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Везла тіло сина  
з війни у багажнику
Неможливо передати 
словами біль 
материнського серця. На 
другий день війни життя 
цієї жінки зруйнувала 
страшна звістка: "Син 
загинув". Одразу з Чехії 
Людмила КУПРІЙЧУК 
полетіла додому на 
Вінниччину. І потім разом 
з чоловіком, незважаючи 
на страх і ризик, поїхали 
в Херсон, який кишів 
окупантами. Коли на 
полі, де були розкидані 
тіла загиблих, чоловік 
у відчаї схилився над 
мертвим воїном, Людмила 
усе зрозуміла. Вона так 
кричала від болю, що, 
здавалося, чуло заплакане 
небо…

СИН З ДІВЧИНОЮ 
ЗАНЕСЛИ ЗАЯВУ  
В РАЦС І… ЗАБРАЛИ

У день, коли загинув син, 
на сторінці у "Фейсбуці" Люд-
мили Купрійчук запалах-
котіла скорботна свічка. А 
нещодавно згорьована мама 
поширила вражаючу розпо-
відь і відео, як шукала свого 
20-річного сина Максима.  
Вона вилила журналістам не-
вимовний біль і тугу за своєю 
дитиною.

– Це була його мрія – ста-
ти військовим, – розповідає 
мама зболеним голосом. – 
Коли у нас забрали Крим, 
пережив велике потрясіння. 
Тоді й вирішив стати вій-
ськовим.

У 2019 році після закінчен-
ня Тульчинського військового 
ліцею Максим Купрійчук ви-
рішив служити у 80-й бригаді 
у Львові, майже рік був на пе-
редовій в АТО. Контракт мав 
закінчитися 4 серпня цього 
року. І Максим не планував 
його продовжувати, бо ви-
рішив одружитися з коханою 
Анею. У січні перед війною 
вони навіть подали заяву до 
рацсу, але згодом забрали. 
Вирішили почекати тепла, 
щоб про щасливу подію нага-
дували гарні літні фотографії.

– Ні весна, ні літо для 

мого сина не настали… – 
плаче мама. – Коли він по-
вернувся з АТО, я на 20-річчя 
замовила великий торт зі 
свічками. Побажала, щоб мрії 
здійснилися, а життя було со-
лодким, як торт. Подарувала 
йому срібний хрестик… Тепер 
ношу біля серця… Усе, що за-
лишилося мені від сина…

МАКСИМА УПІЗНАЛИ 
ПО ТАТУЮВАННЮ

Людмила поїхала у Чехію 
заробляти гроші на весіл-
ля, а Максима за тиждень 
до війни забрали на Пів-
день України. Усі рідні знали, 
що він на передовій, лише 
мамі не ранили душу. Син 
заспокоював, що перебуває 
у Львові в частині. Останню 
фотографію прислав їй уве-
чері 24 лютого. А наступного 
дня сталася трагедія. Колону 
української військової тех-
ніки обстріляли окупанти, 
проте наші захисники дивом 
вціліли. Хто втік у поле, хто 
пересів на БТР – але у нього 
влучив снаряд. Хлопці згорі-
ли живцем, а Максим помер 
від осколкового поранення 
у голову. Почувши жахливу 
звістку, Людмила вже на-
ступного дня була в Україні. І 
волонтери, і військові радили 

батькам чекати через від-
сутність зелених коридорів, 
а тому тіла загиблих вивезти 
було неможливо. Тоді Люд-
мила з чоловіком зважилися 
на відчайдушний крок.

– Будемо їхати, – вирі-
шили, бо чекати було не-
можливо. – Нам уже нічого 
втрачати. Через сім годин діс-
талися до Херсона. Об’їхали 
лікарні: а раптом син живий?! 
Але його там не було. На 
свій страх і ризик пішли до 
"деенерівців". Думала, що по-
жаліють мене як маму. Вони 
повезли нас на поле і сказали 
чоловікові: "Найдешь – за-
берешь". А мене не випустили 
з машини і стали розповіда-
ти про своє життя в "ДНР". 
Мені це було геть нецікаво, я 
думала тільки про сина. По-
ряд йшла колона з літерою 
Z, що аж земля двигтіла. Я 
подумала: "Господи, чого ви 
не згоріли, від кого ви мене 
визволяєте – від мого сина?!" 
– голос жінки дрижить від 
спогадів.

Коли чоловік йшов по 
полю між загиблими, то Люд-
милі давав знак: крутив за-
перечно головою, мовляв, тут 
нема. Зажевріла надія, і мама 
гаряче стала молитися: Госпо-
ди, може, то не правда, може, 

син живий! Але нещасних 
батьків повезли на інше поле, 
де зупинилися біля згорілого 
танка.

– Єдине, по чому ми мо-
гли упізнати сина, це татую-
вання "Ніколи не здавайся". 
Чоловік став розривати рука-
ви бушлата... Бачу, розірвав 
і просто сів. Я зрозуміла: це 
все… – жінка заходиться у 
сльозах. – Це дійсно моя 
дитина! Я так кричала на 
тому полі: за що, чого?! Я 
кричу, а навпроти несуть мою 
дитину...

КОЛИ ХОВАЛИ ГЕРОЯ, 
У НЕБІ ГУЛИ ВОРОЖІ 
РАКЕТИ

Жінка безутішно плаче. І 
раптом вмовкає, бо згадує, як 
місцеві люди попросили стар-
шого "деенерівця" забрати 
тіла загиблих – це теж чиїсь 
сини, яких мами чекають 
вдома. На що той розплився 
у посмішці: "А зачем? Пусть 
валяются". За мить спокійно 
запитав Людмилу: "А как вы 
вообще относитесь к этой 
войне?" Уявляєте?! Цинічно 
цікавитися про це у нещасної 
зболеної мами, котрій тільки 
що принесли тіло загиблого 
синочка!

– Моя дитина прожила на 
цьому світі всього двадцять 
років! Я розвернулася до "де-
енерівця": "Що ви хочете по-
чути? У мене забрали найдо-
рожче у житті, на цьому полі 
у мене вирвали серце!.." Я 
ніколи собі не пробачу, що ми 
його так забирали... – схли-
пує. – Ми свою дитину везли 
у багажнику машини!.. Потім 
ще патологоанатом нас при-
голомшив: синові переїхали 
ноги. Вони думали, що він 
мертвий встане і піде на них?!  
– мама не може зрозуміти 
дикості ворогів. – Навіщо?!

Уже вдома, коли домо-
вину опускали в землю, над 
головами рідних, друзів, які 
у невимовному горі тужили 
за своїм героєм, гули ворожі 
ракети…

Олена ПАВЛЮК, 
https://visnyk.lutsk.ua/

Яким буде літо-2022
Погода в Україні цим літом продовжить тенденції 
попередніх років. Кліматологи очікують, що будуть 
нові температурні рекорди та різні погодні аномалії. 
Літо 2022 не стане винятком і нас чекає вологий 
червень, сухий і спекотний липень і серпень з 
посухою майже до останньої декади.

Яка погода очікується у 2022 році розповіли у виданні 
"Сьогодні"з посиланням на книгу знаменитого народного 
синоптика Леоніда ГОРБАНЯ.

Леонід Горбань помер 1 жовтня 2021 року, але він написав 
книгу "Погода до 2030 року". У ній він описав погоду в Укра-
їні по роках, сезонах і місяцях. Свої прогнози він засновував 
на класифікаціях календаря Брюса.

2022 рік за цим календарем – рік Юпітера. Всі роки 
чергуються – кожні 7 років і мають назву кожної планети. 
У кожного такого року – своя погода. Деякі більш спекотні, 
деякі – з сильними дощами.

"Роки Юпітера дуже хороші, спочатку більш вологі, а 
середини липня починається посуха. Урожай колосових 
озимих і ярих близький до рекордного. А ось посуха в липні 
знищить урожай кукурудзи, соняшнику, гречки. Але це 
стосується тільки південних і східних регіонів", – так у своїй 
книзі писав Горбань.

ПОГОДА В УКРАЇНІ ВЛІТКУ 2022
Червень. Початок літа буде похмурим і вологим. Червень 

буде теплим, але з частими змінами погоди – з ясною і 
спекотною на дощову зі зливами та грозами. Кінець місяця 
буде дуже спекотним.

Липень. Другий місяць літа почнеться з ослаблення спеки 
й короткочасних дощів. Ближче до середини липня знову 
стане дуже жарко. На початку третьої декади очікуються 
короткі дощі. А потім знову прийде спека.

Серпень. Кінець літа теж буде жарким і сухим. Опадів 
майже не буде, прийде сильна посуха. Невеликі дощі мож-
ливі тільки в середині місяця і в самому кінці.
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Платні дороги: вартість, способи оплати та штрафи

Що буде з цінами на тепло взимку

Дефіцит гречки протримається  
до початку нового врожаю

Цьогорічна зима буде 
найважчою за усі роки 
незалежності України. 
Утім, держава робить усе 
можливо, щоб попри війну 
громадяни відчули, що 
держава дбає про їхній 
комфорт. Про це у нічному 
зверненні до українців 
7 червня повідомив 
президент України 
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

За його словами, сьогод-
нішня (7 червня – ред.) доба 
відзначилася великою кіль-
кістю політичних та дипло-
матичних активностей. Зо-
крема, уряд утворив штаб, 
який готуватиме країну до 
наступного опалювального 
сезону.

Як зазначив Зеленський, 
рішення створити штаб для 
підготовки до наступного 
опалювального сезону було 
ухвалене за результатами на-
ради, яку президент провів 

як із представниками уряду, 
так і з представниками наших 
найбільших державних енер-
гокомпаній і регуляторів. У 
зустрічі взяли участь: прем'єр-
міністр, міністри енергетики, 
економіки, міністр розвитку 
громад і територій, керівники 
"Нафтогазу", "Укренерго", 
"Енергоатому" та НКРЕКП. 
Також був присутній про-
фільний заступник керівника 
Офісу президента.

"Що б не планували собі 
окупанти, ми маємо готува-
тися до наступної зими – у 
нашій державі, на своїй землі, 
для всіх громадян", – розпо-
вів глава держави.

На нараді обговорювали 
питання:

• закупівлі достатнього 
обсягу газу на опалювальний 
сезон,

• накопичення вугілля,
• виробництва електро-

енергії.
Президент наголосив, що 

наразі у нас не буде продажу 
українського газу і вугілля 
за кордон. Та підкреслив – 
весь видобуток спрямують 
на внутрішні потреби наших 
громадян.

ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРИКИ
Зеленський розповів, що 

після приєднання України 
до об'єднаної енергомережі 
Європи, такий експорт не 
лише дозволить збільшити 
валютний виторг країни, але 
й прямо вплине на стабіліза-
цію енергетичної ситуації у 
сусідніх країнах, які скорочу-
ють споживання російських 
енергоресурсів.

Ще один важливий аспект, 
який обговорили 7 червня, 
– це ремонтна програма для 
ТЕС, ТЕЦ і котелень. Зокре-
ма для тих, які були пошко-
джені чи повністю розбиті 
російськими ударами.

"Виконання цієї програми 

найближчими місяцями – це 
одне з топ-завдань для мініс-
терства енергетики України", 
– підкреслив Зеленський.

Водночас президент по-
ставив уряду конкретне за-
вдання – зробити все, щоб 
тарифи на газ та електрику і в 
наступному опалювальному 
сезоні не змінилися.

"Людям і так складно, бо 
війна", – додав він.

За його словами, місцева 
влада відповідає за тарифи 
на тепло і на гарячу воду, і 
на місцевому рівні має бути 
забезпечена така сама не-
змінність тарифів і зимою 
2022-2023 років.

Нагадаємо, штаб про який 
розповів Зеленський очолить 
міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов. 
Загалом до нього входитимуть 
представники місцевої влади, 
теплопостачальників, регуля-
тора і "Нафтогаз".

Слідом за сіллю з магазинів почала зникати гречка. 
Популярна крупа навесні подорожчала удвічі: з 45 грн/
кг у березні до приблизно 100 грн/кг наприкінці травня. 
Але навіть за такі гроші знайти її сьогодні непросто, 
повідомляє Liga.net.

Так, гречка є у західноукраїнської компанії "Наш Край". На 
сайті продається 400 г ТМ "Varto" за 42,90 грн (у перерахунку 
на кг – 107,25 грн).

Гречку можна знайти на маркетплейсах. На сайті epicentrk.
ua є кілька позицій товару різних торгових марок, наприклад, 
за ТМ "Хуторок" вагою 800 г продавець просить 73,2 грн (це 
91,5 грн за кг), а на prom.ua пропонують гречку ТМ "Веста-
ЛС" за 800 г за 81 грн (за кілограм – 101,25 грн).

Дефіцит протримається до початку нового врожаю (кінець 
серпня – початок вересня), вважають виробники та ритейле-
ри. "Україна не імпортує зараз гречку. Тому і дефіцит буде до 
початку збирання врожаю", – каже керівник відділу зовнішньо-
економічної діяльності у компанії "Терра" Володимир РУБАН.

Урожай гречки 2021 року забезпечив 83% внутрішнього 
споживання, підрахувала аналітикиня Українського клубу 
аграрного бізнесу Світлана ЛИТВИН. У 2021 році було вироще-
но 106 000 тонн гречки, за обсягу внутрішнього споживання в 
128 000 – 130 000 тонн.

Експорт цього виду круп був незначний – 1100 тонн, за 
імпорту 22 000 тонн. "Традиційно великі обсяги гречки по-
стачалися до України з Росії, проте з кожним роком обсяги 
поступово зменшувалися і у 2021 році склали 12 000 тонн. Ще 
одним великим експортером є Казахстан, який також давно 
представлений на нашому ринку", – каже Литвин.

У "Сільпо" додають, що вже багато років для вирішення 
потреб українського ринку гречана крупа імпортувалася з 

Казахстану: "з початком війни логістичні ланцюжки обірва-
лися і сьогодні частка імпорту гречки близька до нуля. Але ми 
активно працюємо над відновленням".

На відсутність гречки на полицях магазинів вплинув і під-
вищений попит як до війни, на тлі заяв про її швидкий поча-
ток, так і після початку. "Практично кожна сім'я робила запас 
гречки не на один місяць. Це призвело до стрімкого зростання 
ціни та зміни обсягів продажу, коли за місяць викупили обсяги 
3-4 місяців (після чого попит почав знижуватися)", – вважає 
Світлана Литвин.

За даними Мінагрополітики, станом на 26 травня вже 
засіяно 57 700 га гречки – це 70% посівних площ 2021 року. 
Посівна ще триває і це не фінальні цифри, темпи сівби цього 
року вищі за минулорічні.

Ціни зі збиранням нового врожаю, найімовірніше, стануть 
нижчими, прогнозує Володимир Рубан із Терра. "На ринок 
прийдуть виробники та торговці, які створять конкуренцію, 
що дозволить дещо зменшити ринкову ціну на кілька міся-
ців", – каже він.

У Польщі, як і в будь-якій іншій 
країні, є платні автомагістралі. 
Експерти розповіли про те, які 
ділянки доріг у Польщі платні, 
скільки необхідно платити та які 
існують способи оплати.

ЯК ПОЗНАЧАЮТЬ ПЛАТНІ 
ДОРОГИ У ПОЛЬЩІ

Спеціального маркування вони 
не мають. Плату беруть лише за окремі 
відрізки автобанів. Значить, у позначен-
ні платних доріг є буква "А". Наразі такі 
ділянки є на дорогах А1, А2, А4. При-
чому таких відрізків може бути кілька.

ЯКІ ДІЛЯНКИ ДОРІГ ПЛАТНІ:
A1 Gdansk – Torun
A2 Swiecko – Konin
A4 Katowice – Krakow
A2 Konin – Strykow
A4 Wroclaw – Gliwice

СКІЛЬКИ ПЛАТИТИ
A1 Gdansk – Torun. За проїзд тут по-

трібно заплатити загалом 29,90 злотих. 
Доступні засоби оплати: на брамі, про-
грами AmberOne, Autopay, SkyCash.

A2 Swiecko – Konin. Проїзд кошту-
ватиме 93 злотих. Загальна довжина ді-
лянок складає 252 км. Сплатити проїзд 

можна лише на воротах.
A4 Katowice – Krakow. Загальна до-

вжина 61 км, а вартість – 24 злотих. 
Оплата доступна як на брамі, так і через 
додатки.

A2 Konin – Strykow. Довжина ділян-
ки – 99 км, а вартість проїзду – 9,90 зло-
тих. Доступні методи оплати: e-Toll 
Pl Bilet.

A4 Wroclaw – Gliwice. Загальна до-
вжина ділянки – 162 км, а вартість – 
16,20 злотих. Оплата доступна через 
програму e-Toll Pl Bilet, Autopay, mPay, 
Orlen Pay, Spark.

Про способи оплати
Платежі на брамі. Коли ви бачите, 

що ви наближаєтеся до воріт на авто-
страді, ви можете зупинитися перед 
ними і зробити відповідну оплату готів-
кою або карткою.

Е л е к т р о н н и й  к в и т о к  e - To l l  
Pl Bilet. Цей квиток необхідно придба-
ти, коли ви збираєтеся подорожувати 
офіційними державними автомагістра-
лями А2 і А4. Для цього потрібно зайти 
на сайт https://etoll.gov.pl/ua/, вибрати 
"купити електронний квиток на авто-
страду" і далі дотримуйтесь інструкцій.

Мобільні додатки. Існує безліч мо-
більних додатків, за допомогою яких 
можна легко сплатити за проїзд авто-
магістралями. До них належать до-

датки, що дозволяють купувати квитки 
на державні ділянки автомагістралей А. 
У додатку Autopay ви зможете оплачува-
ти як державні, так і приватні ділянки 
(за винятком А2 Свєнцко-Конін). Спла-
тити проїзд автомагістраллю А1 мож-
на за допомогою додатків AmberOne, 
SkyCash.

Хто звільняється від сплати мита?
Транспортні засоби, що перевозять 

гуманітарну допомогу, звільняються 
від дорожніх зборів. Проте не забудьте 
повідомити факт провезення такої до-
помоги хоча б за добу до поїздки. Для 
цього потрібно надіслати електронний 
лист на адресу humanita raid@mi.gov.
pl з контактними даними (назва орга-
нізації, адреса, телефони), кількість 
транспортних засобів з реєстраційними 
номерами, країну, в якій зареєстровано 
транспортний засіб, та запланований 
маршрут.

ШТРАФИ ЗА ПРОЇЗД БЕЗ 
ОПЛАТИ

Проїзд платною ділянкою автомагі-
стралі без дійсного квитка спричиняє 
штраф у розмірі 500 злотих.

Сума може бути зменшена на 100 зло-
тих, якщо оплата за штраф провадиться 
менш ніж за 7 днів.

ПЕРЕРАХУЮТЬ ВИПЛАТИ ТРЬОМ 
КАТЕГОРІЯМ ПЕНСІОНЕРІВ
Згідно з бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік, у 
липні на українців чекає чергове підвищення пенсій. 
У Мінсоцполітики уточнили, що розраховують 
на фінансування підвищення пенсій, проте точно 
відповісти, чи воно буде, не можуть, все залежить від 
держбюджету. Як підвищать виплати:

мінімальну пенсію з 1934 до 2027 грн;
максимальна пенсія з 19 340 до 20 270 грн;
надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.
При цьому більшість українських пенсіонерів отримують 

виплати від 2000 до 3000 гривень.
до 2000 грн – 3,7%,
від 2001 до 3000 грн – 40,4%,
від 3001 до 4000 грн – 20,5%,
від 4001 до 5000 грн – 10,9%,
від 5001 до 10000 грн – 18,3%,
більше 10000 грн – 6,2%. 

ПОЛЬЩА ЗМІНЮЄ ПРАВИЛА  
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ З ТВАРИНАМИ
Спрощений режим вивезення тварин до Польщі 
з України, який діяв від початку повномасштабного 
вторгнення російських військ, скасували.

Про це повідомляється на сайті Головної ветеринарної 
інспекції Польщі.

Тепер для перетину кордону з собаками, котами та фрет-
ками потрібно, щоб тварина мала:

• правильну ідентифікацію за допомогою мікрочіпа;
• вакцинація від сказу та з актуальним щепленням;
• тест перевірки рівня антитіл проти сказу;
• дійсний паспорт із країн ЄС або сертифікат про стан 

здоров’я, що відповідає зразку, встановленому у законо-
давстві ЄС.

Українці можуть безкоштовно провести маркування 
та вакцинацію від сказу для свого вихованця на кордоні 
з Польщею.

Зазначимо, що до 8-тижневого віку маркування та вак-
цинація проти тварин не потрібна.

НА ЯКІ ВИПЛАТИ ЧЕКАТИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України оновило перелік 
територіальних громад, розташованих у районах, 
проведення воєнних дій, або які перебувають у 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом 
на 30 травня. Про це повідомляє пресслужба 
міністерства.

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на ви-
плати 2000-3000 гривень.

До переліку додалися одна громада в Миколаївській та 
п’ять – у Сумській областях.

Загалом до переліку ввійшли вісім областей. Це терито-
ріальні громади Дніпропетровської (сім громад), Донецької 
(66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 гро-
мад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громада), 
Херсонської (49 громад) та Сумської (13 громад) областей.

Перелік формується за погодженням Міноборони на під-
ставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської 
військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:
території, тимчасово окупованими;
території, що знаходяться в оточенні (блокування);
території, на яких ведуться активні бойові дії.
Як раніше повідомлялося, Міністерство реінтеграції роз-

ширило перелік територій України, розташованих у районі 
бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані 
та заблоковані громади та області. 
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Підсумки року

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

Гаряча цілодобова лінія Рівненської обласної військо-
вої адміністрації 0800 500 078. Резервна гаряча лінія –  
(0362)400-802.

Чат-бот Рівненської обласної військової адміністрації у 
телеграмі @RivneMilitaryAdministrationbot.

Гаряча лінія ГУ Національної соціальної сервісної 
служби у Рівненській області для вимушено евакуйова-
них і тих, хто хоче запропонувати житло 098-505-83-25,  
097-008-81-91.

Центр економічного розвитку та релокації бізнесу на 
Рівненщині: гаряча лінія 0 800 500 078, бот у телеграмі @
rivnerelocation_bot.

“Гарячі лінії” обласної служби зайнятості для працевла-
штування внутрішньо переміщених осіб: 067 363 88 27 та 
096 539 53 59.

Працює телеграм-бот @work_in_Rivne_region для пошу-
ку роботи на Рівненщині. Для роботодавців. Щоб подати 
вакансію, потрібно перейти у чат-бот @employer_rivne_bot і 
поділитися запитуваною інформацією.

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Психологічна під-
тримка” 0 800 400 378.

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Територіальна 
оборона” 067-175-89-50.

Гаряча лінія з освітніх питань Рівненської обласної вій-
ськової адміністрації 068 30 36 017.

Цілодобовий колцентр департаменту цивільного за-
хисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА:  
067 49 451 25.

Безоплатна правова допомога - 097-313-20-44.
Національне інформаційне бюро для пошуку лю-

дей 1648. Інформація про військовополонених, хворих та 
зниклих безвісти осіб, загиблих. Також форма для запитів 
відкрита на сайті nib.gov.ua.

Волонтерство: збір речей першої необхідності для теробо-
рони, вимушено переселених осіб:

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Гуманітарна до-
помога” 0800 400 377;

Державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну 
допомогу: для дзвінків з України – 0800 202 600, для дзвін-
ків з інших країн – +38 044 237 00 02;

Координаційний центр Міжнародної гуманітарної допо-
моги на Рівненщині +38 096 895 25 41;

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Хочу бути волон-
тером” 067-175-89-53;

Добровільна група волонтерів із голів ОСББ (м. Рівне, 
096-760-26-07;

Волонтерський штаб в Рівненському драмтеатрі: 067-
328-15-15, 067-793-46-11;

Волонтерський штаб у КЗ “Будинок ветеранів”: 096-
894-22-27;

Волонтерський рух під егідою Президента України 
“Україна – для героїв”, де збирають допомогу постражда-
лим (на базі Рівненської центральної міської лікарні) 096-
929-23-12; 068-484-16 47; 096-891-77-29; 068-093-30-63.

Якщо ви хочете стати донором крові, записуйтесь у 
Рівненському обласному центрі служби крові за номером 
067-363-41-44.

Для власників СТО, транспорту, які можуть допомогти: 
050-335-77-59 (не телефонувати, а лишати повідомлення у 
месенджері WhatsApp).

Побачили техніку без розпізнавальних знаків, предмети, 
мітки, дрони? Якщо бачите війська окупанта та техніку, 
помітили ворожі ДРГ, повідомте про це на спеціальний 
ОФІЦІЙНИЙ чат-бот – @stop_russian_war_bot.

У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати ін-
формацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @
stop_russian_war. Або телефонувати: 102 – Головне управ-
ління Національної поліції області;

(0362) 62-43-43 – Управління СБУ Рівненщини.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Пожежно-рятувальна – 101
Поліція – 102
Швидка допомога – 103
Аварійна “Рівнегаз” – 104
Кол-центр “Рівнегаз” (0362)-46-11-04, (067) 01-01-104.
ПрАТ “Рівнеобленерго – (0362) 69-45-55; 093-320-44-11, 

067-620-44-11.
КП “Міськсвітло” (м. Рівне) (0362) 26-54-19,  

(0362) 63-32-98.
Рівнеоблводоканал”: Кол-центр – 0 800-219-218, Гаряча 

лінія – 0664005055. Аварійно-диспетчерська служба – 
(0362) 62 32 15, 050 375 40 70.

Диспетчерська “Рівнетеплоенерго” (0362)62-97-69,  
067-432-80-50.

На випадок порушення зв’язку із спецлініями ДСНС 
Рівненщини “101” або “112” рятувальники підготували для 
громадян додаткові номери, щоб кожен житель області міг 
зателефонувати та звернутися по допомогу.

066-813-66-01 (Vodafone)
091-997-66-02 (Укртелеком ТриМоб)
063-332-09-92 (LifeceII)
067-332-01-56 (Київстар)

Гарячі лінії, які діють 
на Рівненщині, та інші 
важливі контакти

Рівненщина готова ще приймати 
переселенців

До переліку відкритих дитячих садків 
може додатися іще чотири

Платники Рівненщини спрямували 
на підтримку ЗСУ понад 230 млн

Стартувала програма грошової допомоги переселенцям

Рівне відвідали представники Українського 
фонду соціальних інвестицій

Рівненщина готова 
прийняти ще 20 159 
внутрішньо переміщених 
осіб. Тим часом 
прихисток в нашій області 
вже знайшли 52 840 
переселенців. За останню 
добу зареєстровано 34 
новоприбулих.

“У Рівненській області 
підготовлено 454 локації для 
проживання людей, які при-
бувають до нас із інших об-
ластей. Ми їх поселяємо у 

гуртожитках, різних соціаль-
них закладах тощо”, – розпо-
відає заступниця голови ОДА 
Людмила ШАТКОВСЬКА.

Зокрема, найбільше людей 
обрали для проживання Рів-
ненський район – це 29 969 
осіб. У Дубенському зареє-
стровано 11 786 переселенців, 
у Сарненському – 6818, а у 
Вараському – 4267 людей із 
числа ВПО.

Начальниця ГУ Націо-
нальної соціальної сервісної 
служби у Рівненській області 

Юлія Шигорева зазначає, що 
Рівненщина також прийняла 
майже 650 переселенців із 

психоневрологічних інтерна-
тів із регіонів, де відбуваються 
активні бойові дії.

У Рівненському ЦНАПі розпочалася 
реєстрація на отримання 
переселенцями грошової допомоги. 
Фінансову підтримку для ВПО 
надаватиме чеська міжнародна 
гуманітарна організація “Людина в 
біді”. Відтак, сума коштів на одну 
людину складатиме 2220 гривень.

“Рівненська ОВА разом з Нацсоц-
службою працювала над впровадженням 
цієї програми в області. Програма розра-
хована на 3 місяці і поки що стосується 
лише переселенців, які проживають у 
Рівненській тергромаді”, – розповідає 
начальник Рівненської ОВА Віталій КО-
ВАЛЬ.

Зареєструватися на грошову програму 
можна до 24 червня в ЦНАПі з 9:00 до 
16:30 години.

“Для того щоб подати заявку на отри-
мання коштів, потрібно надати паспорт-

ні дані, ідентифікаційний код, довідку 
ВПО, якщо вона є, а для дитини – сві-
доцтво про народження. Одна людина 
може подати документи на отримання 
допомоги для усіх членів сім’ї”, – каже 
менеджерка з надання надзвичайної до-
помоги чеської міжнародної гуманітар-
ної організації “Людина в біді” Оксана 
Богдан.

Виплати здійснюватимуться через 
Ощадбанк. Для отримання коштів від-
кривати картку чи рахунок у банку не 
потрібно.

Гаряча лінія Чеської міжнародної гу-
манітарної організації “Людина в біді” 0 
800 210 174 (Пн-Пт 9.00-17.00).

У січні – травні 2022 року платники Рівненської області 
сплатили до бюджету 230,1 млн грн військового збору, 
про це повідомила заступник начальника ГУ ДПС 
Рівненщини Надія ДРУЗЮК.

Посадовець наголосила, що зазначена сума на 36,5 млн грн 
або на 18,9 відсотків більша від суми військового збору, що 
була сплачена впродовж п’яти місяців 2021 року.

Надія Друзюк зауважила, що сплата військового збору – це 
посильний внесок кожного громадянина для підтримання 
обороноздатності української армії та встановлення миру в 
нашій країні, адже військовий збір сплачується з легальних 
доходів громадян. Ріст надходжень військового збору свідчить, 

що більшість працедавців – відповідальні платники податків.
Долучитися до фінансування національного війська мо-

жуть і повинні громадяни, котрі торік отримали доходи, але не 
сплатили з них податки, подавши декларацію про майновий 
стан і доходи.

Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з 
серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і під-
тримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, 
що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору 
є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують 
доходи в Україні. Відповідальними за сплату збору до бюджету, 
при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати на користь 
платника податків, є роботодавці.

Принаймні зараз це питання 
вивчають усі відповідальні служби.

“Зараз ми маємо 650 заяв від батьків, 
які обоє працюють у критичній інфра-
структурі, тож фактично усі дітки цієї 
категорії можуть відвідувати садочки. 
Але ми маємо багато заяв від сімей, 
де обоє батьків працюють, і не мають 
з ким залишити дітей. Тому прийняте 
рішення розширювати мережу садоч-
ків, які можуть приймати дітей. Наразі 

працює комісія ще з чотирма закладами, 
яка повинна визначити стан готовності 
укриттів та яку кількість діток ці садочки 
можуть прийняти,” – зазначила заступ-
ниця міського голови Рівного Марина 
КУЗМІЧОВА. Зараз вже є 540 заяв від 
охочих, тож поступово ці дітки також 
зможуть відвідувати дитячі садки.

Нині комісія перевіряє готовність ДНЗ 
№№ 8,12,27 та 33. Та це не означає, що усі 
вони розпочнуть роботу. Рішення щодо 
них буде прийняте на засіданні комісії.

Як неодноразово наголошував місь-
кий голова Рівного Олександр Третяк, 
головний критерій до роботи дитячих 
садків – це безпека діток, які там пере-
буватимуть. Тому відновити роботу мо-
жуть лише ті заклади, які мають належні 
укриття. І кількість місць в цих укриттях 
є визначальною для кількості діток, яких 
ці садочки можуть прийняти.

Нагадаємо, станом на зараз в Рівнен-
ській громаді працює 11 дитячих садків 
– 10 комунальних та 1 приватний.

Ця організація втілює чимало проєктів щодо 
удосконалення соціальної інфраструктури у багатьох 
регіонах України.

“У Рівному ми не маємо поки жодного об’єкту, але впевне-
ний, що зможемо знайти спільну мову та почати працювати 
тут. Ми пропонуємо реконструювати, відремонтувати, адап-
тувати приміщення, які поки не пристосовані для життя, під 
гуртожитки чи квартири для вимушено переміщених осіб. 
Особливий акцент робимо на термомодернізації цих при-
міщень,” – розповів директор регіонального представництва 
Українського фонду соціальних інвестицій Василь БУРТНИК.

Ця програма надзвичайно цікава для Рівненської громади, 
адже може допомогти із вирішенням житлового питання вну-
трішньо переміщених осіб, котрі зараз живуть у гуртожитках 
Рівного, відзначив міський голова Рівного Олександр Третяк:

“Їх у нас понад півтори тисячі. Розумію, що початок нового 
навчального року не за горами, і ми повинні підготуватися, 
щоб студенти з вересня могли повернутися у свої гуртожитки. 
Тому зацікавлені максимально швидко визначитися з перелі-
ком об’єктів, які можуть оглянути фахівці фонду, щоб обрати 
той, в якому готові розпочати роботи.”

Примітно, що фонд за сприяння донорів сам проводить 
усі тендерні процедури, виконує роботи, по завершенню яких 
місту залишиться розподілити квартири поміж тими ВПО, 
хто цього потребує. Звісно, під контролем представників іно-
земних донорів, аби були дотримані усі законодавчі норми та 
процедури.

Відразу після зустрічі представники Фонду вирушили на 
огляд двох об’єктів, які вже можуть претендувати на участь 
у програмі.
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споживач №14 (1851) 9 червня 2022 року

Кабінет міністрів пропонує 
Верховній Раді заборонити 
постачальникам природного газу 
здійснювати будь-які дії щодо 
примусу побутового споживача до 
оплати заборгованості. Відповідний 
проєкт закону № 7427 вже 
зареєстрований на сайті парламенту

На даний момент документ опрацьо-
вують в комітеті.

Проектом пропонують встановити, 
що:

• тарифи на послуги розподілу при-
родного газу не підлягають збільшенню;

• тарифи на теплову енергію, на по-
слуги з постачання теплової енергії та 
послуги з постачання гарячої води для 
всіх категорій споживачів не підлягають 
збільшенню;

•ціна на природний газ для побуто-
вих споживачів не підлягає збільшенню 
від ціни, що застосовувалася у відноси-
нах між постачальником та побутовими 
споживачами станом на 24 лютого 2022 
року.

Крім цього, ще одним докумен-
том пропонується збільшити доходи 
спеціального фонду держбюджету на 
264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на 

компенсацію НАК "Нафтогаз України", 
який зобов'язаний продавати газ за піль-
говими цінами.

Відповідний проект № 7429 теж за-
реєстрований у відомстві.

Джерелами коштів для спецфонду 
держбюджету є дивіденди держкомпа-
ній та надходження в рамках програм 
допомоги Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, міжнародних органі-
зацій, донорських установ.

Раніше повідомлялося, що україн-
цям, які були відсутні у своїх домівках 
понад 30 днів, обіцяють не нараховувати 
плату за комуналку.

Поїздки українців до Польщі: 
які правила в'їзду та виїзду

ЯКІ ПОСЛУГИ  
З РЕАБІЛІТАЦІЇ  
Є БЕЗКОШТОВНИМИ
У Національній службі здоров’я повідомили, які 
послуги з реабілітації українці можуть отримати 
безкоштовно.

Через війну українці мають високий ризик отримати сер-
йозні ураження, внаслідок яких потребуватимуть лікування 
і подальшої реабілітації. У Національній службі здоров’я 
України пояснили, що входить до переліку безкоштовних 
послуг реабілітації та як її отримати.

У програму медичних гарантій входять реабілітаційні по-
слуги для дорослих та дітей з ураженнями опорно-рухового 
апарату та нервової системи.

Підставою для безоплатного проходження медичної реа-
білітації є направлення від сімейного лікаря, з яким укладе-
на декларація, або лікуючого доктора. Послуги реабілітації 
можуть надаватись як амбулаторно, так і стаціонарно.

Що входить у перелік послуг з реабілітації:
• проведення первинного обстеження мультидисци-

плінарною реабілітаційною командою за міжнародними 
стандартами;

• встановлення діагнозу та складання індивідуального 
плану лікування;

• реабілітація та моніторинг стану пацієнта;
• виконання лабораторних та інструментальних дослі-

джень (аналізи крові, сечі тощо) безпосередньо в закладі;
• консультації відповідних фахівців, наприклад, невро-

патолога та ЛОРа;
• оцінювання болю та своєчасне знеболення ненарко-

тичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;
• психологічний супровід пацієнтів, що отримали трав-

мування, зокрема, внаслідок воєнних дій;
• навчання рідних догляду за пацієнтом;
• у разі надання допомоги в стаціонарі пацієнтам також 

надається харчування та цілодобовий медсестринський 
догляд.

Адресу найближчого закладу, який уклав договір з НСЗУ 
на відповідну послугу, можна дізнатись в контакт-центрі за 
номером 16-77.

Після початку 
повномасштабної війни 
Росії проти України 
Польща прийняла у себе 
мільйони українських 
біженців: хтось приїхав з 
біометричним паспортом, 
хтось – з українським, 
а хтось – взагалі без 
документів.

Від початку війни минуло 
понад 90 днів. Саме протягом 
90 днів упродовж 180-денного 
проміжку часу, за загальними 
правилами безвізу, українцям 
було дозволено перебувати у 
країнах Шенгенської зони.

Частина людей вже по-
вернулися з Польщі додому. 
Хтось далі тікає від обстрілів 
на Захід.

Багатьох турбує питан-
ня, які правила для в'їзду-
виїзду діють тепер? Чи пус-
тять українців, які поїхали 
додому, до Польщі знову у 
разі загострення? Чи можна 
відвідати родину в Україні і 
безперешкодно повернутися 
до Польщі й чи дозволені 
біженцям подорожі всередині 
країн ЄС?

ВВС News Україна шукала 
відповіді на ці питання.

Як довго можна бути у 
Польщі?

П о с о л ь с т в о  У к р а ї -
н и  у  П о л ь щ і  о т р и м а л о 
таке роз'яснення на це пи-
тання від польської сторони:

"Перебування всіх грома-
дян України, які прибули на 
законних підставах (тобто 
перетнули кордон через при-
кордонні пункти пропуску 
- Ред.) на територію Польщі 
у зв'язку з воєнними діями 
в Україні та задекларували 
намір залишитися в Польщі, 
вважається легальним про-
тягом 18 місяців, починаючи 
від дня 24 лютого 2022 року".

Тобто, якщо ви законно 
перетнули кордон, починаю-
чи з 24 лютого, і заявили про 

те, що тікаєте від війни, ви 
можете перебувати у Польщі 
протягом 18 місяців.

Якщо ви в'їхали до Польщі 
раніше, то на вас правило 18 
місяців не поширюється. Під-
твердженням перетину кор-
дону після 24 лютого є штамп 
у закордонному паспорті.

Чи можуть українці зараз 
тікати від війни до Польщі?

Так. З 24 лютого 2022 року 
українці можуть протягом 18 
місяців вільно в'їжджати до 
Польщі, йдеться у роз'ясненні 
посольства. Для цього на кор-
доні потрібно оголосити про 
мету поїздки – отримання 
захисту у зв'язку з воєнними 
діями в Україні.

Чи можна поїхати до Укра-
їни й повернутися до Польщі?

Так. Українці, які під час 
перетину кордону оголосили 
про виїзд з України у зв'язку 
з війною, можуть вільно ви-
їжджати та повертатися до 
Польщі, йдеться у роз'ясненні 
посольства.

Але потрібно щоразу по-
відомляти про мету своєї по-
дорожі при поверненні до 
Польщі.

Коли можуть не пропустити 
на кордоні?

Якщо людина перебуває 
в Україні понад 30 днів, то 
втрачає статус тимчасового 
захисту і вже має в'їжджати в 
Польщу на загальних прави-
лах безвізового режиму.

"Громадянин України 
втрачає право легального пе-
ребування в Польщі протягом 
18 місяців, починаючи з 24 
лютого ц.р., у разі одноразо-
вого виїзду з території Польщі 
строком більше одного міся-
ця, а не коли сума коротких 
виїздів перевищить цей тер-
мін", – йдеться у роз'ясненні.

Якщо українці перебували 
у Польщі понад 90 днів, не 
отримали PESEL (тобто не 
були офіційно зареєстровані 
у Польщі) і поїхали з Польщі, 

то їх можуть знову впустити 
до країни для отримання за-
хисту через війну, але їхня 
заявка на перетин кордону 
буде розглядатися в індивіду-
альному порядку.

Остаточне рішення про 
те, чи пропускати людину 
до Польщі чи відмовляти у 
в'їзді, залишається виключно 
за польською прикордонною 
службою.

Як щодо поїздок до Польщі 
не через війну?

Для українців, в'їзд яких 
до Польщі, не пов'язаний 
з захистом від війни, а має 
характер регулярного прикор-
донного руху, діють правила 
прикордонного контролю 
Шенгенської зони.

Тобто необхідний біоме-
тричний паспорт та дотри-
мання коридору перебування 
до 90 днів протягом 180 днів.

Чи можна українцям віль-
но подорожувати з Польщі 
до ЄС?

Так, якщо у вас ще не за-
кінчилися 90 днів, передба-
чених безвізовим режимом 
з ЄС.

"Громадяни України, котрі 
мають біометричний паспорт, 
мають право як безвізові ман-
дрівники, після в'їзду на тери-
торію ЄС вільно пересуватися 
в його межах протягом 90 
днів", – йдеться на сайті Єв-
рокомісії.

Тобто, якщо ви перебу-
ваєте у Польщі вже понад 90 
днів, то безвізові подорожі по 
ЄС заборонені.

"Громадяни України, які 
не мають короткостроко-
вої чи довгострокової візи 
або дозвіл на проживання, 
виданий державою-членом 
ЄС, і які мають право на 
тимчасовий захист, згідно з 
законодавством Польщі, мо-
жуть виїхати з Польщі лише 
до тієї держави-члена ЄС, де 
вони хочуть реалізувати свої 
права, пов'язані з тимчасо-

вою охороною", – йдеться у 
роз'ясненні посольства.

Чи можуть перевірити до-
кументи на кордонах в межах 
Шенгенської зони?

Всередині Шенгенської 
зони немає прикордонно-
го контролю і не прово-
дять перевірки документів. 
Але на сайті Єврокомісії є 
роз'яснення, що країни ЄС 
можуть здійснювати при-
кордонні перевірки на своїх 
кордонах.

Поліцейські та інші пере-
вірки завжди можливі, зо-
крема на території ЄС та на 
внутрішніх кордонах з мірку-
вань безпеки та міграційної 
політики, зазначають у Єв-
рокомісії.

"Важливо співпрацювати 
з поліцією або прикордон-
никам і надавати необхідні 
документи та інформацію. За 
певних обставин вас можуть 
попросити залишатися до-
ступним для органів влади під 
час цих перевірок у призна-
чених установах", – йдеться 
на сайті Єврокомісії.

Чи можна переїхати з 
Польщі до іншої країні ЄС?

Так. Якщо ви зміните міс-
це проживання і переїдете 
в іншу країну ЄС, дозвіл на 
проживання в першій країні 
ЄС завершиться, і ваші права 
там закінчаться, йдеться у 
роз'ясненні Єврокомісії.

"Нова приймаюча країна 
ЄС повинна надати вам тим-
часовий захист і видати новий 
дозвіл на проживання. Важ-
ливо повідомити державні 
органи першої країни ЄС, що 
ви маєте намір переїхати до 
іншої держави-члена", – по-
яснили у Єврокомісії.

За тимчасовим захистом 
українці можуть звернутися 
у всіх країнах-членах ЄС, а 
також у Швейцарії, Норвегії, 
Ліхтенштейні та Ісландії.ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНИТИ  

ВІД СПЛАТИ ЗА МАЙНО,  
ЩО СПАЛИЛИ РАШИСТИ Тарифи на газ та тепло заморозять

Кому відмовлять у перерахунку пенсій
Парламент може ухвалити законопроєкт, що 
передбачає звільнення від сплати кредитів за майно, 
яке знищила війна

Українців планують звільнити від сплати боргу за рухоме 
і нерухоме майно, яке знищила війна. У Верховній Раді вже 
погодили відповідний законопроєкт. Як повідомив очільник 
комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної полі-
тики Данило Гетманцев, документ схвалили прем'єр-міністр 
Денис Шмигаль і очільник НБУ Кирило ШЕВЧЕНКО.

"За дорученням президента погодили з головою Нац-
банку і прем'єр-міністром розробку законопроєкту про 
списання заборгованості за споживчими кредитами на 
придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено 
в ході військових дій", – зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт буде внесений до Ради 
протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий 
об'єкт", – наголосив Гетманцев

Працюючим пенсіонерам, які отримують мінімальні 
виплати, буде відмовлено у переіндексованих пенсіях.

Виплати перерахованих пенсій у червні (за квітень та 
травень) зможуть отримати не всі працюючі пенсіонери. Про 
це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

Йдеться, зокрема, про тих пенсіонерів, які працюють й 
отримують пенсії у мінімальному розмірі. Їм буде здійснено 
перерахунок з 1 липня.

В країні перерахунки пенсійних виплат працюючим пенсі-
онерам відбувається автоматично. Пенсійний фонд здійснює 
їх на основі звітності роботодавців щодо страхового стажу та 
заробітної платні людини, набуті після 1 березня 2020 року.

Відомо, що 2 червня в Україні розпочато фінансування 
пенсій за червень. На пенсійні виплати направили 4 млрд грн. 
З них 2,7 млрд грн виділено на виплату пенсій через "Укрпо-
шту", а 1,3 млрд грн – через уповноважені банки.

У 2022 року в Україні має відбутися декілька етапів підви-
щення пенсій. За повідомленням Мінсоцполітики до кінця 
року можна очікувати ще три підвищення.

У кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тис. гривень. 

До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні 
та грудні.

У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до 
прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія в липні зросте до 
2 027 грн, максимальна – до 20 270 грн.

У жовтні будуть зроблені такі перерахунки пенсій:
Мінімальна пенсія для українців віком від 70 років 

за умови наявності повного стажу (35 років – для чо-
ловіків, 30 років – для жінок) складатиме 3 000 грн. 
Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за 
наявності у них достатнього стажу (30 років – для жінок та 35 
років – для чоловіків) становитиме 2 680 грн.

Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, а це 1,7 млн 
українців, буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у 
розмірі 300 грн.

У грудні 2022 року пенсійні надбавки збільшаться через 
підвищення прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн, максимальна – до 
20 930 грн. Для пенсіонерів, які не працюють, у віці 60−70 років 
за наявності достатнього стажу (30 років – для жінок та 35 ро-
ків – для чоловіків) мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн.
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Трійця 2022: традиції та історія свята
Трійця – одне з найважливіших церковних свят, яке 
відзначається через 50 днів після Великодня.

У православ’ї існує 12 головних свят та Трійця – одне з них. 
Цього дня християни відзначають зішестя Святого Духа на 
землі, яке передбачав Ісус. Ця подія довела триєдність Бога – 
Отця, Сина та Святого Духа. Відзначається свято через 50 днів 
після Великодня та завжди випадає на неділю.

Трійця є державним святом та щорічно дарує нам додатко-
вий день відпочинку у понеділок після свята. 2022 року вихід-
ного на Трійцю не буде, оскільки йде війна і діє воєнний стан.

ЯКОГО ЧИСЛА ТРІЙЦЯ В 2022 РОЦІ – ДАТА СВЯТА
Фіксованої дати у торжества немає. Щороку християни 

рахують 50 днів від свята Світлого Великодня. У 2022-му році 
Великдень відзначають 24 квітня. Відраховуємо 50 днів, отри-
муємо 12 червня – День Святої Трійці.

Католицький варіант свята не збігається з Великоднем. Ві-
руючі західного обряду відзначають Трійцю 5 червня. 

ТРІЙЦЯ В 2022 РОЦІ – ІСТОРІЯ СВЯТА
Офіційно встановили Трійцю в 381 році під час скликання 

II Вселенського Собору. Наші предки стали відзначати це 
свято після того, як відбулося хрещення Русі.

Історія цього свята така. Єврейський народ ще здавна що-
річно святкував три великі празники: празник Пасхи, празник 
П`ятдесятниці і празник Кучок... Спочатку П`ятдесятниця 
– це було свято жнив і подяки. Того дня за приписом закону 
приходила до Єрусалима велика кількість євреїв з усіх-усюд, 
навіть з далеких країв, щоб подякувати Богові за земні плоди 
та скласти з них у храмі свою жертву. Пізніше до празника 
П`ятдесятниці, як свята жнив, долучився ще й історичний мо-
тив: річниця надання Божого Закону на горі Синай 50-го дня 
після виходу з Єгипту, – розповідає настоятель студентсько-
викладацького храму преподобного Федора Острозького, 
декан гуманітарного факультету Національного університету 
“Острозька академія” Василь Жуковський.

- Спаситель наш, Господь Ісус Христос, розлучаючись зі 
Своїми учениками перед голгофськими стражданнями, обі-
цяв послати іншого Утішителя – Святого Духа, – продовжує 
Василь Жуковський. – “Я ублагаю Отця, – сказав Він, – й 
іншого Утішителя дасть вам, щоб був з вами повік, Духа іс-
тини” (Ін. 14, 16 – 17). І після Свого Воскресіння, явившись 
апостолам, Христос велів їм не відлучатися з Єрусалима: 
чекати обіцяного Утішителя. І ось настав день, коли Господь 
виконав свою обіцянку. Коли минуло п`ятдесят днів від страс-
тей Господніх і мученицької смерті Його на хресті, всі учні 
Ісуса Христа разом з Ма тір`ю Божою та деякі святі жінки й 
іудеї, які увірували в Нього, всьо го близько 120 осіб, зібрались 
в одному домі на Сіонській горі. Як завжди, вони молилися 

й чекали зішестя Святого Духа, як було обіцяно Господом. І 
раптом зчинився шум із неба, ніби буря зненацька зірвалась, і 
пере повнила весь той дім, де сиділи вони. І з`явилися їм язики 
поділені, немовби вогненні, та й на кожному з них по одно му 
осів. Своїм незвичайним явленням Святий Дух ясно відкрив 
Своє Божество і показав таїну Святої єдиносущної і нероз-
дільної Тройці. Бог-Отець послав у світ Свого Сина, а Син 
Божий – Ісус Христос – послав від Отця Святого Духа. Ось 
чому св. Церква закликає нас на поклоніння Святій Тройці.

ЩО ОЗНАЧАЄ СВЯТА ТРІЙЦЯ (СУТЬ ДОГМАТУ)?
Згідно догмату про Святу Трійцю, який є центральним у 

багатьох християнських церквах:
• Бог Отець – ні від кого не народжується і ні від кого не 

виходить.
• Бог Син – предвічно народжується від Бога Отця.
• Бог Святий Дух – предвічно виходить від Бога Отця.
Всі три особи (сутності) Трійці існують в єдності. Ця єд-

ність творить світ, промишляє про нього й освячує його. У 
зв’язку з цим зрозуміло, що це свято дійсно важливе у хрис-
тиянській вірі. Трійця 2019 буде широко відзначатися в право-
славних церквах.

СВЯТО СВЯТОГО ДУХА – ТРАДИЦІЇ ДНЯ
П’ятидесятниця, як і будь-яке інше релігійне свято, за-

вжди супроводжується службою в храмі. Вона включає в себе 
Божественну літургію і Велику вечірню.

У цей день прийнято прикрашати будинки зеленню, а в 
храмі освячувати гілочки берези, потім поставивши їх у себе 
вдома. Береза – головний атрибут Трійці, це дерево уособлює 
силу Святого Духа.

Ще одна традиція – влаштовувати гучні застілля, запро-
шуючи родичів, друзів і сусідів. Трійця не потрапляє ні в один 
пост, тому можна сміливо радувати себе апетитними ласоща-
ми. Головна страва свята – коровай.

У селах також проходять народні гуляння: люди водять 

хороводи, співають пісні і танцюють. Молоді люди на Трійцю 
сватаються, бо вірять у прикмету: якщо попросити руки на 
П’ятидесятницю, а побратися на Покров, то довге і щасливе 
сімейне життя забезпечене.

За два дні до Трійці необхідно провести генеральне при-
бирання будинку, адже на саме церковне свято що-небудь 
робити строго заборонено. У суботу перед Трійцею прийнято 
їздити на кладовища і поминати покійних.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ 
Вважається, що на Трійцю не варто призначати весілля – 

нібито нічого хорошого таку сім’ю не чекає. Шити, пекти і 
працювати на городі, як і на інші великі християнські свята, 
на Трійцю не можна. Трійця збігається з закінченням тяжких 
трудів та підготовкою до збирання врожаю. Тих людей, хто не 
відпочиває в цей день, за повір’ями, чекають напасті: у тих, 
хто оре, худоба впаде, у тих, хто сіє, град поб’є посіви. У тих, 
хто пряде вовну, вівці заблукають. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зелені 
свята на порозі літа: культ ботаніки, або Трійця у традиціях 
Духів День – це наступний день після Трійці, коли заборо-
няється працювати на землі, але можна шукати в ній скарб. 
Нібито земля в цей день обов’язково подарує хорошій людині 
щось цінне. У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні 
істоти – мавки і русалки, тому не бажано одному йти в ліс або 
на поле. Також не можна водити в ліс худобу. А ще на Трійцю 
не можна купатися, інакше, за давніми повір’ями, русалки 
затягнуть на дно. У свято Трійці потрібно постаратися не ду-
мати про погане, не заздрити і не злитися на когось, бо нічим 
хорошим це не закінчиться.

1. Проводити земляні роботи. Трійця вважається святом 
землі. Наші пращури вважали, що в цей день вона святкує 
свій день народження. Землю, церкву та будинки прикрашали 
свіжою зеленню та квітами. Тому важливо не займатися будь-
якою земельною роботою у цей день. 

2. Зрубувати чи спилювати дерева. Особливо обережно по-
трібно ставитись до дерев на зелені свята. Береза, горобина та 
верба часто використовуються у ритуалах на Трійцю. Раніше 
дівчата прикрашали їх стрічками, квітами та віночками. 

3. Гуляти у лісі. За народними повір’ями на зелені свята в 
наш світ приходять міфічні істоти – мавки та русалки. Наші 
пращури вірили, що вони могли нашкодити людині, тому у 
цей період не гуляли самі у лісі, уникали водойм та не випус-
кали худобу на пасовища. 

4. Купатися. Існує повір’я, що у період трьох днів не можна 
купатися у водоймах, адже хитра русалка у будь-яку мить може 
затягти на дно. 

5. Виконувати будь-яку домашню роботу. Прибирати дім, 
прати білизну, шити, різати – усю цю хатню роботу не можна 
робити у період Трійці. Виняток становить тільки приготуван-
ня їжі для родини та домашніх або свійських тварин. 

Троїцька помилальна субота – 11 червня Чому на Трійцю прийнято прикрашати 
будинок рослинами? 

Батьківська субота в червні 2022 – 
Троїцька – день особливого поминання 
померлих родичів безпосередньо перед 
великим святом Трійця – 12 червня.

КОЛИ ТРОЇЦЬКА БАТЬКІВСЬКА 
СУБОТА

Цього року поминальний день перед 
Трійцею буде 11 червня. Ця субота має статус 
Вселенської і поминаються всі покійні. Пе-
ред святом Трійці, яка символізує триєдність 
Отця, Сина і Святого Духа православні хрис-
тияни моляться про порятунок душ померлих 
рідних.

Що потрібно робити в Троїцьку батьківську 
суботу?

У цей день насамперед варто відвідати 
церкву, написати записки і поставити свічки 
за упокій і помолитися за прощення душі за-
гиблих. У суботу потрібно відвідати кладови-
ще і відвідати могили покійних, прикрасивши 
їх живими квітами або гілочками хвої.

Цей день варто провести в колі близьких 
людей. Можна роздати сусідам цукерки і ви-
пічку і попросити пом’янути померлих. За 
поминальним обідом згадують добрим словом 
всіх, хто пішов у інший світ.

ЩО МОЖНА НЕСТИ ДО ЦЕРКВИ:
• рослинна олія;
• крупи;
• цукор;

• борошно;
• печиво.
Не варто приносити до церкви м’ясні про-

дукти і алкоголь. У день Троїцької батьків-
ської суботи можна влаштувати поминальну 
трапезу на кладовищі. Дозволяється випити 
трохи червоного вина.

ТРОЇЦЬКА БАТЬКІВСЬКА СУБОТА: 
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ

Це траурний поминальний день, в якому 
неприпустимі веселощі і галасливі гуляння. 
І в той же час оплакувати і сумувати за по-
мерлими також не дозволяється, вважається, 
що їх душі живі і вже знаходяться в кращому 
зі світів. Крім того, в день Троїцької суботи 
не можна:

• займатися домашніми справами: прати, 
шити, готувати їжу;

• працювати в саду і городі;
• косити траву;
• сваритися, лаятися;
• вінчатися і укладати шлюб.

МОЛИТВА НА ТРОЇЦЬКУ 
БАТЬКІВСЬКУ СУБОТУ

Упокій, Господи, душі покійних рабів тво-
їх: батьків моїх, родичів ,благодійників (імена) 
і всіх православних християн, і прости їм вся 
гріхи вільні і невільні, і даруй їм Царство Не-
бесне.

Чи обов’язково стелити 
лепеху і чим прикрасити 
хату на Зелені свята – 
читайте в матеріалі від 
ТСН.ua.

Звідки з’явився звичай 
прикрашати будинок на 
Трійцю зеленню

Наші предки вірили, що 
на Зелений тиждень (пе-
ред Трійцею) прокидаються 
душі померлих. Не всі вони 
мають добрі наміри. А тому, 
щоб відігнати від своїх осель 
нечисть, було прийнято при-
крашати будинок, двір перед 
ним та кожну кімнату різною 
зеленню, яка своїм ароматом 
відлякує заблудлі душі. На 
підлогу часто стелили лепеху, 
чебрець, полин, а надворі 
ставили кленове гілля.

Звичай прикрашати бу-
динки зеленню у християн 
існував ще за часів старо-
завітної Церкви, коли біля 
будинків в П’ятидесятницю 
ставили зелені гілочки в 
пам’ять того, що на Синай-
ській горі, де Мойсей отри-
мував скрижалі з Десятьма 
заповідями, все цвіло та зе-
леніло.

ЧИМ ПРИКРАШАЮТЬ 
БУДИНОК НА ЗЕЛЕНІ 
СВЯТА

Будинки, ворота та навіть 
паркани на Трійцю при-
крашають різноманітними 
травами. Зазвичай вико-
ристовують: мелісу, м’яту, 
волошки, лепеху, чебрець 
тощо. Їх прийнято збирати 

напередодні, щоб вранці за-
нести до церкви на богослу-
жіння та освятити. Потім ці 
трави висушують і тримають 
в оселі як оберіг.

З дерев для прикрашання 
будинку підходять гілочки: 
клена, дуба, липи, берези. А 
от вербу і осику використо-
вувати заборонено. Осикою 
не можна прикрашати оселю 
тому, що саме на цьому де-
реві, за легендою, повісився 
Іуда. Вербу ж не ламають 
через те, що вона вже відда-
вала свої гілочки на Вербну 
неділю.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО 
ПРИКРАШАТИ 
ДІМ ЛЕПЕХОЮ 
– ВІДПОВІДЬ 
СВЯЩЕННИКА

Хоч лепеха на свято Трій-
ці і необов’язковий атрибут, 
але він є дуже доречним. Так 
вважає протоієрей Свято-Тро-
їцького кафедрального собору 
Володимир ПОДОЛЕЦЬ. Він 
стверджує, що можна обі-
йтися і без неї, якщо немає 
змоги постелити саме лепеху. 
Це зовсім не означає, що 
свято не вдасться чи ви на-
кличите на себе біду.

Головне – взяти участь у 
святковому богослужінні, 
помолитися, окропити освя-
ченою водою різну зелень. 
Цим ви закликаєте Господа 
поділитися своєю благо-
даттю, наділивши рослини 
силою служити на користь 
людям та зцілювати хвороби.



Герой України з Рівненщини, який не дав окупантам пройтися Хрещатиком

"Шкода, що не дозволяють відрізати вухо"
Як український морпіх вижив у російському полоні 
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Від початку вторгнення російських військ в Україну 
старший лейтенант Віктор ГОЛОВКО та його спецзагін 
обороняли аеропорт "Київ". Якби диверсійні групи 
противника зайняли його і створили плацдарм для 
висадки ворожого десанту, могло статися непоправне 
– Хрещатиком би марширували окупанти. Усі ці 
дні у рідній Дубровиці за сина молилася мама та з 
нетерпінням чекала дзвінка дружина Катя. Одного дня 
по телефону вона почула найстрашніші слова у своєму 
житті: "Ваш чоловік загинув".    

ВБИЛИ У ДЕНЬ, КОЛИ  ДОНЕЧЦІ ВИПОВНИЛОСЬ 
ПІВ РОКУ

Бути військовим Віктор мріяв ще зі школи. Про це роз-
повіла його мама Лідія Артемівна. У їхній родині військових 
ніколи не було. А Віктор як пішов в армію, так після того і не 
знімав форми. Мама зізнається, що про те, де служив син, ді-
зналася після його смерті. А це спецпідрозділи "Барс" і "Оме-
га". В останньому він був командиром групи бойових плавців.  

Хоч протягом останніх двадцяти років Віктор Головко у 
Дубровицю приїжджав нечасто, на малій батьківщині його 
добре пам’ятають.  

– Він був без фальші та понтів. З ним можна було йти 
у розвідку,  – втираючи сльози, розповіла класний керів-
ник Ніла Лясковець. – Дуже гарно ставився до дівчат – як 
джентльмен, як брат. Пам’ятаю, коли їздили на оздоровлення, 
я йшла до корпусу із сумкою. Було багато хлопців, та тільки 
Вітя вихопив її у мене і поніс. А ще ніколи не забуду палку 
ковбаси і буханку хліба, яку приніс мені у лікарню, куди я 
потрапила з інсультом. Досі не можу осягнути його загибелі 
ні розумом, ні серцем.

Віктор Головко тепер назавжди повернувся у рідну Дубро-
вицю. Тут у його мами поки живуть дружина Катя і діти. Вони 
бояться повертатися до їхньої квартири у Вишгороді. Молода 
жінка каже, що це і небезпечно, і боляче. Бо дуже багато там 
було щасливих моментів. Вони з Вітею познайомилися, коли 
їй було 17 років, а йому 22. Відтоді уже 15 літ разом.  

– Зустрічалися п’ять років, бо мої батьки сказали, що я 
ще маленька, аби заміж у 17 виходити, – з теплотою згадує 

молода жінка. – У серпні 2014-го року у нас народився Давид. 
Йому було 10 днів, як Вітя пішов на війну. Коли сину було 
півтора місяця, чоловіка поранили. Переніс декілька операцій 
і знову став у стрій. Багато разів їздив у відрядження на Схід. 
24 лютого о 5-й ранку подзвонили і сказали, що тривога. Вітя 
побіг на роботу. Тоді я бачила його востаннє. А через 40 хви-
лин нас уже почали бомбити.

Катя швиденько зібрала документи, гроші і стала втікати, 
куди очі бачили. Житомирщина, Хмельниччина, Дубровиця. 
Відтоді з чоловіком говорила тільки по телефону. Здебільшого 
про дітей. Він просто обожнював свою донечку Мілану і хотів 
знати про кожен її день. 

– Ще 12 березня говорила з ним. Вітя переконував, що все 
буде добре і ми скоро зможемо повернутися додому. Міланці 
того дня якраз було пів року, – не може стримати сліз молода 
жінка. – А вже 13-го мені подзвонили і сказали: "Вашого 
чоловіка немає, його вбили". Я думала, що 24 лютого – най-
страшніший день у житті. А виявилося, що ні. 

ПРИКРИВ СОБОЮ ПОБРАТИМА
Того дня група старшого лейтенанта Віктора Головка отри-

мала інформацію, що підрозділ російських окупантів пере-
правився через Ірпінь і закріпився на правому березі річки. 
Гвардійці натрапили на засідку противника, ворог відкрив 
шквальний вогонь. Наші військові потрапили в оточення. 
Вони побачили позаду себе два гелікоптери, один з яких ви-
саджував десант. Бійці під керівництвом старшого лейтенанта 
Головка знищили противника. В бою були поранені і наші. 
Віктор, відстрілюючись, став виносити одного з товаришів 
до евакуаційного автомобіля. І тут він побачив, як поблизу 
на галявину заходить ще один гелікоптер Мі-8 з ворожим 
десантом. Часу покликати кого-небудь на поміч не було. Тож 
офіцерові довелося діяти самотужки. Щойно перший рашист 
торкнувся землі, Віктор Головко відкрив вогонь. Коли трьох 
непроханих гостей було знищено, гелікоптер почав набирати 
висоту. Так старший лейтенант не допустив повторної висадки 
ворожого десанту позаду наших позицій, та ще й, оглянувши 
тіла мертвих окупантів, "затрофеїв" два ручні протитанкові 
гранатомети. Повернувшись до свого підрозділу, командир 
знову став надавати допомогу пораненим. Під час накладання 

джгута одному з бійців побачив, як поряд падає граната, і, не 
роздумуючи, прикрив собою бойового побратима та виніс 
його з поля бою. Хоч сам був посічений осколками. Однак 
ворожий постріл з РПГ знищив евакуаційну машину. Так 
загинули старший лейтенант Віктор Головко та ще двоє по-
ранених.

– У тому районі стояли кади- рівці, і десять днів тіло Віті не 
могли забрати. Ще жевріла надія, що він живий, може, у поло-
ні. Але 21 березня його знайшли, – з болем згадує ті дні вдова. 
– Для мене це як страшний сон, і я хочу прокинутися. Досі не 
можу усвідомити, що Віті немає. Він вісім років їздив на Схід 
у відрядження на три-чотири місяці. Тому часто ловлю себе 
на думці: мені здається, що чоловік там воює, а я його чекаю.

Катя зі свекрухою і дітьми мало не щодня ходять на Вітіну 
могилку, розмовляють з ним. Жінка тримається заради їхніх 
дітей, яких має виростити і розповісти про тата. А ще вона 
дуже хоче, щоб хлопці з чоловікового підрозділу повернулися 
додому живими. І з перемогою.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Віктору Голо-
вку звання Героя України посмертно.

Наталка СЛЮСАР

Полтавець Гліб СТРИЖКО пройшов 
через психологічні тортури й відмову у 
лікуванні переломів тазу і щелепи. Але, 
здолавши величезні труднощі, він все-
таки дістався додому.

Зараз 25-річного морського піхотинця 
лікують у полтавському шпиталі.

Його зламаний таз тримає спеціальна 
металева конструкція – це одне з численних 
поранень, отриманих під час оборони Марі-
уполя.

Мати Гліба Олеся допомагає йому сісти на 
лікарняному ліжку, а він кривиться від болю, 
але, здається, не проти поділитися своєю іс-
торією.

"Повернувши голову, я побачив, що на 
мене націлився танк", – згадує хлопець.

"Особливість танка в тому, що немає часу 
між тим, як він стріляє, і тим, як снаряд по-
трапляє."

Після пострілу він упав з висоти третього 
поверху.

"Я зрозумів, що або я докричусь і мені 
допоможуть, або я просто помру під цими за-
валами", – каже Стрижко.

"Кожен крик був надзвичайним зусиллям. 
Десь після третього-четвертого крику я почув 
голос своїх хлопців: ми тут, ми тобі допо-
можемо".

Прийшли лікарі і сказали, що для збере-
ження нашого життя нас передадуть в госпі-
таль російській стороні.

"Там було з десяток бійців із різних частин, 

– згадує він.
Сили РФ захопили більшу частину Маріу-

поля, і шанс отримати кращу медичну допо-
могу був у лише ворога.

А тим часом у рідній Полтаві за Гліба мо-
лилися у церкві, куди він ходив з дитинства.

Як і решті України, Свято-Успенському ка-
федральному собору довелося пристосуватися 
до війни – зараз його зали заповнюють ящики 
з гуманітарною допомогою.

"Я знав, що з Маріуполя є лише два шляхи: 
смерть або полон", – каже архієпископ Федір, 
який досі править у цьому величному храмі.

Архієпископ вірив, що Гліб не здасться, але 
не знав, живий він чи мертвий.

Ситуація змінилася, коли морський піхо-

тинець з'явився разом з іншими українськими 
полоненими у дописі підтримуваних Росією 
сепаратистів у соціальних мережах.

"Я знав, що Бог звершив чудо, – каже 
архієпископ. – Він був у важкому стані, з 
численними переломами".

У нього були зламані щелепа, ніс, роздро-
блені кістки тазу.

"Бог відповів на наші молитви, і в мене 
з'явилась впевненість, що ми зможемо звіль-
нити його з полону", – каже архієпископ 
Федір.

За його словами, ще більше морських 
піхотинців з Полтави зникли безвісти у Ма-
ріуполі.

Стрижко згадує, як його лікували у полоні. 
Через травми самостійно їсти він не міг.

"Деякі санітарки приносили їжу і году-
вали мене, бо сидіти я не міг, і щелепа була 
зламана".

"Інші могли поставити їжу і сказати: "На, 
укроп, жри!" Їжа стояла так годину-другу, вона 
приходила, питала, чи я наївся, і забирала. Ми 
лежали без знеболювальних. Віра і розуміння 
того, що я мушу вижити, тільки і тримали 
мене на плаву", – згадує він.

Медики в лікарні були українцями, що 
мешкали на окупованих територіях Донбасу 
і підтримували Росію. Стрижко каже, що не 
сердився на них. "Ці люди вісім років жили в 
російській пропаганді, і ненависть, яку вони 
продукували на мене, була її результатом".

Він також пам'ятає чеченських бойовиків 
і російських солдатів, що охороняли укра-

їнських бійців. Вночі приходили чеченці і 
знущалися, водили ножем по тілу й казали: 
"Шкода, що не дозволяють відрізати вухо".

Врешті-решт Гліба Стрижка вивезли до 
Росії, а потім – на військовий аеродром в 
анексованому Криму, де, за його словами, він 
ніколи не забуде те, що сказав йому росій-
ський солдат.

"Якщо виконуватимете мої накази, сьогод-
ні ввечері будете в Україні".

Українського морпіха завантажили у 
"швидку" й вивезли на територію України 
в рамках обміну військовополоненими між 
Україною та Росією.

Спочатку його відвезли до Запоріжжя, а 
потім – до рідної Полтави.

Коли хлопець зрозумів, що повернувся до-
дому, не зміг стримати сліз.

Стрижко був одним з понад десяти україн-
ських військовослужбовців, усі вони – мор-
ські піхотинці з різних частин, що зазнали 
поранень під час оборони сталеливарного 
заводу у Маріуполі.

"Підійшов водій, поплескав нас і сказав: 
"Все, хлопці, будьте спокійні, ви в Україні".

"Я був страшенно щасливий, – каже Гліб. 
– Я до кінця ще не вірив, що я в Україні – у 
місці, де можна вільно дихати".

Попри стурбований вираз обличчя ма-
тері, він точно знає, що хоче робити далі."Я 
готовий продовжувати свою боротьбу. На 
передовій чи ще десь. Я допомагатиму армії 
наближати перемогу над Росією".

Джерело: ВВС Україна

Автор легендарного щоденника з Маріуполя втік з окупації
8-річний хлопчик Єгор з Маріуполя, який вів щоденник 
про жахи життя у блокадному Маріуполі, зумів з 
родиною вирватись до Запоріжжя.

Про це повідомив його родич, маріупольський фотограф 
Євгеній Сосновський.

"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій 
"Маріупольський щоденник", та його сім’я на 100-й день ві-
йни змогли виїхати з окупованого Маріуполя! Двоє поранених 
дітей, їхня поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз у За-
поріжжі!" – повідомив Сосновський.

На початку травня чоловік оприлюднив фото щоденника 
8-річного хлопчика Єгора, який вів записи в підвалі розбомб-
леного Маріуполя.

У словах дитини описаний весь жах війни, яку він бачив на 
власні очі. Ці фото розійшлися у соцмережах сотнями перепо-
стів та зібрали безліч коментарів українців.

Євгеній Сосновський є двоюрідним дідусем 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, розказував Сосновський ВВС News Укра-
їна, квартиру довелось залишити і переміститись в підвал 
сусіднього будинку. Дідусь сфотографував сторінки, списані 
нерівним дитячим почерком.

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 залишав місто 
по "гуманітарному коридору".

Після важкої подорожі і чисельних блокпостів росіян вони 
змогли потрапити до українського Запоріжжя.

Сосновський зміг вивести цінний вантаж – флеш-картку 
з близько 400 фотографіями, зробленими в Маріуполі. "Я на-
дійно заховав її в особистих речах, щоб не знайшли при пере-
вірках", – каже він. Тепер його світлини – це важкі і трагічні 
свідчення вбивства рідного міста.



Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній 
поверх. Тел. (098)909-13-26.
Продам 1-кімн., середній по-
верх, 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. Лип-
ки, 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, ком-
байни зернозбираль-
ні, бурякозбиральні, 
картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, 
часткове кредитуван-
ня. 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 свіжоспилені. Дошка 
для підлоги шпунтова-
на, вагонка. Доставка. 
Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

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

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

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

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

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

Втрачене Свідоцтво про право на 
спадщину за заповітом, посвідчене 
Володимирецькою ДНК від 27.08.2000 
р., за р. № 1451 від імені Ошурка 
Олександра Володимировича, вважа-
ти недійсним.
Втрачений атестат РВ №50256259, 
виданий НВК школа-ліцей №19 у м. 
Рівне, на ім’я Злобіна Олександра 
Олександрівна, вважати недійсним.
Втрачений Договір купівлі-продажу, 
посвідчений 14.10.1998 р., за р. № 
1-1108 Корецькою ДНК, на ім’я Чер-
нега Є. Д., вважати недійсним.
Втрачено військовий квиток НК 
№6260908, виданий Рівненським 
міським військовим комісаріатом від 
20.12.1993 р., на ім’я Ковалець Мико-
ла Григорович, вважати недійсним.

Віддам ліжко б/у, безкоштовно.

СПРОЩЕННЯ ДЛЯ ФОП: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

ЯК РІВНЯНАМ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

Уряд ухвалив низку рішень, які 
дозволяють фізичним особам-
підприємцям (ФОП) дистанційно 
отримувати державні послуги, 
необхідні для здійснення своєї 
діяльності під час дії воєнного 
стану. Про це йдеться у пресслужбі 
Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб.

ПОСЛУГИ НА ПОРТАЛІ "ДІЯ"
Відкрити ФОП в умовах війни 

можна на порталі «Дія». Для цього до-
статньо заповнити електронну форму 
на порталі та підтвердити дані електро-
нним підписом. У цей же спосіб можна 
припинити підприємницьку діяльність. 
Такі послуги безкоштовні.

Також у «Дії» віднедавна підприємці 
можуть скористатися новою послугою 
– «єДекларація». Це документ, який на 
час воєнного стану замінить певні види 
дозвільних документів, необхідних для 
здійснення підприємцями господар-
ської діяльності.

Подати «єДекларацію» можуть під-
приємці:

• у яких закінчився строк дії доз-
вільних документів до початку воєн-
ного стану;

• які планують вести ліцензовану 
діяльність;

• які через війну змінили вид ді-
яльності та розпочинають вести діяль-
ність, для якої потрібна ліцензія.

ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ 
РАХУНКІВ

Для зберігання грошових коштів та 
здійснення всіх видів банківських опе-
рацій підприємець за власним вибором 
відкриває рахунок у будь-якому банку 
України на умовах договору.

«Необхідно чітко відокремлювати 
банківський рахунок для здійснення 
підприємницької діяльності та осо-
бистий, оскільки особисті та підпри-
ємницькі доходи оподатковуються 
за різними правилами», – йдеться в 
повідомленні

ГАРАНТІЇ ВІДШКОДУВАННЯ 
ВКЛАДІВ

У Фонді гарантування вкладів фі-

зичних осіб звертають увагу, що з 2017 
року гарантії структури поширюються 
і на рахунки ФОП. На час дії воєнного 
стану та протягом трьох місяців після 
його скасування чи припинення гаран-
тується 100% коштів на рахунку. Після 
закінчення тримісячного терміну сума 
гарантованого відшкодування станови-
тиме 600 тисяч гривень. 

Від початку року сервісні центри МВС в Рівненській 
області здійснили 26299 реєстраційних операцій 
транспортних засобів. Найактивніше громадяни 
реєстрували транспортні засоби  у травні – 10240, а 
от найменше – в березні, лише 1038. Зазначимо, що 
у травні минулоріч  було здійснено 5117 реєстрацій 
транспортних засобів у сервісних центрах МВС 
Рівненщини.

Нагадаємо, аби зареєструвати чи перереєструвати 
транспортний засіб необхідно звернутися до будь-якого 
зручного сервісного центру МВС з наступними докумен-

тами: заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ); 
документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків; документ, що підтверджує 
правомірність придбання, отримання, ввезення, митного 
оформлення транспортного засобу; документ, де зазначена 
вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації 
транспортного засобу); документ, щодо відповідності 
конструкції транспортного засобу установленим вимогам 
безпеки дорожнього руху; платіжні документи (квитанції), 
які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за 
бланкову і спеціальну продукцію.

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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"Друзі помирають в тебе на руках":  
як 19-річний студент воює на Донбасі

"У 90% випадків усі розуміли,  
що не повернуться"

Максим ЛУЦИК виглядає 
старшим і серйознішим, 
і менше жартує, ніж 
тоді, коли ми бачилися 
з ним у перші дні після 
вторгнення Росії в Україну. 
Тоді 19-річний юнак 
щойно покинув навчання 
в університеті й пішов 
добровольцем воювати.

Минулого тижня він здій-
снив важку подорож з лінії 
фронту на Донбасі, їдучи вно-
чі об'їзними дорогами, щоб 
уникнути артилерійського 
вогню, забрати припаси для 
свого підрозділу та розповісти 
мені, як він воює з росіянами.

Ми зустрілися в Бахмуті, 
маленькому містечку, розта-
шованому в зоні дії російської 
артилерії. Деякі будинки ле-
жать в руїнах, і в місті майже 
не залишилося цивільних.

Протягом трьох тижнів 
Максим і його побратими бо-
ролися, щоб зберегти контр-
оль над позицією, яку вони 
назвали Сербер – на честь 
маленького песика, якого 
вони собі взяли. Вона була на 
зруйнованому колишньому 
заводі в Рубіжному, містечку, 
яке зрештою потрапило до 
рук росіян.

"Це було наче пекло. Не 
було гарних позицій для обо-
рони. Ми були в окопах, іноді 
в укриттях з радянських часів, 
у пожежній частині", – роз-
повідає Максим.

За його словами, його під-
розділ близько 25 разів об-
стрілювали танки.

"Там загинув один із моїх 
друзів і, можливо, 10 чи 15 

хлопців отримали серйозні 
поранення", – каже юний 
солдат.

СТУДЕНТ, ЯКИЙ ПІШОВ 
НА ФРОНТ

Зараз, коли вже майже на-
стало літо, і родючий чорно-
зем України кипить життям, 
на Донбасі йдуть найсмерто-
носніші бої. Російські генера-
ли вчаться на своїх поразках 
під Києвом і Харковом.

Поразка в березні змусила 
російську армію відступити. 
Тепер її сили та страшна вог-
нева міць зосереджені у вузь-
кому секторі східної України. 
Зараз вона близька до ви-
тіснення українських військ 
з Луганщини, однієї з двох 

областей Донбасу. Друга, До-
нецька, сильно потерпає від 
ударів російської артилерії.

Вперше я зустрів Мак-
сима, студента біології, на 
початку березня. Він і його 
університетський друг Дми-
тро Кисиленко, 18-річний 
юнак, який вивчає економіку, 
записалися у добровольці 
невдовзі після того, як Росія 
почала своє вторгнення.

Поки вони чекали разом із 
такими ж юнаками, як вони 
самі, на холоді, щоб їх від-
везли автобусом до навчаль-
ного центру, вони виглядали 
як хлопці, які зібралися на 
фестиваль чи в похід – за 
винятком старих автоматів 
Калашникова, які їм щойно 

видали. Дивитися, як 18-ти 
та 19-річні підлітки, сповне-
ні непереможного почуття 
молодості, йдуть на війну в 
Європі – так само як вони 
це робили у кривавому 20-
му столітті, було одночасно 
зворушливо, депресивно та 
тривожно. Це було ознакою 
того, що наближається велика 
війна.

У березні Максим і Дми-
тро, як і всі українці, адапту-
валися – як це завжди буває 
на війні. Після першого шоку 
старе життя поступово пере-
творюється на нову, всепо-
глинальну реальність. Під 
час їхнього короткого на-
вчання на початку березня 
ми говорили про те, як війна 
все змінила. Максим уже тоді 
звучав занадто дорослим для 
свого віку.

"Ми не можемо зустріча-
тися з нашими дружинами, 
нашими подругами, з дітьми. 
Ми не можемо займатися 
своїми справами, як це ро-
били до вторгнення. Але всі 
розуміють, що зараз у нас 
важливіша місія. І ми продо-
вжимо займатися бізнесом, 
ростити дітей. Ми будемо 
багато цілувати своїх дружин 
і подруг, але після війни".

Їхнє життя, життя кожного 
українця, перевернулося до-
гори дриґом, коли росіяни 
вторглися 24 лютого. Так само 
як життя усіх нас, хто не є 
українцями.

Попри просування Росії, 
Максим зберігає залізну рі-
шучість боротися. Його друг 
Дмитро, який воював у битві 
за Київ, залишається в столи-

ці. Оскільки вони студенти, 
служба на Донбасі для них не 
є обов'язковою.

"Поки треба тримати обо-
рону, ми готові мерзнути в 
окопах, втрачати слух. Ми 
готові навіть померти там, 
але ми виграємо стільки часу, 
скільки потрібно всьому ци-
вілізованому світу, щоб пере-
могти Росію невійськовим 
шляхом", – каже він.

Він не зносить людей, які 
називають себе союзниками 
України й кажуть, що слід по-
ступитися територією заради 
співіснування з путінською 
Росією.

"Я думаю, що з Путіним 
не можна домовитися. Путін 
розуміє лише мову куль, кро-
ві, воєнних злочинів тощо. 
Не можна сказати: візьми цю 
частину землі, і війна закін-
читься", – каже Максим.

Я запитав у нього, як його 
змінила війна. На початку 
року він влаштовував концер-
ти та займався молодіжною 
політикою в Києві.

"Я навіть зараз не можу 
вам точно відповісти, тому 
що дуже важко зрозуміти, що 
деякі друзі загинули у тебе на 
руках. Важко жити з цим фак-
том... і коли ми виїжджали з 
Рубіжного, було важко нам 
зрозуміти, що ми програли 
битву за цей завод, за одне 
з ключових міст Луганської 
області", – каже він.

"ВІЙНА СВІТЛА І 
ТЕМРЯВИ"

У березні Максим жарту-
вав, що не сказав батькам, що 

саме робить на війні.
"Тепер мої батьки розумі-

ють мене на 100%. Я намага-
юся телефонувати їм щоразу, 
коли можу. Мама прислала 
форму для мене та моїх по-
братимів".

Його батько намагався 
вступити до територіальної 
оборони на батьківщині Мак-
сима, у Сумах. "Але йому 65, 
і він занадто старий, щоб 
воювати. Тому, коли йому 
відмовили, він зателефонував 
мені і сказав: "Максиме, чи 
можу я долучитися до вашого 
підрозділу?"

"Вони мене розуміють. 
Вони підтримують мене мо-
рально та матеріально", – 
каже Максим.

На Донбасі багато ознак 
того, що українці можуть 
втратити більше території 
внаслідок цього російського 
наступу. У тилу вириті нові 
лінії траншей. На захід тяг-
нуться колони величезних 
дорогих тракторів. Складне 
важке озброєння, завдяки 
якому вони намагатимуться 
перевершити російську вог-
неву міць, прибуває, але не-
достатньо швидко, щоб зму-
сити нападників відступити.

Студент Максим перетво-
рився на фронтовика, який 
вірить у місію свого життя.

"Ми боремося за свободу 
всього світу, всього цивілі-
зованого світу, і якщо хтось 
думає, що це українсько-ро-
сійська війна, то це не так. 
Це війна світла і темряви між 
Росією і всім світом", – каже 
він.

Як українець утік із Сєвєродонецька 
під обстрілами на велосипеді
Українцю вдалося втекти з 
Сєвєродонецька, який масовано 
обстрілюють росіяни, на 
велосипеді, ухиляючись від 
російських снарядів і бойових 
літаків.

У розмові з BBC Newshour 45-річний 
редактор і блогер Аріф БАГІРОВ сказав, 
що це була його "найбожевільніша по-
дорож".

"Було багато вогню і щонайменше 
два авіаудари поблизу мене", – сказав 
він, розповідаючи про свою 70-кіло-
метрову поїздку на велосипеді до міста 
Бахмут.

Багіров розповів, що знав, що якщо 
один снаряд впаде близько, то, швид-
ше за все, росіяни туди більше не 
цілитимуть.

Використовуючи таку тактику, він 
дістався до Бахмута неушкодженим.

"На дорозі були ями, там все розби-
то, зокрема автомобілі", – сказав він.

"І скрізь було багато уламків. Зре-
штою, це фронтова дорога. Слава 
Богу, не було трупів – але можна було 
сказати, що там загинули люди", – до-
дав Багіров.

За його словами, уникати росій-
ських військових літаків було легше, 
оскільки він чув, як вони прилітають 
здалеку.

"Я знайшов рів, у якому лежав, поки 
вони не полетять", – розповів він.

Він сказав, що зітхнув з полегшен-
ням, коли нарешті дістався до Бахмута, 
який контролюють українські сили.

"Коли я їхав на велосипеді, я на-
справді не відчував такого страху, це 
було більше почуття гніву: "Це моя 
земля, це моя країна! І я закінчу цю 
подорож, подобається вам це чи ні!" – 
згадує Багіров.

Він каже, що це почуття додавало 
йому сил – було майже як "спортивний 
гнів, позитивний гнів".

"Це, безперечно, була моя най-
божевільніша велосипедна подорож", 
– зізнався досвідчений велосипедист 
Багіров.

"Я долав такі відстані купу разів 
раніше, але не за таких обставин", – 
додав він.

На запитання про плани майбутнє 
він відповідає просто: "Наразі не знаю. 
Я якраз їду в Київ, і як приїду, то добре 
відпочину".

Але одразу додає: "Щойно з'явиться 
така можливість, все, що я хочу зро-
бити, – це знову допомогти своєму 
рідному місту".

Один з пілотів, який літав на 
"Азовсталь" для доставки 
вантажу та евакуації 
поранених, розповів про 
деталі цієї секретної операції, 
якою керувало Головне 
управління розвідки.

Українські бійці понад два мі-
сяці тримали оборону оточеного 
російськими військами Маріу-
поля. Металургійний комбінат 
"Азовсталь" став їхнім останнім 
оплотом.

Раніше ГУР Міноборони 
України опублікувало відео, на 
якому видно, як вертольоти ЗСУ 
здійснювали спеціальні польоти 
на "Азовсталь".

На відео видно, що політ про-
ходив уздовж берегової лінії в 
районі порту. Показано також 
посадку, висадку десанту та ван-
тажів і повернення назад.

"Щоб доставити захисни-
кам Маріуполя вкрай необхідну 
зброю та боєприпаси, верто-
літники Збройних сил України 
та спецпризначенці ГУР Міно-
борони України здійснили уні-
кальну за складністю операцію", 
– йдеться у поясненні до відео.

МІСІЯ НЕМОЖЛИВА
За словами українського пі-

лота, який залишається нена-
званий, основна складність по-
льоту на "Азовсталь" полягала в 
тому, що потрібно було залетіти 
на територію противника на 
глибину 100 км. Уся ця відстань 
супроводжувалася щільною про-
типовітряною системою оборони 

росіян.
"За тактикою і всіма матема-

тичними розрахунками це було 
не те що складно, це було не-
можливо виконати. Але практика 
показала, що це можливо. І ми 
це виконували", – розповів пілот 
в інтерв'ю, яке опублікували Су-
хопутні війська СЗУ у фейсбуку.

За його словами, лише в зоні 
посадки було три протизенітні 
ракетні комплекси.

"Коли нам поставили завдан-
ня, усі розуміли, який це ризик. 
У 90% випадків усі розуміли, що 
не повернуться. Але головно-
командувач сказав таку фразу: у 
скільки життів інших людей ви 
оцінюєте своє життя? Скільки 
людей повинно загинути, щоб ви 
розуміли, що ваше життя цього 
коштує?", – розповідає пілот.

"І ми дійсно зрозуміли, що 
там відбувається. Там не було 
ліків, не було боєприпасів і ле-
тіти туди було вкрай необхідно", 
– додає він.

Описуючи свої відчуття, пілот 
пригадує, що найбільше хвилю-
вання було дорогою до вертольо-
та. У процесі польоту вже "просто 
виконуєш роботу". А от під час 
висадки в Маріуполі – відчуття 
ейфорії.

"Нам здавалося, що, якщо ми 
вже потрапили сюди через зону 
ураження трьох ППО, ми вже 
перемогли. Усе буде добре. Але, 
на жаль, це був не кінець", – роз-
повідає пілот.

На зворотному шляху, через 
3 хвилини після зльоту, в його 
вертоліт влучила ракета ПЗРК, 

вийшов з ладу один двигун.
"На жаль, іншому вертольоту 

пощастило менше. Він впав", – 
розповідає військовий.

З одним двигуном летіти було 
важко і був варіант сісти на іншо-
му майданчику. Але на борту пе-
ребувало 20 поранених і єдиний 
спосіб їх врятувати був довезти їх 
до місця призначення.

"Тому робили тільки те, що ми 
мали робити – долетіти до місця 
посадки", – розповів пілот.

ПОЛЬОТИ НА 
"АЗОВСТАЛЬ"

Раніше голова ГУР Мінобо-
рони України Кирило БУДАНОВ 
розповів, що загалом за 82 дні 
облоги Маріуполя до українських 
захисників гвинтокрилам ЗСУ 
вдавалося пробитися 7 разів.

В інтерв'ю американському 
військовому виданню The War 
Zone Буданов розповів, що до 
захисників Маріуполя в "Азов-
сталь" літало 16 військових ге-
лікоптерів Мі-8 з допомогою, а 
одного разу із 72 бійцями полку 
"Азов" на борту.

"Кожного разу гелікоптери 
успішно доставили необхідне 
поповнення. Але під час п'ятої 
й сьомої місії два гелікоптери 
збили. Також був знищений ще 
один гелікоптер, який вилетів на 
порятунок екіпажу одного з цих 
двох збитих гелікоптерів", – ска-
зав Буданов.

Водночас він відмовився уточ-
нити кількість втрат серед укра-
їнських військовослужбовців.




