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Евакуація з Азовсталі:
що насправді відбувається

Студент Острозької академії 
став "очима та голосом 
Азовсталі"
Фото й відео з "Азовсталі" студента Острозької 
академії Дмитра Козацького облетіли весь світ.

 
Саме він є автором світлини  "Світло переможе", на 

якій хлопець стоїть під променями травневого сонця, що 
потрапляють всередину зруйнованого підприємства крізь 
шпарину.

Крім того, це він співає "Стефанію" під звуки вибухів.
У соцмережах бійця з позивним "Орест" назвали "очима 

Азовсталі", оскільки зроблені ним кадри з Маріупольсько-
го металургійного комбінату поширювали як в україн-
ських, так і закордонних ЗМІ.

Міський голова Рівного Олександр ТРЕТЯК на своїй 
Facebook-сторінці написав:

- Голосом у відео та автором світлини є мужній боєць, 
герой з Рівненщини – студент Острозької академії з позив-
ним Орест. Раніше саме він публікував світлини поранених 
українських вояків з "Азовсталі", які вразили світ. Дякуємо 
мужньому герою, вдячні за "очі та голос Азовсталі", які не 
дають світу мовчати про Україну.

Дмитро Козацький є гордістю Острозької академії, па-
тріотом своєї держави! Щиро дякуємо герою за хоробрість, 
силу й витримку! Віримо, що за такою молоддю майбутнє 
України! Ми точно переможемо!

Слава Україні! Героям Слава!

Щонайменше сім автобусів 
з українськими бійцями 
виїхали з металургійного 
заводу "Азовсталь" у 
Маріуполі, повідомила 
агенція Reuters.

За інформацією агенції, 
бійці, яких супроводжували 
російські військові, не були 
поранені.

Українська влада поки що 
офіційно не повідомила про 
евакуацію з "Азовсталі" у ві-
второк.

Напередодні з "Азовсталі" 
вивезли понад 260 україн-
ських бійців, з-поміж яких 
53 поранених, до підконтр-
ольних Росії Новоазовська та 
Оленівки.

Українська влада твердить, 
що надалі захисників "Азов-
сталі" мають повернути додо-
му за допомогою процедури 
обміну.

Водночас Слідчий комітет 
Росії уже заявив, що допитає 
українських військових та 
"перевірить їх на причетність 
до злочинів проти цивільного 
населення".

ЄДИНА МОЖИВА 
ФОРМУЛА ПОРЯТУНКУ

Українська влада евакуа-
цію 17 травня ще не комен-
тувала.

Андрій Білецький, який 
є засновником і першим ко-
мандиром полку Нацгвардії 
"Азов", закликав не нашко-
дити порятунку українських 
військових з оточеного комбі-
нату "Азовсталь" у Маріуполі.

"Полк ("Азов", - Ред.) на 
зв'язку, я знаю, що там від-
бувається. Гарнізон на місці 
і зі зброєю в руках. Все буде 
добре", – сказав Білецький.

ЩО ЦЕ БУЛО
Українське Міноборони 

наголосило, що іншої фор-
мули порятунку українських 
захисників "Азовсталі", ніж 
та, яка використовується за-
раз, не може бути.

"Військова деблокада, на 
жаль, неможлива в цій си-
туації, і іншої формули по-
рятунку, ніж та формула, яка 
використовується зараз, не 
може бути. Це був єдиний ви-
хід", – розповіла на брифінгу 

заступниця міністра оборони 
Ганна Маляр.

Вона нагадала, що серед 
захисників Маріуполя не 
лише "Азов", але й поліція, 
прикордонники, ЗСУ, теро-
борона тощо.

РОСІЯ ХОЧЕ 
ОГОЛОСИТИ "АЗОВ" 
ТЕРОРИСТАМИ

Міністерство юстиції Росії 
попросило Верховний суд 
визнати окремий загін спецп-
ризначення Нацгвардії "Азов" 
терористичною організацією 
та заборонити його діяльність 
у Росії. Засідання щодо цього 
має відбутися 26 травня.

Раніше спікер Держду-
ми Росії В'ячеслав Володін 
виступив проти обміну по-
лонених бійців "Азова". Він 
заявив, що це "нацистські 
злочинці", яких треба судити.

"Це воєнні злочинці, і ми 
повинні робити все для того, 
щоб вони постали перед су-
дом", – заявив Володін.

У Міноборони України 
переконані, що заяви пред-
ставників Держдуми варто 
оцінювати як внутрішню про-
паганду.

"Це політична заява, роз-
рахована на внутрішню про-
паганду та внутрішні полі-
тичні процеси в Російській 
Федерації. З нашого боку ми 
можемо сказати, що перего-
ворний процес триває, і сама 
операція з порятунку теж 
триває", – зазначила Ганна 
Маляр.

НАКАЗ – ЗБЕРЕГТИ 
ЖИТТЯ

Міністр оборони України 
Олексій Резніков повідомив, 
що бійці на Азовсталі отри-
мали новий наказ – зберегти 
власне життя.

За його словами, раніше 
маріупольский гарнізон мав 

наказ стримати угруповання 
20 тис. російських військових 
і не пустити їх на Запоріжжя й 
далі на Донеччину, і відтягну-
ти сили від Києва.

"Завдяки героїзму, зокре-
ма, гарнізону Маріуполя, ми 
в Києві зараз спокійно роз-
мовляємо. Вони цей наказ 
виконали. Вони всі – герої, у 
них зараз новий наказ – збе-
регти своє життя". 

ЕВАКУАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ
Тривалий час між Украї-

ною і Росією йшли перемови-
ни щодо "гуманітарного ко-
ридору" для виходу цивільних 
з "Азовсталі". Також до цього 
процесу були залучені ООН і 
Червоний Хрест.

Евакуація мирних грома-
дян, зокрема дітей і людей 
похилого віку, які сиділи в 
укритті, відбулася на початку 
травня.

Українська сторона пові-
домила, що вдалось вивезти 
близько 300 людей. Прези-
дент Володимир Зеленський 
7 травня заявив, що це був 
лише "перший етап". На-
ступним етапом він обіцяв 
евакуювати з "Азовсталі" по-
ранених і медиків.

Евакуація з Маріуполя 
відбувається через терито-
рію, окуповану російськими 
військовими. Вони також 
проводять фільтрацію усіх, 
хто виїжджає з міста.

ЕВАКУАЦІЯ 
ВІЙСЬКОВИХ

Після евакуації цивільних 
на території "Азовсталі" зали-
шалися переважно українські 
силовики.

За словами заступника ко-
мандира "Азову" Святослава 
Паламара, серед них було 
близько 600 поранених. Кіль-
кість загиблих він не озвучив, 
але уточнив, що йдеться про 

сотні українських військових.
Президент Володимир 

Зеленський заявив, що вій-
ськовий шлях розблокування 
Маріуполя неможливий. Тому 
Україна зосередилась на ди-
пломатичному.

Рідні і друзі українських 
військових закликали світо-
вих лідерів, зокрема очіль-
ників Туреччини і Китаю, 
допомогти і застосувати про-
цедуру extraction, тобто ви-
везти бійців з Маріуполя в 
третю країну.

Туреччина повідомила, 
що Росія не дає згоду на цю 
процедуру.

Територія металургійного 
комбінату "Азовсталь" зали-
шилася останнім прихистком 
для українських військовос-
лужбовців у місті. Воно ще в 
перші дні вторгнення Росії 
було оточене практично з 
усіх боків.

Крім того, російські тан-
ки, артилерія і авіація зни-
щили майже 90% будівель у 
місті, повідомляє українська 
влада.

Кількість загиблих ци-
вільних вона оцінює в 20-25 
тисяч. Також значну кількість 
маріупольців вивезли в Росію.

"КОНЦТАБІР ХХІ 
СТОРІЧЧЯ"

Передбачається, що по-
ранені отримають медичну 
допомогу, заради якої вони 
погодилися на евакуацію з 
"Азовсталі", де перебували 
останні два місяці.

Проте їхні родичі мають 
сумніви в цьому. Як розпові-
ла кореспонденту ВВС Х'юго 
Бачега сестра одного із бійців 
"Азову", "є дуже багато побо-
ювань щодо того, як з ними 
будуть обходитися і чи змо-
жуть вони вижити до того, як 
відбудеться обмін".

Оксана, дружина ще одно-
го бійця, також каже, що її 
"дуже непокоїть, що їх вивез-
ли на контрольовану Росією 
територію".

"Ми дуже, дуже турбує-
мося про те, що може з ними 
статися (там)", – розповіла 
вона кореспонденту ВВС.

Радник мера Маріуполя 
Петро Андрющенко мину-
лого тижня назвав колонію 
в Оленівці "справжнім конц-
табором ХХІ сторіччя, який 
Росія створила в центрі Єв-
ропи".

За його словами, людей 
там тримають у жахливих 
умовах, годують не кожен 
день, а медичну допомогу 
взагалі не надають.

"Там утримують рідних 
військових, колишніх спів-
робітників правоохоронних 
органів, активістів, журна-
лістів та людей, які просто 
викликають підозру (включно 
із наявністю патріотичних 
татуювань", – розповів Ан-
дрющенко.

Джерело: 
ВВС Україна, фото Reuters
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Більшість людей, які 
втратили житло, сьогодні 
перебувають в статусі 
переміщених осіб 
і не мають джерел доходу, 
які дозволяли б їм вносити 
чергові платежі. Тож 
іще в перші дні війни 
Верховна Рада пішла 
їм назустріч, звільнивши 
клієнтів українських 
банків від відповідальності 
за несвоєчасну 
сплату за кредитами. 
Це положення 
діятиме до закінчення 
воєнного стану і ще три 
місяці після цього.

На  сьогоднішній  день 
в Україні діють своєрідні кре-
дитні  канікули:  люди,  які 
не мають можливості платити 
за  кредитами,  можуть  на  за-
конних підставах цього не ро-
бити,  не  побоюючись  штра-
фів та переслідування з боку 
колекторських компаній.

Після закінчення війни ве-
лика кількість родин в Укра-
їні  стикнеться  з  подвійною 
проблемою  –  відсутність 
житла плюс необхідність ви-
плачувати іпотеку.

"На  сьогоднішній  день 
якихось законів чи норматив-
них  актів,  які  б  вирішували 
дану  проблему  і  давали  чіткі 
інструкції банкам і позичаль-
никам,  немає,  –  говорить 
експерт CASE Україна Євген 
Дубогриз. – Сьогодні держа-
ва  декларує  намір  відновити 
зруйноване  житло.  Тож  тео-

ретично  прийнятним  рішен-
ням  було  б,  якби  позичаль-
ники  після  війни  отримали 
квартири,  еквівалентні  тим, 
на  які  вони  брали  кредит, 
і  продовжили  погашати  свої 
зобов’язання перед банками".

Сьогодні питання проблем-
них кредитів вирішуються ви-
ключно між банками і пози-
чальниками.

"Люди звертаються до бан-
ків,  пояснюють  свою  ситу-
ацію  і  просять  про  реструк-
туризацію  чи  пом’якшення 
умов  кредиту,  –  говорить 
Євген  Дубогриз.  –  І  банки 
ухвалюють  рішення  на  свій 
розсуд.  Одні  йдуть  клієн-
там  назустріч,  інші  –  ні.  Тут 
присутній  дуже  сильний 
суб’єктивний  фактор.  Рі-
шення  можуть  відрізнятися 
не  лише  у  різних  банків,  але 
й  у  різних  кредитних  мене-
джерів в одному банку".

Звичайно,  добре,  якщо 

банк  погодився  пом’якшити 
умови договору. Проте, як за-
значив експерт, немає жодно-
го  нормативного  акту,  який 
би  зобов’язував його  це  зро-
бити. Тож, якщо банк зайняв 
жорстку  позицію  і  вимагає 
дослівного  виконання  умов 
договору, незважаючи на будь 
які обставини, він не порушує 
жодних законів.

Певною мірою допомогти 
тут може Національний банк 
України  (НБУ).  Не  досягши 
компромісу,  позичальник 
може звернутися туди зі скар-
гою.

Є ГРОШІ – ПЛАТИ
Втім  нинішня  ситуація 

принесла  проблеми  не  лише 
позичальникам, але й самим 
банкам.  Адже  перетворення 
на  проблемні  великої  кіль-
кості кредитів, які ще три мі-
сяці тому акуратно погашали-
ся, є небезпечним для  їхньої 

фінансової стабільності.
"Треба розуміти, що креди-

тування – лише одна сторона 
роботи  банку,  –  пояснює 
фінансовий  аналітик  Василь 
Невмержицький. – Щоб мати 
кошти  на  видачу  кредитів, 
банк  залучає  депозити,  обі-
цяючи вкладникам повернути 
їх з процентами. І якщо сьо-
годні тисячі клієнтів не при-
ходять до банку для того, щоб 
погасити  кредити,  то  з  де-
позитами  нічого  подібного 
не  відбувається.  За  кожним 
з них в належний термін при-
йдуть  власники,  і  банк  має 
знайти  кошти  для  того,  щоб 
з  ними  розрахуватися.  Тому 
для  банків  дуже  важливо, 
щоб  кредити  все  ж  таки  по-
верталися".

  "На  сьогоднішній  день 
банки  займаються   тим, 
що  збирають  інформацію 
про  своїх  клієнтів,  –  гово-
рить Василь Невмержицький. 
–  Їх  цікавить  стан  застави 
(чи дійсно квартира чи авто-
мобіль  були  знищені  в  ре-
зультаті бойових дій), майно-
вий стан позичальників, їхнє 
місцезнаходження  та  інша 
інформація,  яка  допоможе 
визначитися з тим, наскільки 
ризикованим  є  кожен  окре-
мий  кредит,  і  які  є  шанси 
на  те,  що  він  буде  поверне-
ний. Тому, якщо клієнт банку 
відчуває складнощі з виплати 
за  кредитом,  я  б  радив  йому 
увійти  в  контакт  з  банком 
і  повідомити  про  свої  обста-
вини".

Чи потрібно сплачувати кредит  
за зруйновану квартиру

Пальне в Україні може здорожчати 
ще на 20-25%

ЧИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ПРАВО 
ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО, 
РОЗТАШОВАНЕ НА ТИМЧАСОВО 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

У Міністерстві юстиції розповіли, чи можна зберегти 
за собою право власності та інші речові права 
на майно, якщо воно розташоване не тимчасово 
окупованих територіях.

За  фізичними  особами,  незалежно  від  перебування 
їх на обліку як ВПО чи від набуття ними спеціального пра-
вового  статусу,  а  також  за  юрособами  зберігається  право 
власності,  інші  речові  права  на  майно,  що  знаходиться 
на  тимчасово  окупованих  територіях  у  Донецькій  та  Лу-
ганській  областях,  якщо  таке  майно  набуте  відповідно 
до законів України.

Це  право  зберігається  і  на  нерухоме  майно,  зокрема 
й земельні ділянки.

УКРАЇНА, ПОЛЬЩА ТА СЛОВЕНІЯ 
ДОМОВИЛИСЯ ПРО ВЗАЄМНЕ 
ВИЗНАННЯ ЦИФРОВИХ 
ДОКУМЕНТІВ

Голова Мінцифри Михайло Федоров провів зустріч 
із державним секретарем, заступником голови 
канцелярії Ради міністрів Республіки Польща Янушем 
Цешинським та міністром цифрової трансформації 
Словенії Марком Борисом Андріяничем.

Про це Федоров написав у себе у каналі Telegram.
"Януш  Цешинський  координує  діяльність  уряду  щодо 

кібербезпеки.  Він  майже  три  місяці  особисто  опікувався 
питаннями  України.  Завдяки  Цешинському  ми  отримали 
необхідну  техніку  та  змогли  убезпечити  державні  реє-
стри", – написав міністр цифрової трансформації.

За  його  словами,  Польща  не  тільки  прийняла  понад 
3 млн українців, але і надала їм рівні цифрові можливості. 
У  їхньому  застосунку  mObywatel  з’явився  спеціальний 
цифровий  документ  для  наших  громадян.  Також  Польща 
почала приймати "Дію" при перетині кордону для іденти-
фікації особи.

"А  завдяки  міністрам  цифрової  трансформації  ЄС, 
в  тому  числі  і  Марку  Борісу  Андріяничу,  Україна  змогла 
отримати 5 тисяч Старлінків. Сьогодні вони допомагають 
залишатися на звʼязку та виконувати свою роботу нашим 
лікарям, пожежним, вчителям  і тисячам українців", – за-
значив Федоров.

Міністр  розповів,  що  урядовці  домовилися  про  нові 
спільні проєкти:

про взаємне визнання електронних підписів із Польщею. 
Це відкриє революційні можливості для українського біз-
несу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн;

разом  із  Польщею та  Словенією Україна стане  однією 
з перших країн-учасників пілотного проєкту – ID Wallet;

про  старт  пілоту  з  взаємного  визнання  цифрових  до-
кументів.

ПРОПОНУЮТЬ ЗАБОРОНИТИ ПІД 
ЧАС ВІЙНИ ВИЛУЧАТИ  
У ГРОМАДЯН ЄДИНЕ ЖИТЛО  
ТА АВТОМОБІЛЬ

У Верховній Раді зареєстрований законопроект 
щодо захисту майна громадян в умовах воєнного 
або надзвичайного стану. Проектом пропонується 
заборонити забирати у громадян на потреби ЗСУ 
єдине житло або автомобіль.

Про це повідомляється з посиланням на проект закону 
№ 7377.

Як  зазначають  автори  проекту,  важливо  не  допустити 
ситуацій, коли певні посадовці, прикриваючись потребами 
воєнного стану, можуть вилучати у простих людей останнє 
житло або єдиний транспортний засіб, у той час, як на по-
треби  фронту  справедливіше  вилучати  майно,  передусім, 
у тих, які мають суттєві статки, і для яких вилучення майна 
не відіграватиме таку критичну роль.

Згідно з проектом, примусовому відчуженню не підляга-
ють житлові приміщення в межах санітарної норми з роз-
рахунку 21 квадратного метра загальної площі на кожного 
зареєстрованого, або проживаючого за відповідною адресою 
та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.

Крім того не підлягають відчуженню транспортні засоби 
з розрахунку одного транспортного засобу на громадянина 
(або сім’ю), або транспортних засобів, які використовують-
ся для здійснення офіційно оформленої підприємницької 
діяльності,  або  які  використовуються  для  перевезення 
гуманітарної допомоги.

Обмеження  не  стосуються  випадків,  коли  зафіксовано 
і доведено, що власник/водій здійснював керування тран-
спортним  засобом  у  стані  алкогольного,  наркотичного 
чи іншого сп’яніння.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопро-
ект про першочергове виконання військово-транспортного 
обов’язку чиновниками високого рангу. Автівки, які держ-
службовці залишили біля вокзалів, аеропортів, доріг тощо, 
втікаючи  за  кордон  від  війни,  пропонують  відправляти 
на потреби Збройних сил України.

Галузь сільського господарства в Україні використовує 
понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального 
обсягу. Щорічне споживання дизельного пального 
в сільському господарстві становить близько 
1300 тис. т, а бензину – понад 85 тис. т. 

Про це розповів завідувач відділу інвестиційного та мате-
ріально-технічного  забезпечення  Національного  наукового 
центру "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук.

За його словами, з огляду на те, що 2022 року близько тре-
тини  посівних  площ  засіяно  не  буде,  використання  палива 
зменшиться до 900 тис. т дизпалива і 60 тис. т бензинів різних 
видів октанового числа.

За  період  весняних  робіт  сільськогосподарські  това-
ровиробники  вже  використали  250–270  тис.  т  дизпалива 
та 15–20 тис. т бензину.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖАТЬ ЦІНИ НА БЕНЗИН
Український ринок нафтопродуктів значною мірою імпор-

тозалежний, тому роздрібні ціни на ньому залежать від світових 
цін на нафту та курсу долара, зауважив Олександр Захарчук.

За  результатами  досліджень  Інституту  аграрної  економі-
ки, роздрібна ціна на дизельне пальне на 79,3% залежить від 
світової ціни на нафту та курсу долара, на 20,7% – від інших 
факторів.

У січні-квітні 2022 року на здорожчання пального вплину-
ли обидва фактори, наголосив експерт.

"Протягом воєнних дій у березні-квітні 2022 року вартість 
пального зростала внаслідок макроекономічних – підвищення 
цін  на  нафту,  зміни  курсу  національної  валюти  –  та  інших 
чинників, зокрема, подорожчання перевезень, збільшення ви-
трат дилерів та власних витрат автозаправних станцій. За цей 
період лише податкове навантаження було дещо зменшено – 
за рахунок зниження з 20% до 7% податку на додану вартість, 
а також скасування акцизного збору", – пояснив Олександр 
Захарчук.

ЩО ЗАРАЗ ІЗ ЦІНАМИ
За останній місяць ціна на нафту зросла на 6 % і досягла 

позначки 110-115 дол. США/барель. Востаннє ціна на нафту 
перевищувала 100 дол. США у жовтні 2014 року.

Від  початку  року,  за  даними  Міністерства  фінансів 
України, гривня до долара знецінилася на 7,3 % – до 27,28–
29,25 грн/дол. США. На чорному ринку курс долара до гривні 
зріс  ще  більше  –  до  майже  35,00  грн/дол.  США  (+28,0%). 
Слід пам‘ятати, що пальне купується в гурті в імпорті за ва-
люту, а  продається в  роздріб у  гривнях  – це  також сприяло 
зростанню ціни на нього. Крім того, оскільки акцизні збори 
на  пальне  прив’язані  до  євро,  зростає  і  податкове  наванта-
ження на імпортерів, що в свою чергу теж впливає на кінцеву 
ціну для споживачів.

Ще  з  травня  2021  року  середні  ціни  на  дизельне  пальне 
і  бензин  регулюються  державою  –  Міністерством  економі-
ки  України  –  і  переглядаються  кожну  декаду.  На  сьогодні, 
з урахуванням націнки, дизельне пальне не може коштувати 
дорожче ніж 42,63  грн/л, а бензин – 37,69  грн/л. Ці  заходи 
дещо  стримують  негативні  процеси  здорожчання  паливно-
мастильних матеріалів.

Однак слід пам’ятати, що власного виробництва пального 
в Україні немає, внаслідок завданих російськими військами 
руйнувань Кременчуцький нафтопереробний завод не зможе 
запрацювати  до  кінця  року.  Нові  ж  логістичні  перевезення 
бензовозами  з  Європи  –  при  втраті  залізничних  поставок 
з Литви через Білорусь – є більш затратними. До прикладу, 
нині  у  Польщі  вартість  бензину  складає  –  6,6-6,8  злотих 
за 1 літр (близько 48–50 грн/л), а дизельного пального – від 
8 злотих за 1 літр (55–60 грн/л) в залежності від воєводства.

З огляду на це, за прогнозами науковців Інституту аграр-
ної  економіки,  в  літній  період  та  на  час  збирання  врожаю 
очікується  подальше  зростання  вартості  палива  до  рівня 
не  нижчого,  ніж  у  сусідній  державі  –  тобто  на  20–25%  від 
сьогоднішньої ціни в Україні.

"УКРПОШТА" ЗАПУСТИЛА НОВУ ОНЛАЙН ПОСЛУГУ
Під час дії воєнного стану 
"Укрпошта" відновила деякі старі 
послуги, а також створила нові. 
Тепер люди зможуть оплачувати 
відправлення онлайн.

Про це повідомила пресслужба ком-
панії.

Це означає, що відтепер оплачувати 
відправлення можна у мобільному засто-

сунку за допомогою карткового рахунку.
Скористатися  функцією  можна 

не лише зі смартфону через застосунок, 
а  й  із  ноутбука  в  особистому  кабінеті 
"Укрпошти".

Крім  того,  у  пресслужбі  нагадують, 
що  за  користування  онлайн  сервісами 
пошти клієнтам надається знижка у роз-
мірі 5%.

Що ще дозволяє робити застосунок

відстежувати відправлення;
оформлювати їх;
розраховувати їх вартість;
шукати  відділення  та  поштові  ін-

декси;
здійснювати переказ між картками;
здійснювати переказ  з  картки  у  від-

ділення;
здійснювати  переказ  "З  картки  до-

дому".
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Підсумки року

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

Рівнянин, який 
“зливав” інформацію 
ворогу, проведе за 
ґратами 13 років

Національний тест для вступників 
проходитиме у 8 населених пунктах області
З міркувань безпеки назви 
населених пунктів, де 
відбудуться тестування, не 
оприлюднюються.

Так, Міносвіти  затвердило 
перелік населених пунктів 
України, у яких буде сфор-
мовано попередню мережу 
тимчасових екзаменаційних 
центрів для проведення на-
ціонального мультипредмет-
ного тесту. 

Попередньо заплановано, 
що тестування проходитиме 
у 20 областях України, у тому 
числі на Рівненщині. 

“Рівненська обласна вій-
ськова адміністрація на за-
пит МОН визначила вісім 
населених пунктів, де буде 

проходити національний 
тест.  Укожному з них буде по 
декілька пунктів тестувань. 
У цілях безпеки ми їх не на-
зиваємо”, – прокоментував 
перший заступник голови 
ОВА Сергій Подолін.

Водночас, учасники на 
своїх інформаційних сто-
рінках з 20 травня до 7 черв-
ня включно матимуть змогу 
підтвердити бажання взяти 
участь у НМТ і вибрати з 
наданого переліку найзруч-

ніший для доїзду населений 
пункт.

Учасники, які не зможуть 
дістатися до місць проведен-
ня основної сесії НМТ, змо-
жуть подати заявки для участі 
в додатковій або спеціальній 
сесіях тестування.

Невдовзі МОН затвердить 
перелік країн і міст Євро-
пи, де НМТ зможуть пройти 
учасники, які змушені були 
виїхати за межі України.

Нагадаємо, затверджено 
календарний план НМТ у 
2022 році. Тестування про-
ходитиме в три сесії: основна 
відбудеться з 18 липня до 10 
серпня, додаткова – 16-20 
серпня, спеціальна – 12-16 
вересня.

За підтримання публічного обвинувачення 
прокурорами Рівненської обласної прокуратури 
рівнянина засуджено за державну зраду (ч. 1 ст. 111 
КК України) до 13 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо 
доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що 
чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи з іде-
ологічних мотивів, на виконання завдання представника 
правоохоронного органу РФ, ще з жовтня минулого року 
збирав та за допомогою інтернет месенджерів передавав 
державі-агресору інформацію про стратегічні об’єкти Рів-
ненської області.

Зокрема, щодо встановлення режиму охорони, наявності 
контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних 
споруд, критично важливих об’єктів військової частини 
Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині.

Крім того, чоловік відстежував та передавав інформацію 
щодо руху військової техніки Збройних Сил України із м. 
Рівне в напрямку м. Київ, залізничних ешелонів з військо-
вою технікою та представниками військових формувань, які 
у складі ЗСУ беруть участь у захисті та обороні територіаль-
ної цілісності України.

Виявити злочинця вдалось завдяки тривалій та ско-
ординованій роботі обласної прокуратури та Управління 
СБУ в Рівненській області, які і проводили досудове роз-
слідування.

У суді обвинувачений свою вину визнав.
Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть 

оскаржити його в апеляційному суді.

Як отримати додаткові 
2200 гривень 
для переселенців 
Рівненщини
Український уряд спільно з ООН запустив дві 
програми виплат. Вразливі категорії переселенців 
отримають по 2200 грн на кожного члена родини.

Важливо! Можна отримати грошову допомогу за однією 
із програм. Виплати здійснюються додатково до виплат за 
державними програмами. Для отримання допомоги необ-
хідно стати на облік внутрішньо переміщених осіб.

1) Зареєстрованим ВПО від продовольчої програми 
ООН (регулюється постановою Кабміну від 15 квітня 2022 
року №446)

Хто може отримати допомогу?
Особи, включені до Єдиної інформаційної бази даних 

про внутрішньо переміщених осіб. Розмір допомоги – 2220 
грн на кожного члена родини, але не більше трьох осіб. До-
помога надаватиметься протягом трьох місяців.

Як отримати?
Людям особисто звертатися не потрібно! Виплата 

здійснюватиметься на підставі відомостей, що містяться 
в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців на підставі 
внутрішньої перевірки надсилає на контактний номер 
мобільного телефону повідомлення про прийняте рішення.

Діяльність програми не лімітована.
2) Для сімей з дітьми від ЮНІСЕФ (регулюється поста-

новою Кабміну від 5 квітня 2022 року № 405)
Хто може отримати допомогу?
• сім’ї, як мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з 

яких принаймні одна дитина не досягла двох років;
• сім’ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має 

інвалідність.
Розмір допомоги – виплачується в розмірі 2200 грн на 

місяць на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять 
осіб. Родина отримає одноразову виплату за три місяці на 
вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом 
чотирьох тижнів з моменту подання заявки.

Як отримати?
Подати заявку на отримання допомоги можна на сай-

ті: register.unicef.org .
Термін подачі заявки – обмежень немає.

Працевлаштування в області  
для роботодавців та безробітних
Продавець, швачка, водій, менеджер, офіціант, 
прибиральник, майстер, кур’єр – такі нові вакансії 
з’явилися на @work_in_Rivne_region. Роботодавці не 
лише із Рівного, а з різних населених пунктів області.

Про роботу чат-боту з працевлаштування та про те, як 
знайти працівника чи подати вакансію розповів начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль.

“На нашому телеграм-боті для працевлаштування на Рів-
ненщині упродовж п’яти тижнів з’явилося 272 вакансії. Тож 
якщо ви шукаєте роботу, підписуйтеся обов’язково. Кожна 
вакансія висітиме 48 годин. Якщо працівника не буде зна-
йдено, роботодавець зможе її продовжити”, – сказав Віталій 
Коваль.

Щоб подати вакансію роботодавцю, необхідно перейти 
у чат-бот @employer_rivne_bot і поділитися запитуваною 
інформацією.

ПОСІВНА НА РІВНЕНЩИНІ 
ВИЙШЛА НА ФІНІШНУ ПРЯМУ

95%  запланованих  під  ярі  культури 
площ,  вже  засіяно.  Тож  посівна  на  Рів-
ненщині вийшла на фінішну пряму. Також 
сільськогосподарські підприємства області 
завершують посів кукурудзи на зерно, роз-
почали сіяти гречку та просо.

“Маємо гарні новини із польового 
фронту Рівненщини, – розповідає на-
чальник Рівненської ОВА Віталій Ко-
валь. – На сьогодні посіяно 95% ярих 
культур. Завершується посів технічних 
культур. Активно сіють гречку та про-
со.  Картопля садиться, теплолюбні 
овочеві культури сіються. Буде що їсти і 
нам, і сусідам. Українська земля, яку ми 
боронимо, віддячить щедрим урожаєм”.

НОВОНАРОДЖЕНИХ ЗНОВУ 
МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЧЕРЕЗ 
ЄМАЛЯТКО

Послуга  єМалятко  знову  доступна 
у  застосунку  Дія.  На  сторінці  можна  не 
лише  швидко  зареєструвати  маля,  а  й 
отримати інші державні послуги від різних 
органів  влади,  потрібні  при  народженні 
дитини. 

Окрім відновленої послуги, яка була 
недоступна внаслідок війни в Україні, 
також на єМалятко можна замовити 
такі  сервіси:

замовлення свідоцтва про народжен-
ня;

присвоєння дитині УНЗР;
присвоєння дитині РНОКПП (картка 

платника податків);
допомога при народженні;
допомога на дитину з багатодітної 

сім’ї;
грошова компенсація за пакунок 

малюка;
внесення інформації про дитину до 

Реєстру пацієнтів.
Крім медичного висновку про на-

родження знадобиться ще електронний 
підпис одного або обох батьків.

Також, якщо ви маєте медичний ви-
сновок про народження маляти (МВН) 
або ж медичне свідоцтво про народжен-
ня форми 103/о чи довідку довільної 
форми, – зареєструвати дитину та 

отримати послугу єМалятко можете, 
звернувшись до відділів ДРАЦС.

Органи місцевого самоврядування 
мають право здійснювати реєстрацію на-
родження за медичним свідоцтвом про 
народження форми 103/о та довідкою 
довільної форми.

Послугу єМалятко органи місцевого 
самоврядування не оформлюють.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ОВА 
ПРИЙНЯЛА 800 ДЗВІНКІВ

На  психологічну  службу  Рівненської 
ОВА 0 800 400 378 надійшло вже близько 
800 дзвінків.

Все більше жителів Рівненщини зна-
ходять душевну розраду, телефонуючи на 
нашу гарячу лінію психологічної допо-
моги – розповідають фахівці колцентру.

Не рідко дзвонять люди через відчут-
тя безпомічності, страху, невпевненості 
в завтрашньому дні. Також до психологів 
звертаються мешканці, у яких на фоні 
війни розлад сімейних стосунків, сварки 
із близькими. Телефонують і самотні 
люди поговорити про перемогу у війні, 
та що буде далі.

Часто на гарячу лінію телефонує 
віруюча бабуся. І завжди говорить під-
бадьорюючі слова, якими хочеться поді-
литися сьогодні: “Хай негаразди в житті 
не зламають, не вкрадається в душу 
незвіданий страх, ти щасливий, бо Бог 
тебе любить і знає, лиш одне пам’ятай: 
ти в надійних руках!”.

Ці слова стали зворотною підтрим-
кою для самих психологів.

“З окремими людьми бесіди ведуться 
тижнями. Мета – допомогти знайти ду-
шевний спокій та рівновагу. На цілодо-
бовій гарячій лінії нині четверо праців-
ників. І вони готові розділити ваш біль, 
переживання, послухати ваші думки, 
розділити душевну бентегу і допомогти 
знайти вихід з будь-якої ситуації. Це 
професійна команда психологів-во-
лонтерів, – прокоментував начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль. – 
Друзі, якщо вам потрібна психологічна 
підтримка, телефонуйте на цілодобову 
гарячу лінію 0 800 400 378”.

ЯК ВІДКРИТИ РАХУНОК  
ЗА КОРДОНОМ

Відкриття рахунку у класичному банку 
за кордоном залежить від країни, в який 
ви перебуваєте. Як правило, чим далі від 
кордону з Україною, тим менше пільг і змін 
для  українців  після  початку  повномасш-
табної війни.

Про це під час онлайн-конференції 
“Мої фінанси під час війни”, організо-
ваної порталами Finance.ua та Мінфін, 
розповів керівник практики Банківсько-
го та фінансового права адвокатського 
об’єднання PwC Legal в Україні Вадим 
Романюк.  

“На території Європейського Союзу 
є загальне правило. Згідно з європей-
ською директивою про тимчасовий 
захист, українські переселенці, біженці 
мають право на всій території ЄС, зо-
крема на отримання тимчасового до-
зволу на проживання. Маючи такий 
дозвіл, ви маєте право на банківський 
рахунок. Безкоштовно або за розумну 
плату. Основний банківський рахунок 
(Basic bank account) дає доступ до осно-
вних послуг, які необхідні для життя, для 
зарахування коштів, переказу коштів 
онлайн, зняття готівки тощо. У кожній 
країні є свої нюанси, але вони не на-
стільки суттєві”, – зазначив він.

За словами Романюка, у країнах-
сусідках України можна знайти без-
коштовні банківські рахунки, для від-
криття якого знадобиться мінімальний 
пакет документів.

“Можу сказати про Польщу, до якої 
виїхало найбільше наших громадян. 
Більшість банків Польщі дозволяють 
відкривати рахунок з мінімальним па-
кетом документів. У багатьох – потрібно 
надати лише паспорт. Відкривається 
рахунок у відділенні. У декотрих бан-
ках вимагають польський номер теле-
фону, десь – декларацію про прибуття 
до Польщі після 24 лютого 2022 року. 
PESEL у більшості банках непотріб-
ний”, – розповів юрист.

Вадим Романюк нагадав, що в Єв-
ропейському Союзі також існує фінан-
совий моніторинг, який не набагато 
кращий від українського. 
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Ганна Зайцева, яка евакуювалася  
з "Азовсталі", розповідає про пережите

ВООЗ застерігає щодо можливого поширення холери в Маріуполі

24-річна жінка разом із шестимісячним сином 
Святославом виїхала з першою гуманітарною колоною. 

“До декрету я працювала у маріупольській школі №10 
вчителькою французької мови. А наприкінці жовтня минуло-
го року вперше стала мамою, – розповідає жінка. – Чоловік 
працював на підприємстві “Азовсталь” робочим... 25 лютого 
ми прийняли рішення ховатись від обстрілів не в підвалі на-
шої багатоповерхівки, а у бомбосховищі на “Азовсталі”, так 
робили сотні людей”.

Ганна разом із сином, чоловіком та батьками думали, що 
будуть у бомбосховищі два-три дні, тому взяли зі собою не-
багато речей...

“У бункері нас було приблизно 75 людей. Електропоста-
чання не було, тому ми користувались генератором, – каже 
жінка. – Так я могла підігріти воду для суміші (молоко через 
стрес у мене зникло). Але часто через обстріли орків генератор 
вимикався. Тож доводилось готувати дитині їжу з допомогою 
свічки та бляшанки.

Ми трималися завдяки українським військовим, які при-
носили нам підгузки та суміші. А коли не було останньої, десь 
роздобували молоко, манку та цукор. Коли дорослим стало 
бракувати їжі, бійці “Азову” віддавали свою, а самі весь день 
нічого не їли. У мене досі перед очима шоколадка, яку мені 

подарував наш солдат зі словами: “Ти молода матуся, тобі 
важливіше”...

За словами молодої мами, моменти відчаю у неї були май-

же щодня. “Ми не бачили сонця, трави, неба, – каже Ганна. 
– Найважче було, коли нас тричі намагались евакуювати, але 
в останній момент усе обривалось – окупанти починали об-
стріли. Надія вийти звідси живою була мізерна”.

30 квітня вранці, пригадує Ганна, до них прийшли бійці 
“Азовсталі” й повідомили, аби за 10 хвилин зібрались на ви-
хід.

“Ми їхали по таких руїнах, що просто нереально описати, 
це гірше, ніж у фільмі жахів. Наш автобус був без вікон та 
дверей, пил перекривав дихання. Потім нас вивезли на на-
бережну, де чекали представники ООН, Церкви та Червоного 
Хреста, – каже жінка. – Поряд сіли два російські солдати... 
Нас привезли у село Безіменне у фільтраційний табір, там 
були жінки – військові з рф. Нас повністю роздягали й огля-
дали. У мене був медальйон з тризубом, то вони вимагали 
назвати ім’я того, хто подарував. Я сказала, що не пам’ятаю.

Телефони наші сканували, переписували всі контакти, 
відновили всі фото й взяли відбитки долонь. Після огляду нас 
повезли в Дмитрівку, де ми переночували у палатках. Тільки 3 
травня ми дістались Запоріжжя”.

Нині сім’я вже у безпеці. “Нашу квартиру в Маріуполі 
розбомбили, ми просто безхатченки, – мовить Ганна. – Не 
знаю, як почати все з нуля. Але маю жити та триматись заради 
Святика...”

Як в українських селах чекають на зниклих на війні
Віра Кривошенко стала навколішки на 
землі біля вхідних дверей і стиснула руки 
в молитві: не забирайте мого сина.

Валерію просто дуже не пощастило, що він 
прибув одночасно зі "злими духами", як вона 
їх називала. Він був у Макарові, бо привіз їй та 
її сусідам їжу та ліки – людям похилого віку, 
які не могли чи не хотіли втекти від росіян.

Віра підвела очі. Російські солдати були за 
кілька метрів від неї, наносили символи "V" 
на її машину, щоб уникнути дружнього вог-
ню, коли на ній їхатимуть. Один із них – ще 
хлопчик, подумала Віра, ровесник мого онука 
– дістав рацію.

"Тополя, тополя, це бродяга, – сказав він. 
– Скоро приїде машина, не стріляй".

Віра підвелася на тростині й промовила 
свою молитву вголос. "Будь ласка, не забирай-
те мого сина". Насправді Валерій Кукса був її 
зятем, але вона називала його сином. Росіяни 
забирали її сина. Молодий підняв рушницю 
наполовину. "Йди додому, бабця, – сказав 
він. – Він просто допоможе нам виштовхати 
машину з двору".

Але вони заштовхали його на водійське 
сидіння її машини і наставили на нього пісто-
лет, розповіла Віра. Вона хотіла, щоб Валерій 
озирнувся на неї, але він дивився прямо перед 
собою й поїхав геть – з дому та з її життя.

Зупиніться в будь-якому селі на захід від 
Києва, де російська армія протягом місяця те-
роризувала мирне населення, і ви обов'язково 
почуєте історію про зниклого. Брат, який 
пішов брати бензин до друга і так і не при-
їхав. Батько, який пішов з дому у справах і не 
повернувся. Син, який від'їхав під дулом і не 
озирнувся.

До війни Марія Саєнко постійно бачила 
свого батька Миколу – він жив за кілька бу-
динків у селі Гурівщина і майже щодня прихо-
див до її новонародженої дитини. Потім одно-
го дня на початку російської окупації він зник.

"Він пішов з дому і більше не повернувся, – 
розповіла Марія. – І ніхто його ніде не бачив".

Сусід сказав, що думав, що Микола по-
їхав у сусіднє село у справах, але точно не 

пам'ятає. Його будинок виглядав так, ніби він 
просто вийшов у магазин. Марія подала заяву 
в поліцію через автоматизований онлайн-сер-
віс і почала чекати. Марія знає лише те, що її 
батько Микола Медвідь, 56-річний автослю-
сар, який працює за сумісництвом, виїхав з 
дому 18-19 березня і відтоді не приїздив.

"Ми поїхали в найближчі села і ті, що далі, 
– розповіла Марія. – Його не було у друзів 
друга, не було на блокпостах. Ні мертвий, ні 
живий. Він ніби розчинився у повітрі".

За кілька кілометрів далі по трасі, у селі 
Шпитьки, Юлія Жилко сидить у своїй маши-
ні й дивиться на фотографію брата Якова на 
телефоні. За її словами, вони були настільки 
близькими, наскільки можуть бути брат і 
сестра, й мали лише рік різниці у віці – 36 і 
37 років. Вони досі живуть разом із батьками.

11 березня подзвонив товариш Якова з 
села і сказав, що йому потрібен бензин.

"Мій брат такий добрий. Він сказав: "Я 
відвезу йому пального й повернуся!", – згадує 
Юлія.

Не всі в ситуації Юлі говорили б про рідну 
людину в теперішньому часі, але вона ніколи 
не вагалася – хоча українські військові зна-
йшли машину Якова на узбіччі траси, вкриту 
кульовими отворами. Коли Юля змогла піді-
йти до машини після відходу росіян, вона була 
спалена. Але слідів тіла не було.

"Ми скрізь дзвонили, всі звіти складали, 
– розповіла Юлія. – Вони взяли всю інформа-
цію – розмір взуття, колір очей, групу крові, 
шрами, все".

У Якова не було татуювань, чим пишалася 
їхня мати, тому у звіті написали, що він "не 
має відмітних слідів на шкірі". Юлія подала 
заяву в поліцію і потрапила до довгого списку 
людей, які чекають новин.

У Макарові родина Валерія Кукси з не-
терпінням чекає новин. У містечку ще немає 
електрики, і Віра сидить у темряві, біля вог-
ню, з дочкою Оленою та онуком Данилом. 
Вони подали заяву про зникнення до місцевої 
поліції, але Олена переживала, що її не за-
реєстрували належним чином, що вони щось 
неправильно зробили, щоб знайти її чоловіка. 

Вона хотіла дістатися до Бучі, районного 
центру, щоб особисто запитати у поліції, але 
лобове скло її авто було посічене кулями.

Олена нервово ходила по дому й шукала 
останні фотографії Валерія. В будинку було 
темно, у стінах кульові діри, а на підлозі – роз-
бите скло. Мінометний снаряд пройшов крізь 
дах, а ще два вибухнули в саду посікли буди-
нок осколками. Єдине, що Олена знайшла, 
– це паспортні фотографії. Вона поклала їх у 
папку з паспортом Валерія й повезла до Бучі.

У відділення поліції все ще надходять по-
відомлення про зникнення, щонайменше 10 
на день. Родичі зниклого заповнюють стан-
дартний поліцейський протокол. Щовечора 
поліція доставляє звіти в місто, обробляє та 
завантажує в базу даних. Там же команда 
збирає фотографії загиблих з місцевих моргів 
і викладає їх у загальнодоступному телеграм-
каналі з коротким описом тіла.

У Бучі поліція трохи заспокоїла Олену, 
коли сказала, що повідомлення від їхніх колег 
із Макарова є у загальній системі, а Валерія 
немає у списку впізнаних загиблих.

Але в Бучі було щонайменше 200 невпіз-
наних тіл, і він міг бути серед них. Їй також 
сказали подивитися в телеграм-каналі фото-
графії з моргів, але вона була не готова до 
того, що побачила.

Коли машина поверталася до Макарова, 
Олена сиділа й переглядала жахливі фото. 
Потім вона почала плакати.

"У мене болить душа не тільки за чоловіка, 
а за всіх цих людей", – сказала вона. Через 
деякий час вона намагалася не дивитися на 
фотографії, а лише читала текст, шукаючи 
щось, що могло стосуватися Валерія. Зре-
штою вона здалася.

"Зараз я більше не можу витримати", – 
сказала вона.

Коли автомобіль під'їхав до її дому, вона 
подивилася у вікно. По всій дорозі на теле-
графних стовпах у гніздах стояли лелеки – в 
українському фольклорі це знак того, що в 
будинках під ними живуть добрі родини. Але 
ці будинки були посічені кульовими отворами 
або повністю зруйновані снарядами, а родини 

зазнали страшних страждань та втрат.
Олена чула розповіді про людей, яких 

вивозили до Білорусі, до Росії; про мирних 
жителів, які повертаються під час обміну 
полоненими на півдні України. Здавалося, 
що всі, хто сумував за кимось, чули ці історії. 
Вона хотіла поїхати до Києва, щоб поговори-
ти з віцепрем'єркою Іриною Верещук, офіс 
якої займається обміном, але поліція в Бучі 
сказала їй цього не робити. Вся інформація 
про Валерія була в потрібних місцях, мовляв, 
їй залишається лише чекати.

Потім, через три дні, у четвер минулого 
тижня, у Олени задзвонив телефон, і жінка 
повідомила, що телефонує з офісу Ірини 
Верещук. Вона запитала, чи розмовляє вона 
з дружиною Валерія Кукси, і Олена відчула, 
як серце зупинилося в грудях. "Так", – відпо-
віла вона.

Жінка розповіла, що Валерія впізнали жи-
вим серед заручників у Росії. Де він був і коли 
Олена може його знову побачити, жінка не 
могла сказати. Але він був живий.

"Все нормально, – крізь сльози сказала 
Олена. – Він повернеться до нас. Я можу по-
чекати".

Матеріал підготовлений за участю Анни Пан
тюхової. Фотографії Джоеля Гантера.

Через зруйновану систему 
водопостачання в Маріуполі 
можливе поширення 
інфекційних захворювань, 
включно з холерою.

Про це заявила регіональна ди-
ректорка з надзвичайних ситуацій 
Всесвітньої організації охорони 
здоров'я Доріт Ніцан.

За словами Ніцан, водопоста-
чання в Маріуполі "частково від-
новлено", але багато трубопроводів 
зруйновано.

Ми отримали інформацію від не-
урядових організацій, які працюють 
там, що в Маріуполі на вулицях – 
просто болото й каналізаційна вода 
змішується з питною. Це величезна 
небезпека поширення багатьох 

інфекцій, включно з холерою,– ска-
зала Ніцан.

У ВООЗ ГОТУЮТЬ ВАКЦИНИ
Вона додала, що до 2011 року в 

Маріуполі були випадки холери. 

Тож наразі у ВООЗ готуються до 
нових можливих спалахів.

Мовиться про протихолерні 
комплекти та вакцини, а також 
співпрацю з іншими неурядовими 
організаціями для допомоги жите-

лям на окупованій території.

ЯКА СИТУАЦІЯ В МАРІУПОЛІ
У мерії попередили, що понад 

10 тисяч українців, які досі зали-
шаються в Маріуполі, до кінця 2022 
року можуть померти від хвороб та 
нестерпних умов.

Заблоковані жителі вже третій мі-
сяць живуть в повній антисанітарії. 
У них – погане харчування, немає 
доступу до медичної допомоги, а 
також психологічний стан стресу.

Російські окупанти анонсува-
ли тестовий запуск води в розбомб-
лений Маріуполь. Водночас на дум-
ку радника мера Маріуполя Петра 
Андрющенка, такі спроби окупантів 
призведуть до підтоплення на ділян-

ках прориву та переповнення кана-
лізаційної системи, яка не працює і 
навіть не планують її запуск.

І звісно, найбільші ризики поля-
гають у стрімкому зростанні інфек-
ційних захворювань та смертності.

Втім, спроби російських загарб-
ників полагодити комунікації при-
звели лише до пожеж і до того, що 
вода, яка тече вулицями, вимиває 
тіла загиблих із поховань у дворах 
житлових будинків.

Тож, якщо вода у місті таки 
з'явиться, наразі її можна буде ви-
користовувати лише для технічних 
потреб. Кількість хлору при відсут-
ності технології, з урахуванням дво-
місячного простою системи, може 
бути смертельною.
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духовність

“Як я повернувся з російської в’язниці
без пальців на ногах”
Микита Горбань сидить, 
схрестивши ноги, на 
старому сталевому 
лікарняному ліжку, й 
проводить пальцями по 
бинту на нозі – там, де 
раніше були пальці.

На ньому все ще той одяг, 
у якому росіяни відправи-
ли його додому, – футболка 
кольору хакі та спортивні 
штани. Він блідий, худий і 
виглядає набагато старшим за 
свій 31 рік.

“Я сильно схуд, – каже 
він, дивлячись вниз. – Я по-
гано виглядаю”.

Він змінює положення на 
ліжку. Минуло близько двох 
тижнів відтоді, як він може 
стояти, і йому доводиться ре-
гулярно рухати ногами, щоб 
вони не боліли.

У Запоріжжі яскравий 
весняний день, але росіяни 
проводять бомбардування 
регіону, тож вікна в лікарні 
затемнені. Повітря в палаті 
гаряче й затхле.

Микиту повернули в Укра-
їну лише три дні тому в рам-
ках обміну полоненими і до-
правили до цієї лікарні разом 
з іншим чоловіком. Вони 
провели три похмурі тиж-
ні у в’язниці в Росії. Інший 
чоловік, 28-річний Сергій 
Василига, повернувся з ампу-
тованими обома ногами.

“Мені пощастило більше, 
ніж йому”, – каже Микита.

Переговори про обмін по-
лоненими веде віцепрем’єрка 
Ірина Верещук.

“На цьому обміні були 
важкопоранені – ампутовані 
кінцівки, сепсис, інші важкі 
травми”, – розповіла Вере-
щук.

“Були явні ознаки кату-
вань, – додала вона. – Історії, 
які вони нам розповідали, 
жахливі”.

Випробування Микити 
почалися на початку березня, 
коли російська армія уві-
йшла до Андріївки, малень-
кого села на захід від Києва. 
Микита, лаборант київської 
лікарні, переховувався у хо-
лодному вологому погребі з 
матір’ю, її чоловіком Сашею, 
дружиною та п’ятирічним 
сином. Саша був вітчимом 
Микити, але вони вже давно 
вважали один одного батьком 
і сином.

Росіяни ходили по хатах, 
витягли двох чоловіків із під-
валу та побили, розповів Ми-
кита.

“Була стрілянина, в селі 
вбивали людей, це було жах-

ливо”, – згадує він.
Їм зав’язали очі і під дулом 

зброї відвели в поле, де їх 
катували. У Микити є свіжий 
шрам на кісточці пальця – за 
його словами, він залишився 
після того, як росіяни затяг-
нули гайковий ключ навколо 
кісточки і повернули його, 
поки шкіра не тріснула. Він 
чув інших людей навколо 
себе, але не знав, скільки їх 
було.

“Все, що я пам’ятаю – я 
думав, де мій батько? А якщо 
його більше немає зі мною” 
– каже він.

Росіяни забрали в них чо-
боти, наповнили водою і зно-
ву взули. Тоді в’язнів змусили 
лежати обличчям до землі 
на морозі. “Ми так лежали 
три-чотири ночі, під дощем, 
і дедалі більше замерзали”, – 
каже Микита.

Коли він більше не чув 
росіян поблизу, Микита тихо 
спитав: “Тато, ти тут?” І го-
лос Саші тихо відповів. Вони 
були разом. Відтоді вони про-
довжували розмовляти, коли 
це здавалося безпечним, за-
певняючи один одного, що 
вони поруч.

Коли вони лежали в полі, 
ноги Микити сильно замерз-
ли. Незабаром він зовсім не 
міг їх відчувати. Потім близь-
ко до них почали падати сна-
ряди, сповіщаючи про себе 
гучним гупанням.

“Ми довго так лежали на 
землі, знову й знову про-

щаючись із життям”, – каже 
Микита.

Зрештою їх підняли з землі 
на вантажівки. З зав’язаними 
очима Микита намагався оці-
нити, скільки минуло часу. У 
якийсь момент їх об’єднали з 
іншою групою ув’язнених і 
завантажили на гелікоптери. 
Почався голод – відтоді, як 
їх забрали, їм дали лише одну 
миску каші, шматок хліба та 
печиво, розповів Микита.

З гелікоптерів їх пересади-
ли на літак. Микита відчув, 
як двигуни обертаються, а 
літак мчить по злітній смузі 
й злітає. Він припускав, що 
перебував із 10 чи 12 іншими 
в’язнями.

“Все гаразд?” – сказав він 
уголос, під звук двигунів.

“Так, я в порядку”, – від-
повів Саша.

У селі дружини Микити 
й Саші, Надія та Світлана, 
та син Микити Артем пере-
містилися зі свого льоху в 
більше укриття під будинком 
сусіда. Вони не знали, де їхні 
чоловіки.

Через кілька будинків по-
чали хвилюватися й Сашині 
батьки Надія та Володимир. 
Саша перестав відповідати 
на їхні дзвінки, але немож-
ливо було вийти з дому, щоб 
дізнатися, чи він у безпеці. 
Навколо села падали снаряди, 
а під час перерв у обстрілах 
російські солдати грабували 
будинки. Більше місяця під 
час окупації жодна родина не 

знала, чи жив хтось із рідних.
У якийсь момент Микита 

і Саша перетнули повітряний 
простір Росії, і вантажний 
літак почав знижуватися. Їх 
відвезли до табору, де нарешті 
зняли пов’язки з очей і вони 
побачили один одного. Вони 
обнялися. Микита сказав, що 
росіяни також катували гай-
ковим ключем і Сашу, але гір-
ше, і один з його пальців зви-
сав на клапті м’язів та шкіри. 
Його доставили в польовий 
госпіталь для лікування.

Знявши пов’язку, Микита 
нарешті побачив свої ноги. 
Його пальці на ногах почор-
ніли. Він знав, що отримав 
сильне обмороження від хо-
лоду, і звернувся за медич-
ною допомогою. У польовому 
госпіталі висушили і забин-
тували пальці ніг, але більше 
нічого не зробили. Йому знов 
узули чоботи, й після п’яти 
днів перебування в таборі 
в’язнів на вантажівках пере-
везли до СІЗО № 1 – тюрми 
російського міста Курськ.

Нових ув’язнених одягли 
в форму, підстригли волосся 
та сказали, що їх “вакцину-
ють” – як виявилося, це був 
евфемізм для побиття, каже 
Микита. Коли їх із Сашею 
закрили в камері разом із 10 
іншими, Микита дедалі біль-
ше переконувався, що може 
втратити обидві ноги.

Тієї першої ночі я зро-
зумів, що не можу ані від-
чувати, ані контролювати 
свої ноги взагалі, – згадував 
він. – І вони почали жахливо 
смердіти”.

У інших в’язнів була така 
ж гнітюча ситуація. Деякі піз-
ніше втратили цілі кінцівки. 
Догляд у в’язниці був міні-
мальним – щеплення антибіо-
тиком та зміна пов’язки раз на 
три дні. За словами Микити, 
тюремний лікар сказав йому: 
“У нас є медицина. Гарна ме-
дицина. Але вона не для вас”.

Ув’язнені розважали один 
одного в камері, згадуючи 
про свої сім’ї та розповіда-
ючи анекдоти. Їх змушували 
вчити патріотичні російські 
пісні напам’ять і виконувати 
їх для гвардійців, – розповів 
Микита.

“Гімн Росії, ще одна огид-
на пісня, що прославляє Пу-
тіна, “Дядя Вова, ми з то-
бою”. Нам їх зранку дали і 
сказали вивчити до обіду”, 

– каже він.
За його словами, їх допи-

тували два-три рази на день 
і били. Згодом їх змусили 
підписати документи про те, 
що з ними добре поводилися, 
годували та не завдавали шко-
ди – так вони дізналися, де 
вони перебувають, оскільки 
на документах стояв штамп 
“Курський СІЗО 1”.

П і с л я  т р ь о х  т и ж н і в 
ув’язнення стан ніг Микити 
різко погіршився, і його на-
решті разом із двома іншими 
перевели до лікарні. Хірург 
сказав йому, що йому ампу-
тують усі пальці ніг.

“Вони тоді були в такому 
поганому стані, що під час 
огляду у мене просто від-
валився палець на нозі”, – 
згадує він.

Він провів тиждень у лі-
карні після операції, перш 
ніж чиновник там сказав 
йому, що його та кількох ін-
ших важко поранених чоло-
віків відправлять додому, на 
утримання родин.

Ірина Верещук розповіла 
ВВС, що росіяни намагалися 
обміняти цивільних заручни-
ків на російських військово-
полонених в Україні – крок, 
заборонений Женевською 
конвенцією.

“Тому вони захопили всіх 
цих заручників – мирних жи-
телів, жінок, працівників міс-
цевих рад, щоб спробувати їх 
використати”, – сказала вона.

“Ми знаємо, що там понад 
тисяча заручників – зокрема 
майже 500 жінок. Ми зна-
ємо, що вони перебувають у 
в’язницях і СІЗО в Курську, 
у Брянську, в Рязані, у Росто-
ві”, – додала віцепрем’єрка.

Микиту так і не повезли до 
Курської тюрми, де він вос-
таннє бачив Сашу. З лікарні 
його знову повели на літак, 
цього разу до Сімферополя 
в Криму. Російська влада по-
відомила Верещук, що у них 
немає вільних карет швидкої 
допомоги, тож важко поране-
них везли на обмін протягом 
п’яти годин на вантажних 
платформах.

На місці зустрічі росіяни 
поклали поранених на шосе 
на ношах і пішли, а українські 
солдати підійшли й забрали 
їх. Микита все ще не вірив, 
що він в Україні – аж до мо-
менту, коли один із солдатів 
подивився йому в очі й сказав 
українською: “З повернен-
ням, друже”.

“Я розсипався на шматки, 
– сказав він. – Я зрозумів, що 
повернувся на батьківщину”.

Але він не знав, чи жива 
його родина. Він нічого не 
знав про те, що сталося в 
Україні протягом останнього 
місяця. Микита дав укра-

їнському чиновнику номер 
дружини Надії й чекав, серце 
калатало в грудях.

“Я просто чекав гудків, 
щоб знати хоча б, що її теле-
фон працює, – сказав він. – 
Потім почалися гудки, і вона 
скинула дзвінок, і я знав, що 
вона жива”.

З другої спроби Надія від-
повіла. Вона сказала йому, 
що вони з Артемом у Бельгії, 
і вони в безпеці.

“П’ять хвилин ми про-
сто плакали в трубку, – каже 
Микита. – Ми намагалися 
поговорити одне з одним, 
але не могли. По моїх щоках 
текли сльози. Я просто почув, 
як вона привіталася, і не міг 
вдихнути”.

Надія зателефонувала Са-
шиному брату В’ячеславу та 
його батькам Надії та Воло-
димиру, щоб повідомити їм 
новину.

“Ми тепер знаємо, що 
Саша був живий, коли Мики-
та поїхав, але це було два тиж-
ні тому, – розповіла мені його 
мама Надія. – Тож ми все ще 
тут чекаємо й сподіваємося. У 
нас ще не все добре”.

Після повернення в Укра-
їну Микита намагався орга-
нізувати переведення із За-
поріжжя до київської лікарні, 
де він працював. Процес галь-
мував. Аж раптом у вівторок 
вранці до нього прийшла 
медсестра і повідомила, що 
він йде додому.

Після довгої поїздки каре-
тою швидкої допомоги Ми-
киту привезли до київської 
лікарні, де його зустріли як 
героя. Його відвезли в окрему 
кімнату з великим відкритим 
вікном з видом на сосни. 
Вранці в середу до нього при-
йшли завідувач медичного 
відділення та головний хірург. 
Вони з хвилюванням чекали 
звістки про Микиту, і обидва 
розплакалися після його по-
вернення. Двоє інших їхніх 
колег, подружня пара, нещо-
давно загинули разом із ді-
тьми від російського снаряда.

“Його повернення так ба-
гато значить для нас, – ска-
зав хірург Юрій Шиленко. 
– Йому потрібно буде заново 
навчитися ходити, але ми 
зробимо все для нього”.

Микита взув лікарняні 
капці та продемонстрував 
успіхи – встав і зробив кілька 
кроків. Лікарі обговорювали 
його плани відновлення. Але 
він не дуже слухав.

“У мене на думці тільки 
одне, – сказав він, коли вони 
пішли. – Поїхати до дружини 
й сина”.

Матеріал підготовлений за 
участю Анни Пантюхової, 

ВВС Україна



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	18.05)

06:20	 Сьогодні.	Головне	
(повтор	за	18.05)

07:00	 Марафон	“Єдині	
новини”

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

12:00	 Піщана	казка	вип.	6
12:05	 Ок,	я	тобі	поясню	вип.	5
12:10	 Ок,	я	тобі	поясню	

англійську	вип.	4
12:15	 Земля	наближена	

до	неба	вип.	3

12:30	 Д/С	“Віднесені	
водою”	3	серія

12:45	 Історії	(не)забутих	сіл	
Тернопільщини	вип.	16

13:00	 Новини	UA:	Рівне
13:05	 Їсторія	вип.	4,	5
13:20	 Д/Ф	“У	кралі	коралі”
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,	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	19.05)

06:20	 Сьогодні.	Головне	

(повтор	за	19.05)

07:00	 Марафон	“Єдині	

новини”

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

12:00	 Піщана	казка	вип.	9
12:05	 Ок,	я	тобі	поясню	вип.	6
12:10	 Ок,	я	тобі	поясню	

англійську	вип.	8
12:15	 Земля	наближена	

до	неба	вип.	5

12:30	 Д/С	“Віднесіені	
водою”	4	серія

12:45	 Історії	(не)забутих	сіл	
Тернопільщини	вип.	15

13:00	 Новини	UA:	Рівне
13:05	 Їсторія	вип.	6,	7
13:20	 Д/С	“Між	життям	та	

смертю”	4	серія
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	20.05)

06:20	 Сьогодні.	Головне	
(повтор	за	20.05)

07:00	 Марафон	“Єдині	
новини”

18:00	 Новини.	Підсумковий	
випуск

18:45	 Гендерні	окуля-
ри	вип.	10

19:00	 Д/Ф	“Цидулки	

про	гуцулів”

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	(повтор	
від	21.05)

06:30	 Марафон	“Єдині	
новини”

18:00	 Новини.	Підсумковий	
випуск

18:45	 Праця,	втрата,	досвід:	
(пост)індустріальні	
біографії	міста	вип.	4

19:00	 Д/Ф	“Віднесені	водою”

20:00	 Марафон	“Єдині	

новини”	(до	6:00)

П'ЯТНИЦЯ,
20 ТРАВНЯ

СУБОТА,
21 ТРАВНЯ

НЕДІЛЯ,
22 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР,
19 ТРАВНЯ

ЧОМУ KALUSH 
НОСИТЬ РОЖЕВУ 
ПАНАМУ

РОСІЙСЬКОМУ ФЕСТИВАЛЮ "ПІСНЯ РОКУ" НАСТАЄ КІНЕЦЬ

Роднянський зніме серіал про диктатуру 
путіна та його прихід до влади в рф

МАКС БАРСЬКИХ ЗАКЛИКАВ СВІТ НЕ ЗВИКАТИ ДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ  
ТА ЗРОБИВ НЕСПОДІВАНУ ЗАЯВУ

Після тріумфальної перемоги гурту на головному 
пісенному шоу Європи про кумедну рожеву панамку 
мріє кожен українець. Розповідаємо, звідки з'явився 
цей аксесуар і як став візитівкою гурту.

14 травня гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania під-
корив публіку "Євробачення-2022" та отримав тріумфальну 
перемогу в Турині. На сцені артисти виступали в розкішних 
автентичних українських вбраннях, поєднаних із сучасними 
речами, проте найбільше у образі привертала увагу яскрава 
рожева панама Олега Псюка.

Цей аксесуар репер носить вже давно, і він є важливою 
та впізнаваною частиною образу. Саме тому його вирішили 
залишити для "Євробачення", однак у трохи іншому вигляді 
– в'язаним та без логотипів. Раніше ж артист носив винят-
ково панаму від італійського спортивного бренду Ellesse.

За словами самого Олега, він не планував робити цей 
аксесуар своєю візитівкою і сталося це випадково. Рожеву 
панаму він купив на секондхенді для знімань у кліпі "Не 
маринуй" і вона йому так сподобалася, що артист вирішив 
носити її постійно.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну 
випадково купив на секонді для знімань кліпу. Після того 
почав носити постійно, вона стала невід’ємним атрибутом 
мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, 
але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" па-
намі й написав їй. Тиждень часу я розмаланював [вмовляв] 
дівчину, щоб купити панаму. Вона продала мені її за 600 
гривень. Я на знак подяки подарував їй куртку від молодіж-
ного бренду Staff", – розповів Олег в інтерв’ю виданню The 
Village Ukraine два роки тому.

Нині рожева панама – найпопулярніший в Україні ак-
сесуар. У рідному місті Олега Псюка – Калуші – усі подібні 
аксесуари розкупили.

В основу сюжету серіалу ляже книга репортера 
Михайла Зигаря "Вся кремлівська рать".

Про плани зняти серіал про російського диктатора Олек-
сандр Роднянський, який підтримав Україну, розповів в 
інтерв'ю Variety. До речі, книга "Вся кремлівська рать" засно-
вана на серії інтерв'ю з найближчим оточенням путіна.

Серіал розповість про те, як скромний колишній офіцер 
КДБ став одним із найнебезпечніших політиків у світі, відкриє 
завісу над тим, що відбувається за стінами кремля, і покаже, 
як діє путін та його найближче оточення. Він розповість про 
події, які сформували образ російського президента на шля-
ху до влади, віщуючи повномасштабне вторгнення росії до 
України 24 лютого.

Ситуація, коли доля Європи та нового світового порядку 
вирішується в режимі реального часу на полі бою за Україну, 
війну, яка вразила основи сучасного суспільства, і її розв'язала 
одна людина: путін", – сказав Роднянський.

Назвавши серіал російським "Картковим будиночком", 
Олександр додав: "Серіал розповість не лише про махінації 
різних гравців. За своєю суттю історія простежить еволюцію 
мислення путіна.

Минулого року продюсерська компанія Роднянського AR 
Content підписала угоду з міжнародною онлайн-платформою 
Apple TV+ на виробництво серіалів.

Олександр Роднянський – радянський, український та ро-
сійський режисер, продюсер та медіа-менеджер. Уродженець 
Києва. Засновник телеканалу "1+1". Очолював корпорацію 
"СТС Медіа". Чотирьохразовий номінант на премію "Оскар". 
Багаторазовий призер Канського кінофестивалю, володар 
американської премії "Золотий глобус" та національної кіно-
премії Франції "Сезар".

Співак виступив з гучною 
промовою на міжнародній музичній 
конференції у Лас-Вегасі. Подія 
передувала церемонії нагородження 
Billboard Music Awards 2022.

Макс Барських, який вступив до лав 
ЗСУ, очолив дискусійну панель, при-
свячену подіям в Україні, що отримала 
символічну назву його останнього треку 
Don't Fuck With Ukraine.

Billboard Music Award – це знаме-
нита музична премія, що вручається 
американським музичним друкованим 
виданням Billboard. Макс подякував 
організаторам за можливість бути при-
сутнім на заході та головне – розповісти 
всьому світу про війну на батьківщині.

Барських підкреслив, що світові не 
слід забувати і "звикати" до війни, яку в 
Україні розв'язала росія – навіть попри 

те, що світ "втомився" від українських 
новин.

Важливо не забувати, що щодня і 
щогодини гинуть українці за свою сво-
боду у боротьбі проти нацизму, що несе 
режим путіна. Кожен голос є важливим, 
бо допомагає рятувати життя. Дякуємо 
за можливість бути почутим! – сказав 

Макс.
При цьому Макс також несподівано 

заявив, що має намір "почати все спо-
чатку" в Європі та США.

Сподіваюся, що на цих ринках мені 
знайдеться місце (посміхається). Вже за-
раз я працюю над музикою, незважаючи 
на складність знайти хоч якесь натхнен-
ня. Але та сила, яку я бачу в українських 
людях, надихає мене, щоб продовжувати 
писати, говорити про те, що відбуваєть-
ся насправді, – сказав Барських.

Зазначимо, що Макс Барських остан-
німи роками виступав у росії, був ме-
гапопулярним у цій країні і навіть 
отримував російські музичні премії. Од-
нак після того, як рф розпочала повно-
масштабне вторгнення в Україну, Макс 
остаточно ухвалив рішення обірвати всі 
зв'язки з країною-агресором та навіть 
вступив до лав Збройних сил України.

У росії можуть скасувати 
музичний фестиваль 
"Пісня року" – і все через... 
дефіцит українських зірок!

рф продовжує розплачу-
ватися за ті звірства та злочи-
ни, які вчиняють рашистські 
солдати на території України 
вже близько трьох місяців. 
Заговорили про загрози зриву 
"Пісні року".

Але після того, як ці ар-
тисти озвучили свою анти-
воєнну позицію та засудили 
криваві дії Кремля, вони 
стали "небажаними гостями" 
в росії.

"Валерій Меладзе, Настя і 
Потап, Віра Брежнєва, Софія 
Ротару, Іван Дорн. Це артис-
ти, яких ми добре знаємо, але 
які показали свою позицію 
проти нашої країни, влади, 

людей", – сказав рашист-
ський критик Рудченко.

Він додав, що останнім 
часом "Пісня року" тримала-
ся на українських артистах. І 
тому тепер, після вторгнення 
рф в Україну, у заході нікому 
виступати.

На це ми можемо додати 
лише: "Ой, як невдобно полу-
чилось!" Слухайте тепер лише 
свого Колю Баскова і Філіпа 

Кіркорова, які нічого нового 
вже придумати не можуть.

До речі, майже незмін-
ними ведучими "Пісні року" 
були Кудрявцева та Сер-
гій Лазарєв, який спочат-
ку виступив проти війни в 
Україні, а потім спробував 
"перевзутися" і стати на бік 
путінської Росії, але нічого 
не вийшло.



Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній по-
верх. Тел. (098)909-13-26.

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.

Продаж
Продам дерев’яний будинок у с. Липки, 
Гощанського р-ну. Ціна 5500. Деталі за 
телефоном. Тел. (068)092-98-01.

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. 2000грн. 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.

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.

Втрачений оригінал Додатку до дип-
лома бакалавра, виданий Національним 
технічним університетом України «Київсь-
кий політехнічний інститут» у 1998 році 
на ім’я Філоненко Олександр Володими-
рович, вважати недійсним.

Як використовувати старі дерева 
на дачі: ТОП-10 найкращих ідей
Зарано у піч. Що можна зробити зі спиляного дерева на дачі і в 
будинку: полички, лава, стільці, стіл, клумби і навіть люстри.

Старе дерево віджило свій вік і пішло 
під пилку. Але не поспішайте робити 
з нього дрова і спалювати у багатті. В 
умілих руках із креативними мізками 
стовбур дерева ще послужить своїм 
господарям на дачі і в будинку.

Як використовувати дерева і що з 
них можна зробити, дивіться фото, 
читайте лайфхаки і надихайтеся на 
творчий процес.

Що робити зі старого дерева:
лайфхаки

ЛАВКА

Таку садову лавку можна зробити 
із товстого стовбура, і його навіть не 
потрібно очищати від кори. Вона впи-
шеться в природний ландшафт, але при 
бажанні можна вкрити її лаком, щоб 
дерево довше прослужило.

СИДІННЯ

На таких пеньках зручно сидіти на 
свіжому повітрі. А щоб їх було не надто 
важко переміщати на ділянці, прикру-
тіть знизу коліщатка.

ПУФИ

Інший варіант оформлення сидінь – 
зробити їх м’якими. Оббийте верхівки 
чурбаків тканиною і помістіть всереди-
ну поролон.

КЛУМБИ

На дачній ділянці будуть гармонійно 
і нарядно виглядати клумби, обладнані 
в спиляних деревах.

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

Порадуйте дітей і зробіть із чурба-
ків цікаві фігури, з якими можна буде 
грати. Наприклад, машину, човен або 
цілий поїзд.

ПОЛИЧКИ

Якщо вам попалася міцна деревина, 
вона послужить хорошими поличками 

для книг, посуду або горщиків із кімнат-
ними рослинами.

СТІЛ

В умілих руках і при правильній 
обробці древня коряга стане справжнім 
шедевром, за який не соромно запро-
сити гостей.

ПАННО

Придивіться до спилів деревини: в 
химерних візерунках природа намалю-
вала картини. Вам залишилося лише 
оформити їх і повісити на стіну.

ВІШАЛКА

Міцні гілки спиляного дерева по-
служать гачками для вішалки і запросто 
витримають вагу верхнього одягу.

ЛЮСТРА

Стара поїдена жуками і часом коряга 
має свою принадність. З такої можна 
оформити люстру і милуватися нею 
вечорами при включеному світлі.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Україна перемогла на "Євробаченні"

На Рівненщині з’явився  
мурал "Стефанія"
Розмалювали її волонтери ГО "Рокитнівська варта". 
На стінах зупинки розквітли образи українців, а також 
назви наших міст – Харків, Маріуполь, Миколаїв, Київ. У 
центрі композиції зображена українка у заквітчаному 
віночку та із зброєю у руках. Також на муралі 
видніється слово "Воля". Про це на своїй офіційній 
сторінці у соцмережі Facebook пише начальник 
Рівненської ОВА Віталій КОВАЛЬ.

Ідейна натхненниця створення муралу Соня ДЕНИСЮК роз-
повідає, що ще напередодні повномасштабного вторгнення 
росії, побачила сон, і перенесла його на папір. Згодом, обго-
воривши ідею з іншими волонтерами, вирішили прикрасити 
так зупинку. Мурал створювали троє людей. Фарбу закупляли 
самі. Працювали над втіленням ідеї три дні.

"Я хотіла би назвати цей мурал "Стефанією", бо він про жі-
нок, про матерів. Думки виникли після перегляду відеокліпу 
до однойменної пісні "Стефанія" українського гурту "Калуш 
Оркестра" – переможців Євробачення-2022", – каже Софія.

Нагадаємо, що раніше Софія Денисюк разом із друзями 
розмалювали стіни укриття. Там розквітла "Петриківка".

Євробачення і скандал з балами для Польщі
"Мені невимовно прикро 
і соромно за оцінку журі 
полякам". Пишуть у 
соцмережах українці про 
результати голосування на 
Євробаченні.

"Українці дають 12 ба-
лів нашим братам-полякам. 
Українське професійне журі 
дає полякам нуль. Як же вони 
далекі від народу", – пише 
у фейсбук голова Верховної 
Ради України Руслан Сте-
ФАНЧУК.

Конкурс Євробачення 
2022, який почався зі скан-
далу, скандалом і завершився.

Кілька днів країна обго-
ворює, чому, Польща, яка 
стільки всього зробила для 
України, отримала від україн-
ського журі нуль балів.

Одні члени журі запев-
няють, що ставили полякам 
високі оцінки і не розуміють, 
чому вийшов такий результат. 
Інші кажуть, що оцінювали 
лише професіоналізм і по-
літика тут ні до чого.

Хто голосував на Євроба-
ченні від імені України, як 
обирають журі та чому вони 
проголосували так, як про-
голосували, дізнавалась ВВС 
Україна.

СКІЛЬКИ ГОЛОСІВ
У  ф і н а л і  Є в р о б а ч е н -

ня український гурт Kalush 
Orkestra отримав від Польщі 
максимальну кількість ба-
лів – по 12 і від журі, і від 
глядачів.

Українські глядачі теж під-
тримали Польщу. Польському 
виконавцю Ochman з його 
ліричною піснею River по-
ставили максимальну оцінку 
– 12 балів. А от українське 
журі було іншої думки. Від 
них у таблиці для голосування 
був – 0.

Польський коментатор 
Євробачення у прямому ефірі 
дуже здивувався, почувши 
про таку оцінку. У польських 
соцмережах після такого го-
лосування був певний розго-
лос, трохи відчувалася зрада, 
– говорить посол України у 
Польщі Андрій Дещиця.

В українських соцмережах 
піднялась ціла хвиля обурен-
ня і критики на адресу журі. 
Перед поляками вибачалися, 
писали про сором і дякували.

"Дорогий польський на-

роде! Я хочу, щоб ви знали, 
що ми, українці, віддаємо вам 
не 12 балів на Євробаченні. 
Ми віддаємо вам 100, 1000, 
мільйон балів. Але головне 
– зараз і назавжди ми відда-
ємо вам свої серця. Dziеkujе, 
Polsko!", – написала Ярос-
лава Гресь, директорка та 
співзасновниця агенції Gres 
Todorchuk PR.

"Поставити полякам та ли-
товцям 0 – це дуже соромно… 
Ця оцінка в жодному разі не 
відображає наше реальне від-
ношення до вас", – написав 
у телеграмі міністр культури 
Олександр Ткаченко.

ХТО ГОЛОСУВАВ ВІД 
УКРАЇНИ?

Журі, яке голосує на Єв-
робаченні від імені країни, 
формується суспільним мов-
ником, це мають бути про-
фесійні і досвідчені люди, 
розповіла у коментарі ВВС 
голова Наглядової ради Сус-
пільного Світлана Остапа.

За її словами, українське 
журі обрала дирекція Сус-
пільного мовника.

Ось цей список:
- продюсер, звукорежисер 

Вадим Лисиця,
- соліст вокальної фор-

мації "Піккардійська терція" 
Андрій Капраль,

- співачка, попвиконавиця 
Ірина Федишин,

- художній керівник ака-
демічного інструментального 
ансамблю "Високий Замок" 
Андрій Яцків,

- виконавчий продюсер те-
леканалу UA: Культура Лук'ян 
Галкін.

За словами пані Остапи, 
члени журі голосували на-
передодні фіналу. Всі були в 
одному приміщенні, але голо-
сували окремо і обговорювати 
поставлені оцінки не мали 
права. За цим стежили юрист 
і нотаріус.

Далі оцінки відправляли 
організаторам конкурсу і вже 
у прямому ефірі члени журі 
дізналися, що разом постави-
ли полякам найнижчу оцінку.

ЧОМУ ВИЙШОВ 0?
Відразу по закінченню 

конкурсу першою заяву зро-
била співачка Ірина Феди-
шин

Вона повідомила, що від-
дала за Польщу 10 балів і не 

розуміє, чому у результаті 
вийшов нуль.

На підтвердження своїх 
слів Федишин навіть опублі-
кувала листок з результатами 
голосування, хоча, це забо-
ронено правилами конкурсу.

"Не знаю, як голосували 
інші, мої бали для Польщі 
– 10", – написала співачку у 
фейсбуці.

Згодом цей пост пані Фе-
дишин видалила і заявила, 
що її 10 для Польщі – це 
все ж таки не бали, а місце у 
рейтингу.

Система голосування журі 
на Євробаченні справді пе-
редбачає не бали, а рейтингу-
вання країн.

Так, кожен з п'яти членів 
журі пише на листочку місце 
у рейтингу для кожної країни 
від 1 до 24. Де 1-це найвища 
оцінка, а 24 – найгірша.

У таблиці з сайту Євро-
бачення видно, що члени 
журі на 1 місце поставили 
Велику Британію, і вона від 
українських суддів отримала 
12 балів.

Чехію поставили на 10-те 
місце в рейтингу і вона отри-
мала 1 бал.

Польщу українські судді 
своїм голосуванням постави-
ли на 11 місце у рейтингу 24 
країн. У переведенні на бали 
– це нуль. Але були країни, 
яким журі поставило ще ниж-
че у рейтингу. Це – Бельгія, 
Литва. Їм також поставили 
0 балів.

ЖУРІ ВИБАЧАЄТЬСЯ І 
ВИПРАВДОВУЄТЬСЯ

Кілька членів журі заяви-
ли, що ні в якому разі не 
хотіли ставити низькі бали 
Польщі і взагалі не зрозуміли, 
як проходить прорахунок.

"Жоден член журі не хотів 
занизити бал полякам. Я по-
ставив Польщу на 7 місце з 
24-х. А перше поставив Бри-
танії, бо мені здається, що 
Британія показала якість", 
– заявив Андрій Капраль з 
"Піккардійсько терції".

Він був впевнений, що за 
результатами голосування 
журі Польща потрапить у 
десятку.

Але вона не потрапила, бо 
його колеги поставили її ще 
нижче у рейтингу. Кожен з 
членів журі поставили Поль-
щу на такі місця у рейтингу 
– 7, 10, 11, 12 і 15.

Утім журі інших країн теж 
не поставило польському спі-
ваку Ochman високих оцінок.

Польща отримала від усіх 
журі лише 46 балів, посівши 
14 місце. Український гурт 
Kalush Orkestra від журі мав 
192 балів і став четвертим у 
рейтингу.

Голова журі Вадим Лисиця 
за низькі оцінки від україн-
ських суддів перед польським 
народом вибачився. При цьо-
му заявив, що все було чесно 
і прозоро, бо оцінювали суто 
номер, пісню і сам виступ, а 
не політику.

"Членам журі не можна 
вказувати, як голосувати. Є 
правила. Вони зробили свій 
вибір. І поставили Польщі не 
нуль, а місце у рейтингу вище 
середнього", – говорить пані 

Український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу на 
пісенному конкурсі "Євробачення-2022", який цього 
року проводився в італійському Турині.

Українці здобули 631 бал – 192 від журі та 439 від глядачів.
Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія, а третє 

– Іспанія.
Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ подякував за 

перемогу Kalush Orchestra та всім, хто підтримав український 
гурт.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер ЛЯЄН привітала 
Україну з перемогою на пісенному конкурсі.

"Вітаємо #KalushOrchestra та Україну з перемогою на #Єв-
робаченні. Сьогодні ввечері твоя пісня підкорила наше серце. 
Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами", – на-
писала вона у твітері.

Україна вже двічі перемагала на пісенному конкурсі "Єв-
робачення". Вперше перемогу для України здобула Руслана 
(Руслана Лижичко) з піснею "Дикі танці" у 2004 році. Після 
цього у 2016 році перемогла українська співачка Джамала з 
піснею "1944".

ЗВИНУВАЧЕННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ПЕРЕМОЗІ
Після перемоги України на Євробаченні-2022 в Італії у бік 

Kalush Orchestra летять звинувачення, переважно від росій-
ських блогерів, що нібито 1 місце є незаслуженим і пов’язано 
з політикою та війною. На подібні закиди соліст гурту Kalush 
Orchestra Олег ПСЮК заявляє, що впевнений в успіху піс-
ні "Стефанія". Про це фронтмен Kalush Orchestra сказав у 
відповіді на питання "Телеграфу" в ході пресконференції в 
онлайн-форматі, яку "Суспільне" провело для вузького кола 
журналістів 15 травня.

Так, Олег Псюк прокоментував закиди щодо того, що пе-
ремога України на Євробаченні нібито політизована.

"Наша пісня довгий період посідала перші позиції у букме-
керів, але до початку війни ми були на 5 місці. Тобто це свід-
чить про те, що пісня "Стефанія" була доволі таки до вподоби 
європейцям. І коли більше всі почули про Україну, більше 
послухали цю пісню, то це також повпливало. Ми впевнені в 
пісні. Мені дуже подобається, як ми показали нашу країну", 
– заявив лідер Kalush Orchestra.

Олег додає, що пісня "Стефанія" присвячена його мамі і 
в ній немає жодного словам про війну. Але після 24 лютого 
ця композиція для багатьох стала символом і України-мати. 
Після повномасштабного вторгнення рф пісня "Стефанія", 
можна сказати, стала своєрідним гімном війни. Натомість у 
Kalush Orchestra закликають називати її інакше.

"Пісня стала дуже близькою для українського народу. Ча-
сом її називають гімном війни, але мені краще би сподобалося 
формулювання "гімн нашої Перемоги – Перемоги України", 
– зазначив Олег.

Після тріумфу України на Євробаченні багато хто почав 
озвучувати ідеї, де провести конкурс у 2023 році. Пропо-
нуються, зокрема, Маріуполь і Херсон. Однак телеведучий, 
продюсер Ігор Кондратюк в коментарі "Телеграфу" не виклю-
чає, що Євробачення-2023 може пройти онлайн або зовсім в 
іншій країні.

ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ – НА ФРОНТ
Після приголомшливої перемоги Kalush Orchestra на Єв-

робаченні-2022 у Турині (Італія), фронтмен гурту Олег Псюк 
одразу ж повернувся додому в Україну, щоб піти на фронт за-
хищати свою батьківщину від російських окупантів. В Італії 
артистові довелося розлучатися зі своєю коханою Олексан-
дрою. Зворушливі фото з їхнього прощання підкорили мережу.

Знімками поділилося видання dailymail.
На фото Олег Псюк ніжно обіймає та цілує свою дівчину 

Олександру біля свого готелю у Турині, перед тим як відпра-
витися в аеропорт.




