друзями 
та обов’язково надати персональні дані. Для так званої «до-
стовірності» інформації на сайті навіть є відгуки «щасливих 
переможців», — повідомили в мережі.

Там нагадали: всі новини про акції публікуються ви-
ключно на офіційних сторінках компанії (сайт, Facebook, 
Instagram), а також у програмі лояльності. Крім того, укра-
їнців просять перевіряти усі посилання, які їм надсилають.

«Не перейдіть за посиланням, якщо в адресі набір сим-
волів. Якщо ви перейшли за посиланням, у жодному разі 
не надавайте ваші персональні дані», — порадили в мережі.

За умов дефіциту бензину українцям також пропонують 
купити паливо в інтернеті за 90-100 грн/л. І це не лише пе-
рекупники. Серед продавців є шахраї, які або не продадуть 
бензин зовсім, або продадуть «бодягу».

ПРОПОНУЮТЬ ЩЕ ОДИН ВИД 
ДОПОМОГИ: ХТО ОТРИМАЄ ДО 
800 ТИС. ГРН

Деяким українцям можуть 
виплатити від 200 до 800 тисяч 
гривень за те, що вони постраждали 
від воєнних дій під час виконання 
своїх службових зобов’язань.

Відповідний законопроєкт № 7353 
вже зареєстровано у Верховній Раді, по-
відомив нардеп Олександр КОРНІЄНКО.

Компенсацію пропонують встано-
вити особам, які займалися публічною 
службою, професійною журналістською 
діяльністю чи працювали на об’єктах 
критичної інфраструктури, і через 
це отримали інвалідність.

«Після нещодавних відвідин Мико-
лаєва, де від російських обстрілів на ро-
бочому місці загинули та були поранені 
десятки держслужбовців, я ініціював 
обговорення проєкту закону про під-
тримку працівників під час проходження 
публічної служби, виконання обов’язків 
на об’єктах критичної інфраструктури 
та здійснення професійної журналіст-
ської діяльності», — пише нардеп.

Чому це важливо? З перших днів ві-
йни сотні тисяч держслужбовців, кому-
нальників, енергетиків, медиків, водіїв, 
залізничників, журналістів, ризикуючи 
своїм життям і здоров’ям, забезпечують 
роботу органів держвлади та місцевого 
самоврядування, об’єктів критичної 
інфраструктури, а також висвітлюють 
жахіття війни у ЗМІ та доносять світу 
правду про звірства російських загарб-
ників. Є випадки загибелі та поранень 
під час виконання посадових обов’язків. 
Цей законопроєкт передбачає встанов-
лення одноразової допомоги для по-
страждалих чи їх сімей.

Якими будуть ці виплати? Якщо 
працівникові війною спричинено інва-
лідність:

І групи — 800 тис грн;
ІІ групи — 500 тис грн;
ІІІ групи — 200 тис грн.
При загибелі працівника/працівниці 

сума виплати рідним у разі схвалення 

законопроєкту становитиме 1 мільйон 
гривень.

За рахунок чого здійснюватимуться 
виплати? Це резервний фонд бюджету 
та надходження від урядів іноземних 
країн, міжнародних організацій, донорів 
(через гранти та безповоротну допо-
могу). Окрім того, відповідно до норм 
та принципів міжнародного права, 
виплачені постраждалим кошти підля-
гатимуть подальшому відшкодуванню 
з держави-агресора.

ВИПЛАТИ ЗА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: ЩО ТРЕБА 
ЗНАТИ

Минулого тижня на порталі 
«Дія» була запущена послуга — 
Компенсація за працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб. 
Міністерство цифрової інформації 
підготувало відповіді на найчастіші 
питання в соціальних мережах 
щодо виплат 6500 грн бізнесу 
за працевлаштування ВПО.

Хто може подати заяву?
Тільки роботодавці, що працевла-

штували внутрішньо переміщену осо-
бу із заробітною платою не менше від 
мінімальної (6500 грн), перебувають 
на обліку як платники єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, подали податкову 
звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 
рік та не є неприбутковою організацією.

Протягом якого часу я буду отримувати 
компенсацію?

Загальна тривалість надання компен-
сації витрат не може перевищувати два 
місяці з дня працевлаштування особи.

Чи потрібно повторно подавати заяву 
на отримання компенсації за 2-й місяць?

Так, потрібно.
Ця послуга пов’язана з єПідтримкою?
Послуга з компенсації працевлашту-

вання ВПО призначена для компенсації 
роботодавцю витрат на оплату праці 
за кожну працевлаштовану особу, яка 
є внутрішньо переміщеною внаслідок 
проведення бойових дій під час воєнно-
го стану в Україні.

Натомість послуга єПідтримка-6500 
була створена для одноразової підтрим-
ки підприємців та найманих працівників 
з областей, де велися бойові дії.

Як отримати виплату за працевлашту-
вання ВПО:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся 
на порталі «Дія».

Натисніть — Послуги — Підприєм-
ництво — Компенсація за працевлашту-
вання ВПО — Подати заяву.

«Дія» найде вас у переліку отримува-
чів виплат Пенсійного фонду.

Перевірте дані, виберіть період для 
компенсації та надайте інформацію про 
внутрішньо переміщену особу.

Введіть розрахунковий рахунок для 
отримання коштів.

Перевірте заяву та підпишіть її за до-
помогою КЕП.
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Підсумки року

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

Громадські організації 
просили Пимена 
підтримати ПЦУ

Супротив та мирні зібрання, як на Рівненщині 
переходять до української церкви

Білорусь перекидає танки  
у напрямку Луцька та Рівного
У Білорусі перекидають військову техніку у напрямку 
Пінська. Це місто найближче знаходиться до кордону 
з Україною. Воно розташоване у напрямку Рівного та 
Луцька. 

Про це повідомляє Инсайдер UA. 
Також у мережі публікують відео колони танків, які пере-

возять залізницею. 
Раніше повідомлялось, що білоруське військове керівни-

цтво скеровує до кордонів з Україною сили спеціальних опе-
рацій. Таким чином в Генштабі хочуть реагувати на “загрози” 
з боку Збройних сил України вздовж кордону.

29 квітня 2022 року відбулася зустріч представників 
просвітянської, інших громадських організацій, 
бізнесових структур, медицини, культури, освіти, 
Рівненщини з керуючим Рівненської єпархії 
Української православної церкви Московського 
патріархату єпископом ПИМЕНОМ.

На зустрічі порушили питання об’єднання УПЦ (УПЦ 
МП) із Православною церквою України з метою віднов-
лення історичної справедливості та заради збереження 
цілісності Української держави.

Учасники зустрічі закликали єпископа Пимена викорис-
тати свою посаду та авторитет серед ввіреної йому громади 
для прийняття життєво необхідного рішення про перехід 
Рівненської єпархії під патронат Православної церкви 
України, якій 6 січня 2019 року, після 333-річної анексії 
Москвою, Вселенський Патріарх Варфоломій надав Томос 
про автокефалію.

На жаль, керівництво УПЦ МП не дослухалося до 
неодноразових закликів Митрополита Київського і всієї 
України Епіфанія об’єднатися у єдиній в Україні канонічній 
помісній Церкві – ПЦУ.

Єпископ Пимен на пропозицію об’єднатися виголосив: 
“УПЦ ніколи не об’єднається з Православною церквою 
України”.

На що представники громадськості відповіли: “Перехід 
вірян із церкви іноземної держави, яка воює проти України, 
у Православну церкву України – процес незворотній. Це 
обов’язково станеться – чи з парафіяльним керівництвом, 
чи без нього”.

УПЦ МП мусить визначитися, з ким вона – з правдою 
чи кривдою. Тим часом представники громадського сектору 
Рівного чекають від Пимена подальших дій, бо інакше це 
сприймається як подальша підтримка УПЦ МП.

На Рівненщині після того, 
як Православна церква 
України (ПЦУ) отримала 
Патріарший і синодальний 
Томос про автокефалію 
від Вселенської патріархії 
вже 32 парафії вийшло зі 
складу Української 
православної церкви 
Московського патріархату 
(УПЦ МП).

З кожним тижнем гро-
мад, що хочуть змінити свою 
конфесійну належність, стає 
все більше. При цьому варто 
відзначити, що на Рівнен-
щині, де до складу місце-
вих Поліської та Рівненської 
єпархій УПЦ МП належало 
644 парафій, процес переходу 
розпочався задовго до отри-
мання Томосу.

У зв’язку з проросійською 
позицією митрополита Вар-
фоломія та небажанням окре-
мих священиків відспівувати 
воїнів АТО впродовж 2014–
2017 років 15 громад вийшло 
з-під юрисдикції Москов-
ського патріархату й приєдна-
лися до тодішньої УПЦ КП.

Неминучість масових пе-
реходів громад УПЦ МП до 
ПЦУ підтверджено бажанням 
простих мешканців регіону, 
які ознайомлюються у ЗМІ з 
позицією вищого духовенства 
області під час перебування у 
Москві (йдеться про митро-
полита Варфоломія, який у 
час, коли тривають бойові дії 
на сході та вся світова спіль-
нота визнає РФ агресором, 
дає російському телеканалу 
інтерв’ю про так зване “го-
ніння на вірних УПЦ”).

Духовенство УПЦ МП всі-
ляко протидіє мирним пере-
ходам. 

Наразі Рівненська єпархія 
та Рівненсько-Сарненська 
єпархії ПЦУ повідомляють 
про 32 парафії, що вирішили 
ввійти до їхнього складу. Це 
громади сіл Деражне, Збуж, 
Мала Любаша, Жалин, Япо-
лоть, Орвяниця, Постійне, 
Урвенна, Іваннє, Копиткове, 
Буща, Нова Мощаниця, Ма-
котерти, Півче, П`ятигори, 
Тесів, Кунин, Ярославичі, 
Торговиця, Підлозці, Куроз-
вани, Будераж, Велика Горо-
дниця, Рясники, Малі До-
рогостаї, Копитів, Довгошиї, 
Сестряни, Устя, Бормець, 
Дроздів

Представники УПЦ МП 
не бажають здаватися, тому 

створюють конфлікти і про-
тидіють мирному переходу 
громад до ПЦУ. Такі супер-
ечки розпочалися задовго до 
вручення Патріаршого Томо-
су, наприклад, на Рівненщині 
не один рік тривають кон-
флікти за храми в селах Птича 
та Мнишин, де представники 
МП не хочуть домовлятися та 
вирішувати суперечку мирно, 
як-от, укласти домовленість 
про почерговість богослужінь.

З травня 2015 року на те-
ренах Рівненщині діє “відділ 
по забезпеченню безпеки 
релігійних громад УПЦ”, 
офіційною метою створення 
якого стало врегулювання 
конфліктних ситуацій. Керів-
ником відділу призначили Ві-
ктора Земляного, настоятеля 
Свято-Воскресенського хра-
му УПЦ в Острозі. Проте до 
кінця функції цього підрозді-
лу не зрозумілі.

Так, у селі Тесів кілька 
разів проводили збір підписів 
за перехід місцевої релігійної 
громади до ПЦУ. Проте на-
стоятель храму не лише не 
підтримав ініціативу при-
хожан, а й збирав підписи за 
те, щоб залишитися у складі 
УПЦ (МП). А під час парафі-
яльних зборів, які організо-
вував священик, присутніми 
були сторонні люди, названі 
“паломниками з Межиріча”.

За поширення інформації 
про те, що тесівська громада 
перша на Острожчині ви-
явила бажання приєднатися 
до ПЦУ, юристи Рівненської 
єпархії УПЦ (МП) навіть 
пригрозили судом виданню 

Район.Острог.
За словами настоятеля 

храму отця Олександра За-
вірюхи, надана інформація 
не правдива, оскільки він 
особисто відвідував селян, і 
ті висловили свою підтримку 
УПЦ. 

“Ініціатором переходу в 
ПЦУ є сільський голова Сер-
гій Мартинюк, власне, він 
зі своєю матір’ю і колотить 
громаду ще з Різдва. У нього 
виходить тримати напругу 
в селі, а от домогтися свого 
чиновник не може”, – про-
коментував для СПЖ ситу-
ацію протоієрей Олександр 
Завірюха.

У Курозванах (Гощанський 
район) священик УПЦ МП 
не допустив ревізійну комісію 
Православної церкви України 
в храм Покрови Пресвятої 
Богородиці.

Релігійна громада села Ку-
розвани в суботу, 16 лютого, 
вирішила перейти до ПЦУ. 
Однак священик місцевої 
церкви проти і називає такі 
збори неправомірними. У 
четвер, 21 лютого, щодо цьо-
го виник конфлікт. У храм 
намагалася зайти ревізійна 
комісія, однак священик їх 
не пустив.

Цікавою є ситуація у 
селі Копитів Корецького ра-
йону. Це вотчина нещодавно 
призначеного вікарія Рів-
ненської єпархії УПЦ МП 
єпископа Дубенського Пі-
мена (уродженець с. Ганівка, 
розташованого поблизу, що 
входить до релігійної громади 
с. Копитів). Громада села зі-
брала збори, на яких обгово-
рила перехід до ПЦУ.

Проте представники Мос-
ковського патріархату на чолі 
з Єпископом Піменом та Ві-
ктором Земляним привезли 
до храму представників РПЦ 
з інших сіл і районів.

Ситуацію в Копитові про-
коментував спікер УПЦ МП, 
заступник голови відділу зо-

внішніх церковних зв’язків 
протоієрей Миколай Дани-
левич.

“Дочитав статтю до Рів-
ненської області, де пишуть, 
що перейшло 25 парафій. 
Уточнив, 2 перейшло, 3 захо-
пили. Тобто 5 всього. Додат-
ковий приклад: село Копитів 
Корецького району. 116 під-
писів за ПЦУ, 140 – за УПЦ 
(МП. – ред.). Більшість у нас, 
община залишається. А у ЗМІ 
бадьоро рапортують, що Ко-
питів перейшов. Ось так ро-
биться статистика”, – заявив 
отець Миколай Данилевич.

Х о ч а  м і с ц е в і  ж и т е л і 
стверджують, що зі сторони 
УПЦ(МП) підписи ставили 
здебільшого люди, які не про-
живають у Копитові.

Більшість парафій, що 
приєдналися до ПЦУ, нале-
жали до Рівненської єпархії 
УПЦ МП. Зі складу Поліської 
(Сарненської) єпархії вийшли 
поки вісім громад. Найбільш 
яскравим прикладом мирно-
го волевиявлення жителів є 
голосування у селі Орв’яниця 
Дубровицького району, де за 
перехід до ПЦУ проголосува-
ли 866 жителів. 

Також у селі Дроздів Го-
щанського району громада 
майже одноголосно проголо-
сувала за перехід церкви до 
ПЦУ.  У голосуванні взяло 
участь 164 особи, з-поміж 
яких за результатами голосу-
вання 160 осіб проголосували 
за перехід, один проти та троє 
утрималося.

Варто відзначити, що не 
всі парафії приєднуються до 
Рівненської єпархії, яку очо-
лює митрополит Іларіон.

Частина духовенства та 
мирян переходять до колиш-
ньої єпархії УАПЦ – Рівнен-
сько-Сарненської, яку очо-
лює єпископ Гавриїл (Кри-
зина). Варто відзначити, що 
до 2018 року отець Гавриїл 
був одним із найвпливовіших 
богословів УПЦ МП, проте 
згодом через тиск промос-
ковського крила цієї церкви 
приєднався до УАПЦ.

Наразі близько 20 громад 
на Рівненщині готують доку-
менти для переходу до ПЦУ.

Загалом у єпархіях УПЦ 
МП уважають, що законни-
ми парафіяльні збори є лише 
тоді, коли їх скликав та очо-
лив настоятель. Водночас у 
Законі України “Про свободу 
совісті та релігійні організа-
ції” немає прямої вказівки на 
те, що парафіяльні збори має 
скликати й очолювати саме 
настоятель. Проте, у цьому ж 
законі зазначено, що парафія 
може вільно змінити належ-
ність, якщо цього бажають 
2/3 прихожан.

Дмитро РУДКІВ, 
https://ostrog.rayon.in.ua

На Рівненщині посіяли 
ранні зернові та 
готуються до перемоги 
на “аграрному” фронті

Рівненщина – серед 12 областей, котрі завершили 
сіяти ранні ярі зернові. Загалом в області під ячмінь, 
пшеницю та овес відвели 67 тисяч гектарів.

“Наближається перемога на “аграрному” фронті. На 
Рівненщині із запланованих 420 тис га вже посіяно 373 тис. 
га. Це 89% від прогнозованих площ. Йдемо за графіком і до 
кінця травня посівну плануємо завершити”, – повідомив 
начальник Рівненської ОВА Віталій КОВАЛЬ.

Як розповіли в департаменті агропромислового розвитку 
ОВА, більшість господарств запаслися паливом ще перед 
початком посівної. З насінням теж проблем практично 
немає, адже матеріал заготовили з осені. Нині також є мож-
ливість придбати його в Європі.

Тим часом завершується посів технічних культур – цу-
крових буряків, соняшника та сої. Триває посадка картоплі 
та посів овочевих культур у приватних господарствах.
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"Звуки зброї були колисковою " — херсонець, 
який їхав з українським прапором на БТР рф
Владислав Пастухов став символом нескореності 
Херсона. Відео з чоловіком, який застрибує на 
російський БТР, розмахуючи українським прапором, 
облетіло інтернет, а для багатьох херсонців його вчинок 
став натхненням. Пізніше з‘ясувалося, що Владислав 
— поліцейський. Суспільне розшукало чоловіка після 
того, як він вибрався з окупації, і записало з ним 
інтерв‘ю.

Владислав Пастухов — оперативник, поліцейську форму 
одягає рідко. Але на зустріч приходить саме у ній. Тепер в 
його житті багато нового — місце служби, розлука з родиною 
та навіть мова спілкування. "Коли у мене беруть інтерв'ю, я 
намагаюсь розмовляти українською. Це мені не притаманно, 
бо майже всі, хто живе в Херсоні, розмовляють, міркують 
російською, — говорить Владислав. — Коли нас захопили, 
усі, хто знаходився в Херсоні, цього не очікували. Багато хто 
взагалі не вірив у те, що буде війна. І от, коли це сталося, у 
людей світ перевернувся".

Ми вас шукали через те саме відео із БТР. Розкажіть, яким 
був Херсон у ті дні.

Напередодні ми отримали інформацію оперативного 
характеру про те, що до Херсону приїхали автобуси з Авто-
номної республіки Крим. І привезли масовку для якихось дій. 
За день до цього російські ЗМІ намагалися зробити зйомку, в 
якій начебто містяни Херсону отримують пайки від РФ. В той 
день люди спромоглись зробити так, щоб ті пайки ніхто й не 
отримав. Показати, що нам ці пайки непотрібні. Хоча люди 
вже відчували потребу, це вже був не перший день блокади.

Спочатку нас блокували на підходах до міста. Гуманітарні 
вантажі не проходили, люди, які займаються логістикою, не 
працювали. Ще не голод, але бракувало багатьох продуктів, 
товарів у магазинах. Незважаючи на це, люди не опускалися 
до того, щоб брати подачки від осіб, які захоплюють і зне-
волюють.

А в той день, 5 березня, що відбувалось?
У нас є Парк Слави, де стоїть стела і вічний вогонь. Там 

висить прапор України, і саме там збиралися люди, яких при-
везли для того, щоб піднімати якісь червоні ганчірки. Я був не 
сам, з людьми, яких дуже поважаю. Ми поїхали перевірити, 
чи дійсно там на стелі щось відбувається. Коли підїжджали, 
побачили, що війська РФ вже все оточили і туди нікого не 
підпускають. Хлопці з жовто-блакитними прапорами сиділи 
на вході до парку, їх не пропустили.

Хто був біля стели? І скільки їх там було?
До 20 людей, разом з водіями. Хтось там на камеру зні-

мав, ну й таке інше. Ті, хто спромігся вийти і потримати там 
червоний прапорець, їх було на пальцях порахувати. Я був на 
машині, ми швидко під‘їхали на площу Свободи, там повідо-
мили всім, що відбувається ґвалт якийсь. Люди згуртувались 
і ми пішли до стели.

А на площі Свободи скільки було людей?
Не перерахувати — декілька тисяч. Бо коли вже згуртува-

лися в колони і йшли колонами, площа була вся повна. Тобто 
це десь шість кварталів — суцільний натовп людей, які ідуть з 
українськими прапорами.

На площі Свободи була виставлена броньована техніка. 
І коли ми згуртували колони, щоб туди йти, деякі машини 
почали рух, почали врізатися в натовп, лякати людей. Тих, 
хто був поруч, я згуртував для того, щоб їх не пропускати. І 
тоді цей БТР взяв ліворуч від нас і вирішив об’їхати. Люди 
ляпали по броні, намагалися зупинити. Хтось вставав вперед, 
його відштовхнуло. Коли БТР проїжджав повз мене, я заліз 
на нього, підняв прапор. До речі, це саме той прапор, який 
зберігався в нашому управлінні. Я забрав його і потім виходив 
з ним на Майдан.

Що ви відчували в цей момент?
Російською: взбешен или разгневан. Українською не можу 

зараз підібрати слова.
Розгнівані тим, що ці БТР-и їздять по Херсону?
Тим, що вони крізь натовп їдуть, розштовхують людей, 

і взагалі тим, що вони сюди приїхали. Це був порив — я 
вскочив, почав махати прапором, люди, які, на той момент 
трішечки перелякались через те, що скрізь натовп їде техніка, 
більш-менш заспокоїлися. Коли БТР додав ходу, я зістрибнув 
з нього.

Це натхнення, яке було у всіх. Ті війська, які захищали 
отих з червоними прапорцями, виїхали нам назустріч, мали 
перекрити дорогу і дати можливість вийти людям з червоними 
прапорцями. Але наші вже не зважали на те, що стріляють. Всі 
вказували їм путь корабля і казали, куди треба цим росіянам 
піти.

Розгорнули великий прапор, який несло багато людей. Я 
дружині підказав пробігти під колоною: ти пробігаєш, як по 
коридору, красиві барви, яскраве було сонце. Ну, це такі від-
чуття, які передати навіть неможливо.

Коли народ прийшов, я побачив, наскільки багато людей 
зовсім іншої думки. І дехто з них досі не зміг вийти з Херсон-
щини, продовжують там боротися, як можуть.

Перша хвиля російських окупантів — вони були більш-
менш людяні. Пізніше зробили ротацію, коли побачили, що 
неможливо Херсонщину зламати. Заміну ми відчули відразу, 
бо кожного дня виходили на Майдан — нові одразу починали 
стріляти. І не просто вгору, а вже по людях. Гранати сльозо-
гінної дії, світло-шумові. Хапали людей на вулицях, якщо 
бачили, що йдуть з символікою, або ще за якимись ознаками 
вирішували, що це активісти. Під’їжджають буси, вибігають, 
хватають, закидають і їдуть. Не встигаєш зреагувати.

Опишіть Херсон в окупації.
Гуманітарна криза, нестача їжі. Комусь ліки треба, комусь 

ще щось. Багато питань, які намагаєшся якось вирішити. 
Але найважчою була тиша. Тиша і нерозуміння того, що від-
бувається. У ті дні, коли не було стрільби, не гатили гармати, 
неможливо було навіть заснути. Лише після того, як починала 
працювати зброя, тільки після того ми могли засинати, бо це 
така колискова — наші борються, тобто ми ще потрібні.

Як ви оцінює ймовірність проведення псевдореферендуму 
і створення фейкової республіки?

Якби їх цікавила думка народу, вони би програли. Тому що 
там тієї республіки ніхто не хоче. Якщо є якісь колабораціо-
ністи, вони в такій малій кількості, що навіть на їх телебаченні 
бояться про це казати. Таких, як Стремоусов, який там кри-

чить, що ми за Росію і таке інше — з таким захворюванням 
мало людей. Переважна більшість — це ті, що розуміють, нам 
в Росії робити нема чого. Усі розуміють, що це захоплення 
влади, загарбницькі дії, і майже всі, хто якось міг, намагалися 
з цим боротися.

Мене здивувало, як на ці події відреагували підприємці. 
Тому що від них була велика допомога. Коли потрібно було 
робити необхідні дії для оборони, як тільки підприємці ро-
зуміли, для чого тобі потрібні ці запальнички, для чого тобі 
треба мастило, бензин чи ще щось, віддавали своє. Ніхто не 
брав грошей ні в кого. Було багато людей, які купували бо-
рошно, привозили на хлібзавод, щоб людям могли пекти хліб. 
Це було, доки я був у Херсоні, і все це дуже надихало.

Відносно всіх почалися репресії. Саме тому багато херсон-
ців виїхали. Деякі знайомі виходили через мінні поля. Були 
навіть випадки, коли підривались. Багато машин було роз-
стріляно. Коли виїжджали з окупації з родиною, бачили, як 
на узбіччі всюди знаходяться цивільні машини, розстріляні з 
крупнокаліберних кулеметів, гармат. Розуміємо, що там ніхто 
не міг вижити. І це ж вздовж дороги — всі їдуть і бачать.

Коли після Снігурівки вже доїхали до першого блокпоста 
з нашими військовослужбовцями, всі плакали. Всі хотіли обі-
ймати їх. Це щось таке. Відчуття, яке можуть зрозуміти лише 
ті, хто через все це пройшов.

Багатьом з тих, хто залишився, приходиться ховатися, 
жити на чужих квартирах, постійно змінювати місце зна-
ходження, переодягатися, відпускати бороди. Навіть коли 
силові розгони відбуваються, дух Херсонщини настільки 
сильний, що люди нахапавшись сльозогінного газу, відбігши 
і віддихавшись знову повертаються.

Що для вас перемога?
Воля народу, яка є незламна, — вже перемога. Але цей на-

род достойний жити гідно, не під чиїмось каблуком. Вільно 
жити, ходити, думати, розмовляти, висловлювати свої мір-
кування.

Я тут вільний. А там їздять люди з автоматами, які можуть 
у будь-який момент вбити, зробити все, що їм буде завгодно. 
Ці люди ходили по хатах, вибивали двері, когось хапали. Їм не 
потрібні рішення судів, не потрібне якесь поняття, їм нічого 
не потрібно. Вони захопили і роблять, що хочуть. Тому такого 
не має бути ніде.

Авторка: Інна Білецька

Історія дитячого щоденника, який збурив країну
Маріупольський фотограф Євгеній 
Сосновський оприлюднив фото 
щоденника 8-річного хлопчика Єгора, 
який вів записи в підвалі розбомбленого 
Маріуполя. У словах дитини описаний 
весь жах війни, яку він бачив на власні 
очі. Ці фото розійшлися у соцмережах 
сотнями перепостів та зібрали безліч 
коментарів українців.

До війни захопленням Сосновського було 
фотографувати чарівну природу Приазов'я, 
старовинні квартали рідного міста та сценічні 
постановки в театрах Маріуполя.

Після початку бойових дій в його об'єктив 
стали потрапляти лише біль, руїни і страждан-
ня знищеного вщент міста.

ОЧИМА ФОТОГРАФА
Євгеній Сосновський є двоюрідним ді-

дусем маленького Єгора. Одного дня, вже 
після початку війни, той опинився на порозі 
його квартири разом із мамою та 15-річною 
сестрою. Усі вони були поранені в результаті 
вибуху.

За деякий час, розказує Сосновський ВВС 
News Україна, квартиру довелось залишити 
і переміститись в підвал сусіднього будинку.

Там в підвалі Євгеній і звернув увагу, що 
його маленький родич веде щоденник. Єгор 
викладав на папері все, що відбувалось з ним 
і його родиною з початку війни 24 лютого.

Дідусь сфотографував сторінки, списані 
нерівним дитячим почерком.

Крім фотографування Євгеній щодня 
займався пошуками хоч якої-небудь їжі і 

води для дітей в підвалі. Декілька разів йому 
доводилось перетинатись з чеченськими 
військовими в місті, які обшукували його і 
погрожували зброєю.

Після двох місяців перебування в окупації 
Євгенію вдалось вирватись з Маріуполя.

На початку травня він з дружиною і тещею 
зміг сісти на евакуаційний автобус, що зали-
шав місто по "гуманітарному коридору".

Після важкої подорожі і чисельних блок-
постів росіян вони змогли потрапити до 

українського Запоріжжя.
Сосновський зміг вивести цінний вантаж 

– флеш-картку з близько 400 фотографіями, 
зробленими в Маріуполі.

"Я надійно заховав її в особистих речах, щоб 
не знайшли при перевірках", – каже він.

Тепер його світлини – це важкі і трагічні 
свідчення вбивства рідного міста. Найдра-
матичніші саме ті, які вивів нерівним по-
черком на білому папері маленький 8-річний 
хлопчик.

ОЧИМА ДИТИНИ
Свій щоденник маленький Єгор веде 

російською мовою з помилками, інколи роз-
повідаючи про буденні події, інколи – про 
смерті і поранення родичів.

Серед тексту є й малюнки хлопчика. На 
них святкування дня народження, палаючі 
будинки, трупи, люди зі зброєю і танки.

- "ВІЙНА. Я добре поспав, прокинувся, по-
сміхнувся, встав і почитав до 25 сторінок. Ще 
в мене помер дідусь".

- "У мене рана на спині, зідрана шкіра. В 
сестри поранення голови. В мами вирване м'ясо 
на руці і дірка в нозі".

- "Мені 8 років, сестрі – 15, мамі – 38. Ми 
співаємо. Час робити перев'язку: мама перша, 
я – другий, третя – сестра. До речі, в мене 
з'явилась подружка Віка. Вона весела і в неї 
хороші батьки".

- "Я прокинувся, ну як і вчора, посміхнувся 
тощо. Бабуля пішла по воду. Повернулась. До 
речі, скоро в мене день народження".

- "У мене померли дві собаки і бабуся Галя, і 
улюблене місто Маріуполь за весь цей час, по-
чинаючи з 24-го четверга".

Євгеній Сосновський каже, що автор що-
денника наразі не є в безпечному місці. Він 
досі в Маріуполі. Мама не ризикнула з дітьми 
виїжджати евакуаційним рейсом і залишилась 
в підвалі.

"Він поки що в Маріуполі з матір'ю, стар-
шою сестрою та бабусею. Але вони будуть 
намагатися виїхати в Запоріжжя. Ми всі на це 
дуже сподіваємось", – каже фотограф.
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духовність

Чи небезпечно, якщо тиск різний на правій і лівій руках
Різниця в тиску на обох руках може стати однією з 
причин захворювання. Але іноді він не небезпечний і 
не варто на це звертати увагу. Різниця в тиску може 
проявлятися у вигляді головного болю, слабкості, 
шумі у вухах і іншому. Далі ми розповімо, наскільки 
небезпечно, якщо тиск різний на правій і лівій руках.

Чи небезпечний різний тиск на обох руках
Багато людей міряють тиск тільки на одній руці, але це 

неправильно. Часто він може відрізнятися на обох руках, що 
може бути як причиною захворювання, так і нормою.

У літературі для лікарів написано, що коли різниця в тиску 
у людей досягає більше 20 мм ртутного стовпа, вони вмирають 
через 10 років. Багато хто після прочитання намагається ви-
лікувати навіть невелике розходження. Але насправді це варто 
робити тільки в 15-20 відсотках випадків.

Спочатку необхідно звернутися до терапевта, який допо-
може розпізнати, хвороба це чи ні. Також він може виписати 
направлення на консультацію до кардіолога, невропатолога 
або до судинного хірурга.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЗАХВОРЮВАННЯ ЧИ НОРМА
1. Якщо різниця в тиску досягає до 10 мм ртутного стовпа, 

то це норма. Але чим цей показник вище, тим більше зростає 
ймовірність захворювання.

2. Якщо на одній руці тиск нормальний, а на другий під-
вищений, це менш небезпечно. У разі, якщо він нижчий на 
одній з рук, тоді варто звернутися до фахівця.

3. Вік теж впливає на тиск. Різниця досить часто спостері-
гається у людей літніх, а також у підлітків.

4. Після фізичного навантаження він може бути різним на 
обох руках.

5. Якщо присутні будь-які неприємні відчуття або симпто-
ми, то різниця в тиску може означати захворювання.

НА ЯКІЙ РУЦІ ТИСК МОЖЕ БУТИ ВИЩИМ
Якщо тиск на одній з рук підвищений, це не так страшно, 

а ось якщо навпаки, варто звернути на це увагу і сходити до 
лікаря.

У людей, які мало рухаються, тиск на правій руці буде зни-
жений, а на лівій — в нормі. Лівша, який займається спортом, 
матиме подібні показники, а різниця може становити близько 
20 мм ртутного стовпа.

Якщо правша буде постійно займатися спортом, то тиск 
на однойменній руці буде підвищений, але він не вийде за 
межі норми.

ЧОМУ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ВІДМІННІСТЬ В ТИСКУ НА 
ОБОХ РУКАХ

1. Якщо на одній з рук тиск нормальний, а на інший під-
вищений, це може бути особливістю будови артерій, вегето-
судинна дистонія.

2. Якщо на одній з рук тиск високий, а на інший ще біль-
ше, це може бути наслідком стресового стану, недосипу, пере-
живання або гіпертонії.

3. Якщо на одній нижчий, а на іншій досягає норми або 
високий, це може бути наслідком порушення в артеріях, які 
подають кров в руки.

КОЛИ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЛІКАРЯ
Якщо тиск в нормі або не сильно перевищує її на різних ру-

ках, то не потрібно панікувати і турбуватися. Якщо показник 
ртутного стовпа дорівнює 15-20 міліметрів, це може означати 
захворювання і тоді потрібно звернутися до фахівця. Він про-
веде діагностику і призначить регулярне вимірювання тиску, 
щоб потім виписати правильне лікування.

Актор, шоумен та політик Сергій Притула 
керує власним благодійним фондом, 
який допомагає українським військовим. 
Суспільному він розповів про те, чому 
буде спад волонтерскої діяльності і 
це нормально, про найбільш незвичні 
запити до його фонду, про найдорожчу 
покупку, про те, чи на часі займатися 
політикою та чи доречно жартувати під 
час війни.

Чи є спад волонтерської активності, як це 
було в 2014-му?

Поки що ми до цього моменту не дійшли. 
Це обов’язково трапиться та буде мати логічні 
пояснення. Трагедії з цього робити не потріб-
но. Так, у 2014 році був сплеск активності. 
Великий прошарок українського суспільства 
пішов волонтерити. Але потім все відкотилося 
до стану десь 2013 року. Чому так і чому це 
трапиться через кілька місяців? Волонтери 
можуть забезпечувати ті чи інші підрозділи у 
силу своїх можливостей. Критична більшість 
тих, хто став волонтером після 24 лютого, 
мають певні бюджети, якими вони можуть 
закривати запити військових. Наприклад, по 
амуніції, бронежилетах, касках, тепловізорах. 
Але не в промислових об’ємах.

По мірі того, як ці поточні питання, які 
зараз є проблемними, будуть вирішуватися 
через Міністерство оборони, я переконаний, 
що у нас не залишиться неукомплектованих 
підрозділів. Через це люди, які зараз увесь 
свій час присвячують волонтерському руху, 
повернуться до відносно нормального дово-
єнного життя, до роботи. І підставлять плече 
державі уже в інший спосіб — будуть напо-
внювати бюджет, сплачувати податки й під-
тримувати економіку, що не менш важливо.

Які прохання про допомогу отримуєте най-
частіше і якими були найбільш незвичні запити?

Зазвичай якісь дивні прохання надходять 
від цивільних. Часом думають, що "Бай-
рактар" реально купити десь на бульварі. З 
одного боку, серце мліє, що люди так щиро 
намагаються забезпечити усім, чим можна. З 
іншого — розумієш велику некомпетентність.

Зазвичай у спілкуванні зі ЗСУ чи добро-
батами ми маємо приблизний перелік запитів. 
Тільки специфікація того чи іншого необхід-
ного може відрізнятися. Тому що якщо, грубо 
кажучи, хлопцям, які сидять в окопі, потрібен 
тепловізор однієї моделі, то нашій дивер-
сійно-розвідувальній групі, нашій спецурі, 
яка ходить глибоко в тилу ворога, потрібні 
гаджети максимально якісні. Вони дійсно 
дорогі, але ти розумієш, що прилад нічного 
бачення вартістю 8-10 тисяч доларів дає пе-
ревагу над ворогом, дозволяє працювати на 
випередження і залишитися живим. Тому ми 
не економимо на подібних запитах.

Те, що буде в запитах постійно, — це, зви-
чайно, транспорт. Його ніколи не вистачало, 
починаючи з 2014 року. І не буде вистачати, 
тому що армія розрослася, з’явилося багато 
нових структурних підрозділів.

Також завжди буде на часі питання захи-
щеного зв’язку і очей у небі. З квадрокопте-
рами у нас наче великої проблеми немає. Їх 

багато вже роздано і ще більше, мабуть, буде 
роздано, бо зараз на мій фонд прийшло 85 
коптерів, які були зафрахтовані ще у середині 
березня. У травні я очікую на поставку 200 
коптерів і 1 БПЛА. І ось якраз на безпілотні 
літальні апарати великий попит. Тому що 
кілька українських виробників, які забезпе-
чували наше військо у попередні вісім років, 
евакуювали виробництва і їм був потрібен час, 
щоб перезапуститись. Я маю на увазі насам-
перед безпілотник "Лелека-100" і безпілотник 
лінійки PD-2 компанії "Укрспецсистем". За-
раз вони вже приймають замовлення.

Але до цього ми почали викуповувати різні 
моделі, які знаходили за кордоном. Деякі з 
них є абсолютною новинкою для наших вій-
ськових. І тому ті люди, що нам їх продають, 
відправляли своїх спеціалістів, які навчали 
наших військових користуватися цими БПЛА.

Скільки грошей зібрав фонд і якою була най-
дорожча покупка?

PD-1 (український безпілотний авіаційний 
комплекс, — ред.) купував. Обійшовся в 16,5 
млн гривень. Це, мабуть, найсуттєвіша про-
плата. Хоча, якщо брати за обсягами різних 
проплат, то це, може, і не найбільша одно-
разова. Тому що вищезгадані 200 коптерів, 
які ми взяли, і звичайні із тепловізійною ка-
мерою, і БПЛА Dragonfish — це було 36,5 млн 
гривень. До того ще було на купу мільйонів 
броніків та шоломів.

А щодо донатів, ми вже з колегами гірко 
посміхаємось і кажемо: "Якби нам у попередні 
роки такий рівень пожертв, як зараз, у нас, 
можливо, події на театрі військових дій інак-
ше би виглядали". Тому що вартість остан-
нього виїзду на південний напрямок була, 
здається, 22 млн гривень. Ця сума дорівнює 
збору в мене як волонтера з 2019 по 2021 роки.

Чи є конкуренція між благодійними фон-
дами?

Некоректно використовувати слово "кон-
куренція", коли ми говоримо про роботу 
волонтерського середовища. Мені здається, 
що допускають подібну риторику ті, хто не за-
ймався волонтерською діяльністю з 2014 року, 
і зараз тільки почали пришвидшеним темпом 
дізнаватися, як це працює. Я отримую багато 
гнівних відгуків, лейтмотив яких зводиться 
до такого: от хтось в Норвегії приїхав купити 
тепловізори в якийсь магазин, а їм кажуть: 
"Притула все викупив". І всі такі: "От такий 
поганий Притула, а іншим?" Я звідки знаю, 
що завтра у цей магазин прийде якась людина 
викупити два тепловізора?

Наші скаути працюють по всьому світу. Де 
є можливість щось купити — ми це робимо. 
Тому що розуміємо — дефіцит. Тому мені біль-
ше подобається поняття "синергія".

Чи на часі політичні суперечки і хейт?
Це болюча для мене тема. Я теж спостері-

гаю всі речі, які відбуваються у соцмережах. 
Уже бачу, як заряджаються ті чи інші лідери 
думок — їх ще називають блогери на зарплаті. 
Для мене це жахлива історія. Тому що це ж не 
москаль знову клин вбиває між українцями. 
Це самі ті чи інші політичні табори почи-
нають вже наперед пропрацьовувати якусь 
історію: от коли війна закінчиться, які ми там 
отримаємо бонуси. Огидно.

Зараз основна задача — зберегти державу. 
І кожну хвилину, якщо в тебе є вільна, маєш 
присвячувати цьому. А всі ці ігрища — маю 
надію, що у людей за останні пару місяців усе-
таки трошки відкрилися очі, з’явилося більше 
критичного мислення, і вони для себе роблять 
позначку, хто і чим займається. І після цього, 
коли прийде мир, дадуть відповідь цим людям 
своїми діями і вибором.

А хейт — він, як би це не звучало цинічно 
чи комічно, — частинка нашої політичної тра-

диції та культури. Це було, є і, на жаль, буде. 
Я намагаюся від цього абстрагуватися. Після 
перемоги будемо дивитися, що робити далі.

Які політичні плани після перемоги?
Давайте ми її дочекаємось і далі розбере-

мося. Тому що те, як зараз перекроюється 
політичний ландшафт країни, — це теж дуже 
цікава історія для аналізу. Величезна гвардія 
тих, хто бив себе в груди і розказував, які вони 
молодці, кудись зникли після 24 лютого. І 
кудись позникали всі ті, які казали на одну 
людину "клоун", на другого казали "клоун" 
і так далі. Тут, бачите, "клоуни" цікавіше 
спрацювали останнім часом, аніж маститі та 
професійні господарники.

А як щодо жартів під час війни?
Я загалом знімаю капелюха перед україн-

цями, які в такі страшні часи все-таки зна-
ходять у собі сили посміхатися. Це, мабуть, 
також тримає нас, не дозволяє впасти. І це, 
знову ж таки, наша українська культурна 
традиція. Згадаймо, як козаки писали листа 
турецькому султану.

Воно в наших генах залишається — цей 
код, пам’ять поколінь. І тому зараз один із 
елементів захисту нашого суспільства — ви-
сміяти ворога. Українці із цим завданням 
дають раду, як ніхто інший.

Чорнобаївка залишиться в історії, буде пе-
редаватися із покоління в покоління. Ті меми, 
які зараз супроводжують затоплення крейсера 
"Москва", — також окрема тема. Відверто 
кажучи, я би дуже хотів, щоб пішли вже меми 
про ганебну поразку Росії. Але підозрюю, що 
цього нам ще треба буде почекати. Тому всі 
наші зусилля, хто має таку змогу, повинні бути 
скеровані на наших захисників, на весь рух 
опору, на ЗСУ, на добровольців, прикордон-
ників, Нацгвардію. Хай будуть здорові. Ми 
будемо їх підтримувати максимально. Будемо 
робити все від нас залежне, щоб наші хлопці 
і дівчата повернулися додому із перемогою.

Притула про війну, волонтерство і політику



6 ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

РІВНЕ 1

01:30	 Без	цензури
02:15,	06:45,	07:45,	

08:45,	13:10,	18:45,	
21:30,	22:45,	23:45	
Новини	Рівного

02:40	 Велика	Незалежність
03:45	 Амбасадори
04:55	 Без	цензури
05:40	 Нацспільноти
06:00	 Знай	більше
07:20	 Гурманія
08:20	 Велика	Незалежність.	

Громади
09:30	 Дитяча	телестудія
10:30	 Здорово	жити

11:00	 Психологія
12:00	 Без	цензури
12:30	 Знай	більше
13:40	 Без	цензури
14:45,	16:00	Новини	

Рівного.	День
15:00	 Велика	Незалежність
16:15	 Амбасадори
17:00	 Здорово	жити
17:30	 Нацспільноти

17:45	 Вітаємо	Вас
19:30	 Велика	Незалежність
20:35	 Запитай	у	лікаря
22:00	 Психологія
23:20	 Велика	Незалежність.	

Громади
00:20	 Без	цензури

UA: РІВНЕ

06:00	 Новини	UA:	Рівне	
(повтор	за	11.05)

06:20	 Сьогодні.	Головне	
(повтор	за	11.05)

07:00	 Марафон	“Єдині	
новини”

10:00	 Навчання	без	меж	
(уроки	для	9-х	
та	10-х	класів)

12:00	 Піщана	казка	вип.	1
12:05	 Ок,	я	тобі	по-

ясню	вип.	11
12:10	 Ок,	я	тобі	поясню	

англійську	вип.	11
12:15	 Вчитель	вип.	12

12:25	 Історії	(не)забутих	сіл	
Тернопільщини	вип.	11

12:30	 Мистецтво	жити	вип.	12
13:00	 Новини	UA:	Рівне
13:05	 Антропологія	вип.	6
13:30	 Баба	Єлька.	Експедиція	

на	піч	вип.	9
14:00	 Новини	UA:	Рівне

14:10	 Марафон	“Суспільне.	
Спротив”	UA:	
Закарпаття

15:00	 Новини	UA:	Рівне
15:10	 Марафон	“Суспільне.	

Спротив”	UA:	
Закарпаття

15:20	 Марафон	“Єдині	
новини”	(до	6:00)

16:00	 Новини	UA:	Рівне

16:10	 Марафон	“Суспільне.	
Спротив”	UA:	Закарпаття

17:00	 Новини	UA:	Рівне
17:10	 Марафон	“Суспільне.	

Спротив”	UA:	
Закарпаття

18:00	 Новини	UA:	Рівне
18:20	 Сьогодні.	Головне
19:00	 Марафон	“Суспільне.	

Спротив”

РІВНЕ 1

01:30	 Без	цензури
02:15,	06:45,	07:45,	

08:45,	13:10,	18:45,	
21:30,	22:45,	23:45	
Новини	Рівного

02:40	 Без	цензури
03:45	 Амбасадори
04:55	 Без	цензури
05:40	 Нацспільноти
06:00	 Знай	більше
07:20	 Гурманія
08:20	 Велика	Незалежність.	

Громади
09:30	 Дитяча	телестудія
10:30	 Знай	більше

11:00	 Психологія
12:00	 Здорово	жити
12:30	 Без	цензури
13:40	 Без	цензури
14:45,	16:00	Новини	

Рівного.	День
15:00	 Велика	Незалежність
16:15	 Амбасадори
17:00	 Здорово	жити
17:30	 Нацспільноти

17:45	 Вітаємо	Вас
19:30	 Без	цензури
20:35	 Запитай	у	лікаря
22:00	 Психологія
23:20	 Велика	Незалежність.	

Громади
00:20	 Без	цензури

UA: РІВНЕ

06:00	 Новини	UA:	Рівне	

(повтор	за	12.05)

06:20	 Сьогодні.	Головне	

(повтор	за	12.05)

07:00	 Марафон	“Єдині	

новини”

10:00	 Навчання	без	меж	
(уроки	для	9-х	
та	10-х	класів)

12:00	 Піщана	казка	вип.	2
12:05	 Ок,	я	тобі	поясню	вип.	1
12:10	 Ок,	я	тобі	поясню	

англійську	вип.	1
12:15	 Вчитель	вип.	1
12:25	 Історії	(не)забутих	сіл	

Тернопільщини	вип.	12

12:30	 Мистецтво	жити	вип.	1
13:00	 Новини	UA:	Рівне
13:05	 Їсторія	вип.	1
13:30	 Баба	Єлька.	Експедиція	

на	піч	вип.	10
14:00	 Новини	UA:	Рівне
14:10	 Марафон	“Суспільне.	

Спротив”	UA:	
Закарпаття

15:00	 Новини	UA:	Рівне

15:10	 Марафон	“Суспільне.	
Спротив”	UA:	
Закарпаття

16:00	 Новини	UA:	Рівне
16:10	 Марафон	“Суспільне.	

Спротив”	UA:	
Закарпаття

17:00	 Новини	UA:	Рівне

17:10	 Марафон	“Суспільне.	
Спротив”	UA:	
Закарпаття

18:00	 Новини	UA:	Рівне
18:20	 Сьогодні.	Головне
19:00	 Марафон	“Суспільне.	

Спротив”
22:00	 Марафон	“Єдині	

новини”	(до	6:00)

РІВНЕ 1

01:30	 Без	цензури

02:15,	06:45,	07:45,	08:45	
Новини	Рівного

02:40	 Без	цензури
03:45	 Амбасадори
04:35	 Без	цензури
05:40	 Нацспільноти
06:00	 Знай	більше

07:10	 Дитяча	телестудія
08:10	 Гурманія
08:30	 Без	віку
09:20	 Без	цензури
10:00	 Здорово	жити
10:30	 Знай	більше
11:00	 Без	цензури

12:00	 Нацспільноти
12:20	 Без	цензури
13:20	 Велика	Незалежність
14:20	 Запитай	у	лікаря
15:10	 Україна	+
15:20,	 18:30,	20:30,	23:00	

Рівне	за	тиждень

15:50	 Нацспільноти
16:05	 Без	віку
16:15	 Без	цензури
17:15	 Психологія
18:00	 Знай	більше
19:00	 Вітаємо	Вас
20:00	 Україна	+

21:00	 Запитай	у	лікаря
21:45	 Без	віку
22:00	 Велика	Незалежність
23:30	 Психологія
00:20	 Без	цензури

UA: РІВНЕ

06:00	 Новини	UA:	Рівне	
(повтор	за	13.05)

06:20	 Сьогодні.	Головне	
(повтор	за	13.05)

07:00	 Марафон	“Єдині	
новини”

12:00	 ХВИЛИНА	МОВЧАННЯ
12:00	 Марафон	“Єдині	

новини”
18:00	 Новини.	Підсумковий	

випуск

18:30	 За	покликом	серця	

вип.	4,	8,	11,	7

19:30	 На	згадку	вип.	3

20:00	 Марафон	“Єдині	

новини”	(до	6:00)

РІВНЕ 1

01:30	 Без	цензури

02:15,	07:40,	08:40,	13:30,	
15:20,	18:20,	20:30,	
23:00	Рівне	за	тиждень

02:45	 Без	цензури
03:45	 Велика	Незалежність
04:35	 Без	цензури
05:40	 Нацспільноти

06:00	 Дитяча	телестудія
06:45	 Здорово	жити
08:15	 Гурманія
08:30	 Україна	+
09:20	 Богослужіння	в	Свято-

Покровському	соборі
11:10	 Здорово	жити

12:00	 Без	цензури
12:35	 Психологія
14:10	 Велика	Незалежність
15:00	 Нацспільноти
15:55	 Без	цензури
16:50	 Запитай	у	лікаря
17:45	 Знай	більше

19:00	 Вітаємо	Вас
20:00	 Здорово	жити
21:00	 Велика	Незалежність
22:00	 Україна	+
22:20	 Без	цензури
23:30	 Психологія
00:20	 Без	цензури

UA: РІВНЕ

06:00	 Новини.	Підсумковий	
випуск

06:30	 Марафон	“Єдині	
новини”

12:00	 ХВИЛИНА	МОВЧАННЯ

12:00	 Марафон	“Єдині	
новини”

18:00	 Новини.	Підсумковий	
випуск

18:30	 Діагноз:	вільні	
вип.	1,	2,	3,	4

19:30	 На	згадку	вип.	2

20:00	 Марафон	“Єдині	

новини”	(до	6:00)

П'ЯТНИЦЯ,
13 ТРАВНЯ

СУБОТА,
14 ТРАВНЯ

НЕДІЛЯ,
15 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР,
12 ТРАВНЯ

ЗЛАТА ОГНЄВІЧ 
ЗАКОХАЛАСЯ?

ВАЛЕРІЙ ХАРЧИШИН РОЗЛУЧИВСЯ ІЗ ДРУЖИНОЮ

Галкін та Пугачова продають свій замок

ІВАН ДОРН СКАЗАВ, ЗА ЯКОЇ УМОВИ ГОТОВИЙ ПОВЕРНУТИСЯ ДО МОСКВИ

Здається, Злата Огнєвіч на щось натякає своїм 
шанувальникам. У Instastories артистки з'явилося її 
чуттєве фото та двозначний підпис до нього.

Злата Огнєвіч зараз перебуває у США, де виступає на 
благодійних концертах на підтримку України. Артистка то 
повертається до Києва, то знову їде на гастролі, допомагати 
збирати кошти для нашої країни.

Зважаючи на все, шоу "Холостячка" не допомогло Златі 
знайти свого обранця. Нещодавно Огнєвіч зізналася, що хо-
тіла б вийти заміж та народити дітей після перемоги України 
у війні, і що свого героя вона поки що не знайшла.

В Instagram Злата опублікувала власне фото з підписом: 
"Як відчути серце? Віддати його іншій людині" Невже у Зла-
ти з'явилися нові стосунки? Чи підпис означає зовсім інше?

Звісно, слова можуть мати зовсім інше значення – адже 
мільйони українців під час повномасштабного вторгнення 
РФ згуртувалися як ніколи і, можна сказати, "віддають" своє 
серце іншим, допомагаючи одне одному у цей жахливий 
час.

Проте, шанувальники чекають, коли ж у Огнєвіч 
з'явиться її захисник, адже співачку продовжує переслідува-
ти божевільний, який робить це вже кілька років. Чоловіка 
й досі не притягнуто до відповідальності.

У соцмережі артист 
поділився новинами і 
розставив усі крапки 
над "і", щоб уникнути 
пересудів про його 
особисте життя.

На жаль, немає нічого ві-
чного. І сьогодні стало офі-
ційно відомо, що ще одна ві-
дома пара українського шоу-
бізнесу перестала існувати.

Н а  с в о ї й  с т о р і н ц і  у 
Facebook Валерій Харчишин 
дав коментар про втрачену 
через дії рашистів нерухоість. 
А також повідомив, що вони 
з дружиною Юлею розлучи-
лися:

"Мушу пояснити дещо для 
журналістів з приводу втра-
ченого майна. Так, я дійсно 
втратив дім, який будував для 
родини все своє життя, разом 
з тим будинком, що побуду-
вав для своїх батьків. Не хочу 
жувати цю тему, але маю бути 
чесним, насамперед, перед 
самим собою. Там жили мої 

діти, там жила їхня мама і моя 

офіційна дружина Юля".

Як і Дантес із Дорофєє-

вою, фронтмен гурту "Друка 

ріка" з дружиною розлучили-

ся ще до війни:

"На жаль, життя не за-
вжди є таким, яким ми його 
уявляємо, попри соціальні 
стандарти і зобов’язання. 
Іноді воно змінюється неза-
лежно від нас. Ще до війни 
ми перестали бути фізично 
подружжям. Я жив іншим 
життям в іншому місці, в 
іншому будинку і мав чи маю 
(тепер не впевнений в цьому) 
інші стосунки. Але я робив і 
робитиму все можливе нада-
лі, аби пришвидшити нашу 
перемогу та відбудувати той 
будинок, щоб мої діти мали 
свою Україну і їм було куди 
повернутися. Аби вони не 
втратили оце відчуття "дому". 
І жодна погань не завадить 
мені це зробити. Дякую за 
розуміння".

Що стало причиною роз-
лучення пари, поки що не-
відомо. Можливо, артист у 
майбутньому прояснить си-
туацію.

У росЗМІ дедалі активніше обговорюють, що 
найпопулярніша пара російського шоу-бізнесу не 
повернеться в росію.

Максима Галкіна в росії називають зрадником через те, 
що він підтримує Україну і не мовчить про звірства рашистів. 
Концерти гумориста в рф вже заборонені, рекламні контракти 
розірвані. А тепер журналістка Олена Жигалкіна, посилаю-
чись на свої джерела, повідомила у себе в YouTube-каналі, 
що замок Галкіна та Пугачової у селі Грязь виставлений на 
продаж.

За інформацією журналістки, ціна розкішного маєтку стар-
тує від десяти мільйонів доларів.

Будинок дорогий. По-перше, там шість поверхів. На остан-
ньому — скляна підлога. А також там є басейн, кінотеатр, 
літній театр та шикарний сад.

До слова, чутки про продаж елітної нерухомості ширилися 
давно, але Галкін поки що жодних коментарів не дає.

Нагадаємо, нині Максим Галкін разом з Аллою Пугачовою 
та дітьми в Ізраїлі. За інформацією ЗМІ, зіркове сімейство 

живе в Кесарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, теле-
зірки. Пугачова та Галкін орендують будинок, де влаштувалися 
з дітьми Гаррі та Лізою.

Український співак Іван Дорн 
відреагував на заборону в'їжджати 
до росії та зізнався, що готовий 
приїхати лише за однієї умови.

Іван Дорн, як і більшість українських 
зірок, отримав почесну заборону на в'їзд 
до росії терміном на 50 років. Проте спі-
вака це зовсім не засмутило.

За словами Дорна, він і так збирався 
до москви лише тоді, коли вона буде під-
контрольною Україні територією.

Може приїдемо тоді, коли москва 

буде під українським прапором. Почне-
мо з Краснодарського краю – заберемо 
його назад, Таганрог, решту, а потім до 
москви дійдемо, поставимо прапор. 
Скажемо: "Нам не потрібно до вас їзди-
ти, тепер ви до нас їздитимете", – заявив 
співак в інтерв'ю Факти.ICTV.

Також виконавець зізнався, що вже 
готується до похорону путіна. Бути при-
сутнім на них особливого бажання у До-
рна немає, але відсвяткувати цю подію 
він все ж таки планує.

"Я не жалкую про те, що не побачу 

його похорон. Я не бачив похорону 
сталіна, так і путіна не побачу. Нічого 
страшного. Я відсвяткував би сто відсо-
тків. У мене вже пляшка горілки стоїть 
на цей день і салюти", – поділився Дорн.

Після перемоги України у війні ви-
конавець має намір організувати вели-
кий концерт за участю всіх українських 
зірок.

"Свято нашої перемоги буде реально 
класним! Я його дуже чекаю і, сподіва-
юся, воно відбудеться якнайшвидше", 
– додав музикант.



Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній по-
верх. Тел. (098)909-13-26.
Продам 1-кімн., квартиру, середній по-
верх. Тел. (098)260-55-19.
Продам 1-кімн., середній поверх, без 
комісії для покупця. Тел. (098)595-45-00.
Продам 2-кімн. квартиру, середній 
поверх. Без комісії для покупця. Тел. 
(098)909-13-26.
Продам 2-кімн., квартиру, середній 
поверх, без комісії для покупця. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам 3-кімн. квартиру, р-н «Північ-
ний». В гарному стані, після ремонту. 
Ціна договірна. Тел. (096)563-97-50.

Продаж
Продам будинок у м. Рівне. Тел. 
(098)297-57-87.
Продам земельні ділянки, Городище, 
Бармаки, Городок, Житин, без комісії для 
покупця. Тел. (098)595-45-00.

Продаж
Продам комерційне приміщення, 60 
кв.м. Тел. (098)595-45-00.

Продам

Прес-підбирачі, комбайни 
зернозбиральні, бурякозби-
ральні, картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, част-
кове кредитування. www. tatt. 
com. ua, tatt. volyn@gmail. 
com. Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 ,  
(067)904-00-66.

Продаж

Дошки, балки, крокви, рейки 
усіх розмірів, сухі та свіжос-
пилені. Дошка для підлоги 
шпунтована, вагонка. До-
ставка. Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Продаж
Продам раковину-умивальник, са-
латова, б/в. Тел. (066)811-36-59, 
(063)852-93-58.

Продаж
Продам інвалідний візок. Ціна 2000 грн. 
Тел. (098)555-35-25.

Купівля
Куплю фотоапарати, об’єктив, 
мікроскоп, теодаліт та іншу оптику і 
аксесуари(бочок, триногу, світлофільтр) 
Тел. (067)747-64-51.

Продаж
Продам плиту 2-х камфорну, б/в в гар-
ному стані. Тел. (067)925-69-44.

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

Замовляйте роботу + ма-
теріали зі знижкою.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАР-
ТИР під ключ. Переплануван-
ня. БУДІВНИЦТВО -будинки, 
прибудови,павільйони, га-
ражі, навіси, альтанки. Бані, 
паркани. Покрівельні роботи 
під ключ. Мансардні дахи. 
Утеплення, облицювання бу-
динків. Тел. (096)972-15-14, 
(066)839-34-83

Пропоную
Потрібні на роботу двірники, 
ТОВ УК «Житло Сервіс Рівне». Тел. 
(067)421-46-98.

Пропоную роботу кухарю, покоївці в 
готель, охоронику. Тел. (067) 762 15 59. 
(067) 362 01 67.

Шукаю
Шукаю роботу продавця промтоварів, 
пакувальниці, реєстратора або будь-яку. 
Тел. (096)963-49-29.

Втрачене свідоцтво про право на 
спадщину за законом, посвідче-
не Другою Рівненською ДНК від 
13.02.1996 р., р.№ 1-401, вида-
ний на ім’я Сливюк Микола Віталій-
ович, вважати недійсним.
Втрачений оригінал Додатку до дип-
лому спеціаліста, виданий Націо-
нальним технічним університетом 
України “Київський політехнічний 
інститут” у 2000 р., на ім’я Філо-
ненко Олександр Володимирович, 
вважати недійсним.
Втрачений договір купівлі-про-
дажу житлового будинку, викла-
дений на нотбланках НРЕ778397, 
НРЕ778398, вважати недійсним.

ПОНАД 26 ТИСЯЧ ВЕТЕРАНІВ РІВНЕНЩИНИ 
ОТРИМАЮТЬ ОДНОРАЗОВУ 
ГРОШОВУ ДОПОМОГУ
26 774 осіб отримають одноразову щорічну виплату 
грошової допомоги на Рівненщині. Про це повідомив 
начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

7 травня Уряд прийняв постанову № 540 «Деякі питання 
виплати у 2022 році разової грошової допомоги, перед-
баченої Законами України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських 
переслідувань».

Згідно документу цьогоріч виплата передбачена:
- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім 

малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та 
інших місць примусового тримання, визнаним особами з 
інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового 
каліцтва та з інших причин (I група – 4421 грн., II група – 
3906 грн., III група – 3391 грн.);

- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам 
Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким 
на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням 
концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового 
тримання, а також дітям, які народилися у зазначених 
місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1491 гривня;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, – 4421 гривня;

- членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) помер-
лих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоло-
вікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни 
та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя 
особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, 
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися 
вдруге, – 966 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних 
таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, 
які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям парти-
занів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-со-
ціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Виплата здійснюється Пенсійним фондом України або 
структурними підрозділами з питань соцзахисту виконко-
мів міських рад та обласним центром по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат.

ЕКСПЕРИМЕНТ: 
ЯК ОТРИМАТИ ДВА ПАСПОРТИ ВІДРАЗУ
Кабмін прийняв постанову, якою запровадив 
експериментальний проект щодо одночасного 
оформлення (у тому числі замість втраченого або 
викраденого), обміну паспорта громадянина України 
та паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації на 
території України виникла потреба у швидкому та зруч-
ному оформленні або поновленні втрачених паспортних 
документів. Відтак, експериментальним проектом надано 
можливість особі, яка досягла 14-річного віку, одночасно 
із оформленням ID-картки подати заяву для оформлення 
закордонного паспорта. Слід звернути увагу, що в рамках 
цього оформлення заява для оформлення закордонного 
паспорта подається особою з 14 років особисто, без при-
сутності законного представника.

У подальшому, в разі втрати документів або необхід-
ності їх обміну у зв’язку зі зміною персональних даних, 
особа також може звернутися за одночасним оформленням 
ID-картки та закордонного паспорта, без необхідності 
спочатку оформляти ID-картку, а тільки після її отримання 
звертатися за оформленням закордонного паспорта.

За отриманням такої послуги особа може звертатися до 
територіальних органів/територіальних підрозділів Держав-
ної міграційної служби, центрів надання адміністративних 
послуг або відокремлених підрозділів державного під-
приємства «Документ» (центри обслуговування громадян 
«Паспортний сервіс»).

Скористатися такою послугою громадяни України 
зможуть після набрання чинності постановою Кабінету 
Міністрів, тобто після її офіційного опублікування, а та-
кож технічної реалізації в інформаційно-комунікаційній 
системі ДМС.

�Подати оголошення: 066 265 62 35

tel:+0960316262
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Перший Президент, 
як перше кохання не 
забувається, – спогади 
про Леоніда Кравчука

Полк Азов показав умови,  
в яких перебувають поранені захисники 

Професор читає лекції із фронту

Україна вийшла у фінал Євробачення

Леонід Кравчук пішов з життя на 88 році життя. Про 
смерть Президента Кравчука повідомили спочатку 
низка ЗМІ. А далі політики один за одним почали 
висловлювати свої співчуття.

Спогади та роздуми про внесок президента, який родом 
з Рівненщини – читайте…

"Свідомі діти українського села Н.Турчинюк і Л.Кравчук 
заколядували на Український Червоний Хрест 40 крб". Ця 
замітка у газеті "Волинь" за 15 січня 1942 року стала пер-
шим згадуванням у пресі уродженця села Великий Житин 
Рівненського району Леоніда Кравчука. На той час йому 
було вісім років. Через півстоліття він стане першим Пре-
зидентом незалежної України.

До постаті Кравчука ставляться доволі неоднозначно. 
Для одних він – символ найбіднішого й найнестабільні-
шого періоду розвитку новітньої України з його базарною 
стихією, тисячовідсотковою інфляцією та сумнозвісною 
тачкою-кравчучкою, яка в ті роки допомогла вижити 
мільйонам людей. Інші заперечать: держава ж тоді – ледь 
з'явилась на світ, дитина в такому віці теж падає, навчаю-
чись ходити, та пісяє в підгузки. Тож невже, мовляв, від-
разу після здобуття незалежності Україною мали потекти 
молочні ріки?..

Хтось дорікає Кравчуку комуністичним минулим і не-
виразною позицією під час ГКЧП, хтось – акцентує увагу 
на тому, що з Компартії він вийшов у серпні 1991-го і на 
вибори Президента йшов уже позапартійним, причому – за 
підтримки не лише "червоних", а й частини націонал-де-
мократів. Можна пригадати тривалий "роман" Кравчука з 
іншими "демократами" – з префіксом “соціал” та словом 
"об'єднані" в дужках.

А також – провал на парламентських виборах-2006 ра-
зом із виборчим блоком під надто вже промовистою назвою 
"Не так!". Але в пам'яті інших із ім'ям Президента з Житина 
асоціюються передусім свіжіші спогади – про підтримку 
ним Юлії Тимошенко на президентських виборах-2010 і 
про заклик до Віктора Ющенка подати у відставку в лютому 
2009-го.

...Можна, звівши все це докупи, дорікнути Кравчуку в 
непослідовності, періодичній зміні політичної орієнтації. 
А можна – згадати, що свого часу він зважився піти на 
дострокові вибори Президента, і, програвши Леонідові 
Кучмі, визнав поразку й цивілізовано передав йому владу. 
До речі, чи не вперше на пострадянському просторі. (Мож-
на, звісно, пригадати прізвисько "хитрий лис", асоціацію з 
висловом "пройти між крапельками", що приліпилась до 
Кравчука, та його філософське "маємо те, що маємо" – але 
чи не завдяки саме цьому одвічному українському прагма-
тизмові становлення незалежної України пройшло без крові 
та конфліктів?)

А політичні симпатії... Знаючи хоч трохи мінливість 
української політики та умовність всього того, що написано 
на партійних прапорах, – хто ризикне дорікнути Кравчуко-
ві у міграціях між політичними таборами? Та й чи варто це 
робити, якщо він усе одно – вже в історії?! Перший Пре-
зидент, як і перше кохання, – не забувається.

В повній антисанітарії, з відкритими 
ранами, перев'язаними не 
стерильними залишками бинтів, 
без необхідних медикаментів 
і навіть харчування – в таких 
умовах перебувають поранені, 
скалічені захисники Маріуполя.

Ми закликаємо ООН та Червоний 
Хрест показати свою гуманність та під-
твердити основні засади, на яких вас 

створено, врятувавши поранених людей, 
що вже не є комбатантами. Військовос-
лужбовці, яких ви бачите на фото і ще 
сотні на заводі "Азовсталь" – з тяжкими 
пораненнями ціною власного здоров'я 
захищали Україну та увесь цивілізова-
ний світ. Невже тепер Україна і світова 
спільнота не здатні захистити та подбати 
про них? Ми вимагаємо негайної еваку-
ації поранених військовослужбовців до 
контрольованих Україною територій, 

де їм нададуть допомогу та забезпечать 
належний догляд, – йдеться у повідо-
мленні.

Д о д а м о ,  щ о  п е т и ц і я  " S a v e 
Mariupol" набрала вже понад мільйон го-
лосів, збрір підписів триває. Відповідну 
петицію виклали активісти, організації, 
політики та знаменитості, яким не бай-
дуже доля Маріуполя. Вони закликають 
ООН та світових лідерів розпочати не-
гайну процедуру Еxtraction.

Лекції під звуки вибухів 
– фото професора у 
військовому однострої, що 
проводить пари просто 
із окопу на передовій, 
облетіло увесь світ.

Професор Ужгородського 
національного  університету 
Федір Шандор викладає на 
факультетах туризму і сус-
пільних наук. 24 лютого, од-
разу після пар, він записався 
до лав оборонців. І за весь цей 
час жодної лекції не пропус-
тив, йдеться в ТСН.

Восьма ранку, а студенти 
ужгородського університету 
вже на парі. Проспати не до-
зволяє совість, бо ж викладач 
вмикається прямо з фронту.

Професор Федір Шан-
дор записався до тероборони 
у перший день повномасш-
табного вторгнення, проте 
відтоді жодної лекції не про-
пустив. Його слова, часом, 
приглушують вибухи, а про 
забинтовану руку – віджар-
товується. "Професор не вміє 
копати лопатою, але тепер 
уже вміє…", – сміється чо-
ловік.

"Є якесь таке… в душі, 
що людина там на війні і це 
страшно, але він такий по-
зитивний, на нього дивишся 

і стає легше", – ледь не в 
сльозах каже студентка Тімея 
Солончак.

В одній руці смартфон, в 
іншій автомат  – професор 
на передовій. Каже , не хотів, 
щоб студенти посеред семе-
стру переривали курси, адже 
заміни у виші йому немає. 
"Я викладаю спецдисциплі-
ни. Дуже вузько направлені: 
девіантна поведінка, масова 
поведінка, маніпулятивна 
поведінка для психологів. І 
загальні дисципліни можна 
замінити, а спеціалізовані 
важко", – каже професор 
ужгородського університету 
Федір Шандор.

Командири пішли на зу-

стріч – тепер з четвертої до 
восьмої ранку він на бойово-
му чергуванні. А з восьмої до 
десятої двічі на тиждень читає 
лекції. Втоми, запевняє, не 
відчуває, та й студентам такі 
заняття  на користь. "Стали 
більше ходити на пари. Я так 
розумію, що це із того варіан-
ту… на сленговій мові "препод 
на війні та не зручно не ходи-
ти", – сміється професор.

У тому, що він вчинить 
саме так, колеги навіть не 
сумнівалися. Мовляв, завжди 
намагався всюди встигати, а 
його майже 30-річний досвід 
– незамінний. "Саме він у 
2006 році створив спеціаль-
ність в УжНУ – туризмоз-

навство, у 2014 він був ініці-
атором створення факульте-
ту туризму та міжнародних 
комунікацій. І для нас дуже 
важливо, що він не полишає 
викладацьку роботу", – каже 
декан факультету туризму та 
міжнародних комунікацій 
Наталія Гапчак.

Саме він минулого літа у 
спецпроекті ТСН до 30 річчя 
Незалежності України про-
водив екскурсію Наталії Мо-
сейчук в Ужгороді. Адже він 
– один із кращих краєзнавців 
Закарпаття. За його підручни-
ками вчаться не лише україн-
ські студенти, а й угорські та 
швейцарські. Саме неуцтво 
і зазомбованість цілої нації 
він називає однією з причин 
вторгнення росіян. "Ті гомі-
ноїди, бо важко їх назвати 
гомосапієнс… ці примати 
вони наче якісь інопланетя-
ни, інша цивілізація вторгла-
ся, бо ми для них простір. Це 
вбивство без ідеї, просто, бо 
вбивство. Ідейність, ідеологія 
повністю відсутня", – каже 
чоловік.  

Тож, каже не лише боро-
нитиме свою країну до пере-
моги, а й робитиме все, аби 
наступне покоління українців 
росло освіченим і вільним.

Гурт Kalush Orchestra, який 
представляє Україну на 
Євробаченні, вийшов до фіналу 
міжнародного пісенного конкурсу.

Соліст Олег Псюк присвятив пісню 
Stefania, з якою гурт виступив на кон-
курсі, своїй мамі і всім жінкам, які вбері-
гають своїх дітей від жахів війни. Kalush 
Orchestra виступав шостим в італійсько-
му Турині, який приймає конкурс.

Українцям аплодував увесь зал 
PalaOlimpico. Також багато глядачів 
тримали синьо-жовті прапори.

Також до фіналу Євробачення уві-
йшли Швейцарія, Вірменія, Ісландія, 
Литва, Португалія, Норвегія, Греція, 
Молдова та Нідерланди.

ІСТОРІЯ ГУРТУ
У грудні 2021 року раптово з’явився 

проєкт Kalush Orchestra і випустив перший 
ролик на пісню Shtomber Womber. Псюк 
пояснював СЛУХу, що це від його любові до 

експериментів: "В один із таких поривів, під 
час роботи на студії, прийшла ідея поєднати 
у живому виконанні декілька інструментів 
одночасно. Коли почали реалізовувати ідею, 
навіть мурахи бігли у самого колективу від 
того, наскільки круто звучать перші треки".

Так до гурту додалися мультиінстру-
менталісти Тимофій Музичук і Віталій 
Дужик. Тоді ж Псюк казав, що проєкт 

уже дивиться в напрямку європейського 
слухача, адже "за кордоном цінують і 
люблять український фольклор".

"У разі перемоги в Нацвідборі на 
"Євробачення-2022" ми зможемо спосте-
рігати, наскільки цей рух буде швидким 
і як сприймають європейці наші треки", 
– казав він у січні.




