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У Варшаві перехожа напала на українку, 
коли та говорила рідною мовою 

“Гроші, які збирала 
онуку на весілля, 

віддала на потреби ЗСУ

ре
кл
ам

а

У столиці Польщі Варшаві напали 
на українку, яка йшла забирати 
доньку з дитячого садочку. На неї 
накинулася полька через те, що 
Ганна відповіла на телефонний 
дзвінок українською мовою.

 
Інцидент трапився у червні, про 

нього повідомили на Facebook-сторінці 
Центру моніторингу расистської та ксе-
нофобської поведінки. Як зазначається, 
жінка вдарила українку по голові.

Під час побиття жителька Варшави 
крикнула:

Ти українська повія, ти ганчірка, 
у**б*й до України, я працюю і плачу 
податки, а ти отримуєш 500+" (польська 
програма соціальної підтримки сімей. – 
ред.), а також кинула телефон українки 
на траву.

Потерпіла зі свого боку заявила, що 
проживає в Польщі понад шість років і 
також сплачує податки.

Коли телефон Ганни задзвонив вдру-
ге, вона намагалась його схопити, втім 
полька почала ще активніше бити її по 
голові, після чого у потерпілої стався 
крововилив з вуха. У цей момент на-
падниця зірвала з шиї жертви золотий 
ланцюжок з хрестиком.

РЕАКЦІЯ 
ПРАВООХОРОНЦІВ

Зазначається, що сам інцидент стався 
на початку червня в Бемовому, західному 
районі Варшави, коли українка Анна 
йшла в дитячий садок за дочкою.

Після нападу на неї жінки поліція за-
йнялася розслідуванням, але справу ква-
ліфікувала як пограбування – прийняли 
заяву тільки про крадіжку ланцюжка, не 

беручи до уваги ксенофобську складову, 
як основний мотив нападниці.

 

ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ 
СПРАВИ

Представники Центру обурилися 
такою кваліфікацією і вирішили втру-
титися в ситуацію – самі звернулися до 
польських правоохоронців із заявою, 
вказуючи саме на випадок расизму.

Наша організація долучилася до 
справи, Анна влаштувала розкриття, ми 
також подали повідомлення про скоєння 
злочину, мотивованого ненавистю на 
національному ґрунті, в обласну про-
куратуру Варшави Жолібож, – йдеться 
в публікації.

Як пише tvn24.pl, у підсумку до за-
пису долучили скан листа від окружної 
прокуратури Варшави, яка 5 липня 
вирішила розпочати розслідування у 

цій справі.
В організації ЦМРіКП звертають 

увагу, що це означає, що нападниці на 
Анну тепер загрожує додаткове пока-
рання до 5 років позбавлення волі через 
ксенофобський напад.

ДОПОМОГА ОЧЕВИДЦІВ
Свідок події зі свого балкона став 

кричати, що знімає все, що відбувається, 
на телефон, і спускається на допомогу 
постраждалій. Інший перехожий викли-
кав поліцію.

Нападниця після слів про поліцей-
ських кинулася навтьоки.

Анна спробувала її зупинити й трима-
ти до приїзду правоохоронців, і та стала 
сипати матюками лайками.

Свідок НП теж пробував затримати 
нападницю – брутальна дама роздряпала 
чоловіка і таки втекла.

Жителька міста Олександрія Кіровоградської області 
Віра Вовк віддала гроші, які збирала на весілля 
онуку Денису Карпенку, на потреби Збройних Сил 
України. Військовий загинув 15 квітня цього року 
внаслідок ракетного обстрілу російськими солдатами 
олександрійського аеродрому. Йому було 25 років, 
інформує Суспільне новини.

ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ЗАГИБЕЛІ 
ОДРУЖИВСЯ

За словами бабусі, за шість днів до загибелі її онук одру-
жився. “9 квітня, коли вони вийшли з дружиною Катею з 
розпису, то були такі щасливі, обіймали мене. Це була наша 
остання зустріч з Денисом. Я ніколи не забуду його радісне 
обличчя та неймовірно щасливі очі”.

Напередодні ракетного обстрілу почувалась тривожно, 
пригадала жінка. Всю ніч не могла спати, на ранок дізналась, 
що її онука немає в живих.

“О 6:30 нам подзвонили і сказали, що під уламками знайшли 
тіло Дениса. Це невимовний біль для усієї нашої сім’ї. Його 
батько – військовий, мама працює у військовій частині теж. 
Денис часто приміряв форму тата. Закінчив Криворізький 
коледж Національного авіаційного університету. Служив у Ка-
линівці Вінницької області, потім його перевели в Олександрію, 
отримав звання лейтенант”.

ДЕНИС БУВ СВІТЛОЮ ТА ДОБРОЮ 
ЛЮДИНОЮ

Зі слів Віри Вовк, онук любив ділитися з нею секрета-
ми, про свою роботу розповідати не хотів. “Це така світла 
дитина була, просто світла. Він не пив, не курив, не говорив 
лайливих слів. З самого малечку постійно допомагав мені, він 
був “світлячок” у нас”.

Поховали Дениса Карпенка на військовому кладовищі. 
Зі слів жінки, добиратись на могилу онука їй далеко. Чи не 
щодня туди їздять його мама та дружина.

“З перших днів вони посадили на його могилі квіти. На 40 
днів Денис мені наснився, попросив не приносити йому гвоздики. 
На ранок у мене на клумбі зацвіли маки, я їх нарізала і повезла 
йому”.

ВІДДАЛА ГРОШІ, ЩОБ ЗБЕРЕГТИ 
ЧИЄСЬ ЖИТТЯ

З 2014 року жінка допомагає українським військовим. 
Через волонтерів на фронт передає харчі.

“У мене виросла цибуля – нарвала сніп і передаю. Як тільки 
дозволяє мені здоров’я, печу коржики, готую кров’янку, ріжу 
вінегрет. У хлопців на передовій теж буває день народження 
і смачного їм хочеться з’їсти. Мені аж соромно, що нині крім 
випічки я більше не можу нічим їм допомогти, бо через спеку 
туди не все доїде”.

На дев’ятий день після смерті онука Віра Вовк виріши-
ла віддати волонтерам гроші, які збирала йому на весілля. 
Скільки, назвати не захотіла. За словами жінки, зробила це, 
щоб врятувати чиєсь життя.

“Нехай ця поміч буде краплею в морі, але ще хтось докладе 
декілька гривень і волонтери зможуть купити нашим бійцям 
тепловізори чи іншу необхідну амуніцію. Я була готовою до 
того, що мій онук може воювати на фронті, але не до того, що 
його вб’ють на аеродромі в рідній Олександрії. Уві сні він часто 
приходить до мене і просить не плакати, тому з усіх сил я на-
магаюсь стримувати себе і виконую його прохання”.

Дозвіл на виїзд дітей 
за кордон можна буде 

оформити у "Дії"
Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт № 

6146 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі 
України".

У випадку прийняття документу, дозвіл на виїзд дітей 
за кордон можна буде оформити у "Дії". Про це повідоми-
ла прес-служба МВС.

"Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на 
виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Раніше для оформлення виїзду дитини з одним із батьків, 
необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову 
згоду", – йдеться в повідомленні.

Крім того, проєктом пропонується визначити чіткий пере-
лік підстав, коли тимчасовий виїзд за межі України дитини, 
яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків 
дозволяється без згоди другого з батьків.

В Рівненській області засуджено бойовика, який воював 
проти ЗСУ та збирав розвіддані

За матеріалами СБУ регіону засуджено громадянина 
України, який брав участь в терористичній діяльності 
незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР" та чинив 
збройний опір військовим Збройних сил України на 
тимчасово непідконтрольній території Донецької 
області.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказаний 
громадянин вступив до лав терористичної організації "ДНР" 
та воював у різних підрозділах нзф т.зв. "ДНР".

Крім цього, за вказівкою рф чоловік повернувся на під-
контрольну Україні територію та вступив на службу до ЗСУ. 
Його куратори дали завдання збирати розвіддані про особовий 
склад та озброєння однієї з військових частин України.

Цю інформацію ворог хотів використати для проведення 
розвідувально-підривної діяльності та диверсій на території 
України.

Співробітники СБУ вчасно викрили зрадника та затримали 
його.

За підтримання публічного обвинувачення Рівненською 

обласною прокуратурою, вказану особу визнано винною у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), 
ч.1 ст.258-3 КК України (створення терористичної групи чи 
терористичної організації) та призначено покарання у виді 
позбавлення волі на строк 8 (вісім) років.
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Жінкам яких професій доведеться 
звернутися до центрів комплектації

Кому підвищать пенсії лише після війни

МІНФІН ПІДВИЩИВ СТАВКИ ВАЛЮТНИХ 
ОБЛІГАЦІЙ
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 
12 липня підвищило дохідність доларових військових 
облігацій, що дало змогу залучити 330,5 мільйона 
доларів.

Про це йдеться в даних результатів аукціонів.
Мінфін розмістив 3-місячні доларові папери під 3,5%, 

6-місячні — під 4% і під 4,5% — річні, тоді як раніше 6-міс. 
облігації розміщувалися під 3,5%, 12-міс. — під 3,7% та 20-
міс. — під 3,9%.

Найбільше було продано 6-місячних облігацій — на 183,8 
млн доларів, 3-місячних — на 140,6 млн доларів і річних — 
на 6 млн доларів.

В той же час Мінфін знову відмовився підвищувати до-
хідність військових облігацій у гривні, внаслідок чого обсяг 
їх продажу залишився на низькому рівні — 143,5 млн грн.

Сподіваючись на підвищення Мінфіном ставок, попит 
на аукціонах зріс до 3,92 млрд грн з 2,94 млрд грн тижнем 
раніше.

Покупці просили до 23,5% за 4-місячними паперами, 
до 22% — за 6-місячні, до 15% — за річними та до 18% — 
за дворічними, проте продавець знову відмовився зміню-
вати дохідність. У результаті було задоволено лише некон-
курентні заявки.

Деяким українкам 
цієї осені доведеться 
стати на військовий 
облік. Всього 
в переліку Міністерства 
оборони України сім 
основних професій 
і 14 спеціальностей. 
Про це йдеться в наказі 
№ 35 Міноборони.

З 1 жовтня на військовий 
облік зобов’язані стати жінки, 
які мають такі спеціальності:

• Хімія, хімічні технології 
та інженерія, біологія.

• Телекомунікації та раді-
отехніка.

• Інженерія програмного 
забезпечення, комп’ютерні 
науки, інформаційні системи 
та технології, комп’ютерна 
інженерія, системний аналіз, 

кібербезпека, мікро- та нано-
системна техніка, автоматиза-
ція та комп’ютерно-інтегро-
вані технології.

• Метрологія та інформа-
ційно-вимірювальна техніка.

• Науки про Землю, гео-
графію, фізику та астроно-
мію.

• Харчові технології, роз-
робка виробництва і перероб-
ки продукції тваринництва.

• Забезпечення військ, 
озброєння і військової техні-
ки, технології легкої промис-
ловості.

• Фізична терапія, ерго-
терапія, медична та психоло-

гічна реабілітація, громадське 
здоров’я, фізична реабіліта-
ція, промислова фармація, 
санітарія та експертиза.

• Стоматологія, меди-
цина, медсестринство, фар-
мація, Технологія медичної 
діагностики та лікування.

• Біомедична інженерія, 
біотехнології та біоінженерія.

• Ветеринарна медицина 
та ветеринарна гігієна.

• Облік та оподаткуван-
ня, маркетинг, менеджмент, 
підприємництво, економі-
ка, гроші, банківська справа 
та страхування;

• Видавництво та полі-
графія.

• Психологія, соціальна 
робота, соціальне забезпе-
чення.

Крім підвищення 
мінімальної 
та максимальної пенсій 
з 1 липня цьогоріч, 
з 1 березня 2022 року 
деякі категорії набули 
право на індексацію 
пенсій. Проте підвищену 
пенсію вони зможуть 
отримати лише після 
війни.

Зокрема,  постановою 
КМУ № 727 від 22 червня 
2022 року внесено зміни щодо 
проведення індексації пенсій 
у 2019 році. Водночас у доку-
менті зазначається, що поста-
нова набирає чинності з пер-
шого числа місяця, що настає 
за місяцем припинення або 

скасування воєнного стану.
Кому підвищать пенсії після 

війни. Оскільки право на ін-
дексацію пенсій набули осо-
би, які отримують пенсію 
призначену відповідно до за-
конів Про державну службу, 

Про службу в органах місце-
вого самоврядування, Про 
статус народного депутата 
України, Про наукову і науко-
во-технічну діяльність, пенсії 
підвищать:

• держслужбовцям;

• народним депутатам;
• науковцям.
Право на індексацію пен-

сій вищезазначених осіб за-
кріплено законодавчо — від-
повідний закон Про внесення 
змін до деяких законів Украї-
ни щодо вдосконалення пен-
сійного законодавства (набув 
чинності 15.02.2022 року).

На скільки збільшиться 
спецпенсія. Перерахунок пен-
сій буде проведено шляхом 
підвищення на коефіцієнт 
збільшення (1,14) розміру 
пенсії, обчисленого відповід-
но до вищезазначених зако-
нів, без урахування надбавок 
і доплат. Тобто пенсії проін-
дексують на 14%.

В УКРАЇНІ СТАРТУВАЛА ПРОГРАМА 
"ЄРОБОТА", СКЕРОВАНА НА ПІДТРИМКУ 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
№738 від 21.06.2022 року "Деякі питання надання 
грантів бізнесу" https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-
pitannya-nadannya-grantiv-biznesu-738-210622  в 
Україні з 1 липня 2022 року надаються послуги за 
програмою "Надання мікрогрантів на створення або 
розвиток власного бізнесу".

З умовами отримання гранту на створення або розви-
ток власного бізнесу можна ознайомитись за посилан-
ням https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu

Рівненська обласна служба зайнятості за програмою "На-
дання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізне-
су" надає інформаційно-консультаційні на навчальні послуги. 
Це:

 
I. Інформаційно-консультаційні:
-   індивідуальні
Надаються відповідальними фахівцями обласного центру 

зайнятості в приміщенні Рівненського обласного центру 
зайнятості (вул.Кавказька, 9а, м.Рівне):

понеділок, середа, п’ятниця з 10.00 до 12.00 та 14.30 до 
16.00;

вівторок четвер – 14.00 до 16.00
Контактний  телефон +380362634415
 -    групові
Онлайн проводяться в сервісі ZOOM:
щотижнево: вівторок, четвер з 11.00 до 12.00;
Офлайн проводяться в приміщенні Рівненського облас-

ного центру зайнятості (вул.Кавказька, 9а, м.Рівне)
щотижнево: середа, четвер з 16.00 до 17.00;
Контактний  телефон +380362634415
 
II. Навчальні послуги
Навчальний курс “Підготовка заявки та бізнес-плану на 

отримання мікрогранту на створення або розвиток власного 
бізнесу” (24 години).

Проводяться Рівненським центром професійно-техніч-
ної освіти Державної служби зайнятості (вул.Пирогова, 8, 
м.Рівне).

Контактний телефон +380362683795

СКІЛЬКИ МОЖНА 
ЗАРОБИТИ НА СЕЗОННІЙ 
РОБОТІ В ПОЛЬЩІ 
Місячна заробітна плата у найбільш 
прибуткових галузях становить 
понад 4,2 тис. злотих нетто. 
За даними Personnal Service, 
сезонна робота може бути дуже 
вигідною.

Наприклад, робота на музичних фес-
тивалях є найбільш прибутковою профе-
сією серед проаналізованих сервісом — 
там заробіток варіюється від 20 до навіть 
24 злотих на годину (показник нетто).

На аналогічну ставку можуть роз-
раховувати няні, які доглядають дітей 
під час сімейного відпочинку. Зарплата 
няні на місці складає близько 20 злотих 
нетто на годину. У ситуації, коли батьки 
беруть няню з собою у відпустку, вони 
покривають витрати на її перебування 
та додатково оплачують кожну годину 
роботи.

Припускаючи, що ставка становить 
20 злотих нетто на годину, ви можете 
заробляти 3520 злотих на місяць (22 ро-
бочі дні, 8 годин на день). Однак при 
24 злотих на годину сума збільшується 
до 4224 злотих нетто на місяць.

При цьому, як зазначають фахівці, 
молодим людям, які хочуть підзаробити 
в сезон відпусток, не складно знайти 
роботу — пропозицій про сезонні підро-
бітки дуже багато. Кількість пропозицій 
постійно збільшується і часто вони 
не вимагають жодного досвіду.

 "Роботодавці пропонують навчання 
для нових співробітників, хоча, звісно, 

є винятки, і на деяких посадах врахо-
вуються пройдені курси або сертифі-
кати", — говорить Кшиштоф Інглот, 
експерт з ринку праці.

Наприклад, у списку найоплачу-
ваніших підробітків, які вимагають 
відповідної підготовки та сертифіка-
ції — рятувальники біля басейну та ін-
структори. Вони отримують винагороду 
в розмірі 18-20 злотих нетто на годи-
ну. Аналогічну ставку отримуватиме 
і хостес.

 

УРЯД ЗАТВЕРДИВ 
УГОДУ МІЖ УКРАЇНОЮ 
ТА ЄС ПРО СПІЛЬНИЙ 
АВІАПРОСТІР
Кабінет міністрів України затвердив 
план заходів з виконання Угоди між 
Україною та Європейським Союзом 
про спільний авіаційний простір.

Про це інформує представник уряду 
в парламенті Тарас Мельничук.

Повідомляється про затвердження 
плану заходів з виконання Угоди між 
Україною, з однієї сторони, та Європей-
ським Союзом і його державами-чле-
нами, з іншої сторони, про спільний 
авіаційний простір.

Зазначеним планом визначаються 
завдання та заходи, які поетапно ви-
конуватимуться відповідальними цен-
тральними органами виконавчої влади 

до і після набрання Угодою чинності.
У червні  минулого року Рада 

ЄС схвалила підписання з чотирма кра-
їнами Угоди про Спільний авіаційний 
простір. Зокрема, з Україною, Вірмені-
єю, Катаром і Тунісом.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
ВІДСЕЛЯТИМУТЬ ІЗ 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Внутрішньо переміщених осіб, 
які тимчасово проживають 
у приміщеннях закладів освіти, 
мають відселяти до тимчасового 
чи соціального житла з придатними 
умовами проживання,

Листа з вимогою терміново опрацю-
вати це питання Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій надіслало до керівників струк-
турних підрозділів з питань освіти облас-
них, Київської міської та районних вій-
ськових адміністрацій, а також органів 
місцевого самоврядування.

У листі наголошується, що вирішити 
питання мають до 25 липня.

Причиною такої необхідності є чис-
ленні скарги, які надходять до Мінреін-
теграції: деякі заклади освіти, де облаш-
товані місця компактного поселення 
внутрішніх переселенців, вимагають 
їх виселення у зв’язку з наближенням 
навчального року.

"Необхідно якнайшвидше знайти 
рішення до початку навчального року, 
щоб забезпечити усіх ВПО тимчасовим 
житлом. Не можна виселяти їх із закла-
дів освіти без надання альтернативного 
прихистку", — наголошують в Мінреін-
теграції.

За офіційною інформацією, наразі 
в закладах освіти тимчасово розміщено 
майже 40 тисяч переселенців.

Нагадаємо, міністерка з питань ре-
інтеграції тимчасово окупованих те-
риторій Ірина Верещук раніше радила 
звертатися у випадку виселення з тимча-
сового житла на спеціальні "гарячі лінії".
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Пацієнти отримуватимуть електронний рецепт 
для придбання антибіотиків за власні кошти уже з 
серпня 2022 року. Це перший етап у впровадженні 
електронного рецепта на всі рецептурні препарати 
в Україні та перший крок у розв'язанні проблеми 
неконтрольованого вживання лікарських засобів.

Регулювання відпуску антибіотиків шляхом запро-
вадження електронного рецепта – одне з рішень, яке 
дозволить відстежувати дані про призначення та обʼєми 
використання антибіотиків в Україні, а також протистояти 
антибіотикорезистентності, внаслідок якої все більше і біль-
ше інфекцій набувають стійкості до медикаментів.

Нововведення почне працювати в рамках перехідного 
періоду в медичних закладах, що працюють з електронною 
системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони 
здоровʼя, до якого звертається пацієнт, не підключений до 
ЕСОЗ, лікар має виписати паперовий рецепт.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого 
лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним ліка-
рем. Проте необхідною умовою є реєстрація в електронній 
системі охорони здоров’я. Кожен пацієнт може це зробити, 
уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєстру-
вавшись у системі на прийомі в будь-якого іншого лікаря. 
Якщо ви вже маєте декларацію, то під час наступного візиту 
до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені до сис-
теми коректно.

"На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необ-
хідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достат-
ньо лише предʼявити фармацевту інформаційну довідку, 
яку лікар видасть як підтвердження призначення. Також 
за рецептом пацієнт буде самостійно ухвалювати рішення 
про вибір торгової назви препарату, що містить призначену 
діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет", – про-
коментувала заступник Міністра охорони здоров’я з питань 
цифрового розвитку Марія Карчевич.

Наразі тривалість перехідного періоду визначено до кін-
ця року. Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади 
мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку 
рецептурних лікарських засобів виключно за електронним 
рецептом, а саме: обрати медичну інформаційну систему 
та зареєструватися в ЕСОЗ. Це важлива частина реформи, 
оскільки саме з використанням інструментів електронної 
системи охорони здоровʼя можна забезпечити безпечне та 
якісне надання медичної допомоги та відстежувати дані 
про призначення та споживання рецептурних препаратів 
в Україні.

Далі планується повноцінний запуск електронного ре-
цепта на антибіотики, рішення про що ухвалюватиметься з 
урахуванням ситуації в країні.

Велетенський 
український стяг з 
побажаннями для ЗСУ 
передали рівнянам
Рівненщина приймає всеукраїнську естафету . 
Державний прапор розміром 12 метрів на 6 зустріли 
із сусідньої Львівщини. Полотнище в рамках 
акції "Все є Україна. Все є перемога. Все є ЗСУ" 
підписують і зустрічають в кожному регіоні України.

Останньою точкою, де планують розгорнути  державний 
символ, має стати звільнений Крим.

У Рівному синьо-жовтий стяг зустріли урочисто. Його 
внесла команда-переможців обласного етапу військо-
во-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Також кожен рій 
передав прапор підписаний побажаннями для військових 
на передовій. 

"Великий прапор передаємо Тернопільщині, менші – по-
їдуть на передову. До слова, всеукраїнська акція розпочала-
ся з 19 червня. Вперше стяг розгорнули на вершині Говерли 
жінки із запорізької команди "DreamTeam". На прапорі 
написали побажання для наших захисників та захисниць, 
аби підтримати їх і вкотре показати, що їх чекають вдома з 
перемогою", – розповів начальник Рівненської ОВА, який 
долучився до акції.

У рамках акції також підбили підсумки і вручили наго-
роди переможцям дитячо-юнацької гри. У меншій віковій 
категорії (до 13 років) переміг рій "Соколи" (Великожи-
тинського ліцею Шпанівської сільської ради). У старшій 
– рій  "Січ" Рівненської української гімназії.

Пацієнти почнуть 
отримувати електронні 
рецепти на антибіотики

У Рівненській громаді переіменували 50 вулиць

Відповіді на найпоширеніші питання щодо оплати за газ

Рівненські сапери втретє поїхали 
розміновувати Київщину

Депутати Рівнеради за-
твердили нові назви для 50 
вулиць Рівного та Квасилова. 
На сесії розглянули пропо-
зиції, які затвердила комісія 
в рамках дерадянізації та де-
русифікації. Отож, відтепер 
вулиці носитимуть імена:

1. Абрамова і Голікова — 
Сергія Рижука

2. Айвазовського — Василя 
Авраменка

3. Блока — Лірницька
4. Бородіна — Дівоча
5. Брюлова — Анни Вален-

тинович
6. Вавілова — Павла Па-

щевського
7. Верещагіна — Івана 

Пулюя
8. Вітебська — Кастуся 

Калиновського
9. Врубеля — Родини Ро-

щинських
10. Генерала Червонія — 

Миколи Годуна
11. Герцена — Героїв УПА
12. Гур’єва — Любомира 

Гузара
13. Глінки — Василя Слі-

пака
14. Гончарова — Олексан-

дра Храпаченка
15. Декабристів — Героїв 

Гурб
16. Достоєвського — Но-

воміська
17. Єсеніна — Петра Зін-

ченка
18. Жукова — Тараса Коз-

лишина
19. Жуковського — Архі-

тектора Бургіньйона
20. Іванова — Олександра 

Васильєва
21. Ковалевської — Гім-

назійна
22. Костромська — Захис-

ників Маріуполя
23. Короленка — Олексан-

дра Борисенка
24. Купріна — Повстан-

ська
25. Курчатова — Володи-

мира Стельмаха
26. Кутузова — Олега Та-

расюка
27. Лермонтова — Казими-

ра Любомирського
28. Ломоносова — Федора 

Сумневича
29. Макарова — Кулика і 

Гудачека
30. Менделєєва — Сер-

дечна
31. Можайського — Георгія 

Арутюняна
32. Некрасова — Андрія 

Нечипорука
33. Несторова — Родини 

Мисечків
34. Орлова — Вишиванка
35. Осипова — Княжни 

Гальшки
36. Павлюченка — Назара 

Небожинського
37. Пирогова — Валерія 

Опанасюка
38. Пржевальського — 

Джохара Дудаєва
39. Пушкіна — Героїв По-

ліції
40. Станіславського — 

Анатоля Довгопільського
41. Толстого — Саймона 

Сміта
42. Тувинських доброволь-

ців — Волонтерська
43. Тургенєва — Митропо-

лита Борецького
44. Ціолковського — Ми-

коли Міхновського

4 5 .  Ч а й к о в с ь к о г о  — 
Скульптора Сосновського

46. Чебишева — Єдності
47. Чернишова — Олега 

Дудея
48. Чехова — Анатолія Гри-

цая
49. 1-го Травня у Квасило-

ві — Волинських Чехів
50. частину вулиці Князя 

Володимира (від перехрестя 
із Шухевича до перехрестя 
Штейнгеля) переназвали на 
честь Героїв Рятувальників.

Також нові назви отрима-
ли площа Короленка — тепер 
це площа Європейська, сквер 
біля палацу Текстильник — 
Палацовий, парк в мікрора-
йоні Ювілейний назвали парк 
Хіміків.

Окрім того у місті з’яви-
лися і 10 нових вулиць. Вони 
розташовані у мікрорайоні 
Гармонія, що за Епіцентром:

Гармонії
Нації Нескорених
Катерини Ступницької
Дмитра Свідерського
Євгена Репіна
Андрія Ременюка
В’ячеслава Мірошника
Сергія Гулюка
Тараса Белоцького
Олександра Юхимчука.
Щоправда, це іще не всі 

вулиці, які повинні змінити 
назву. Частину пропонованих 
варіантів відклали на дови-
вчення.

Група піротехніків ДСНС Рівненщини виїхала на 
розмінування території Київської області від російських 
боєприпасів.

Це вже третя ротація рівненських саперів, розповідають в 
ГУ ДСНС України у Рівненській області.

За перших два виїзди піротехніки обстежили майже 900 га 
території та виявили більше 3300 сучасних боєприпасів.

З 1 травня 2022 року до реєстру 
клієнтів ГК "Нафтогаз України" 
включено 8,8 млн українських 
домогосподарств. Нові клієнти 
будуть отримувати послуги за 
однією з найвигідніших цін на ринку 
– 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості 
транспортування).

ГК "Нафтогаз України" відповідає 
на найпоширеніші запитання від нових 
клієнтів:

1. Чи потрібно подавати додаткові до-
кументи для переходу?

Ні, адже перехід від попередньої 
газопостачальної компанії відбувся 
автоматично. Водночас споживачам 
радять звернутися до контакт-центру 
Товариства для актуалізації контактної 
інформації – +38 066 300 2 888; +38 098 
300 2 888; +38 093 300 2 888.

2. Чи були збережені пільги після зміни 
постачальника?

Так, зміна постачальника не вплину-
ла на наявні пільги споживача.

3. Якою буде вартість газу?
Усі споживачі отримують газ відпо-

відно до річного тарифного плану "Фік-
сований" за ціною 7,96 грн/м3 (з ПДВ, 
без вартості транспортування). Така 
ціна діятиме щонайменше до 1 травня 
2023 року.

4. З якої дати слід оплачувати рахунки?
Розрахунок за газ, спожитий з 1 трав-

ня 2022 року, має бути здійснений на 
рахунки ГК "Нафтогаз України". Оплати 
за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, 
мають здійснюватися на рахунки попе-
реднього постачальника.

5. Що робити з переплатою за спожи-
тий газ?

Питання повернення залишків пере-
плат, нарахованих сум пільг і житлових 
субсидій слід розв’язувати, звернувшись 
до попереднього постачальника. На 
жаль, дієвого механізму переведення 
коштів між компаніями не існує.

Водночас, ТОВ "Рівнегаз ЗБУТ" надає 
роз'яснення щодо повернення коштів, 
які станом на 1 травня 2022 року мали 
переплати,. Потрібно здійснити такі дії:

• написати заяву на повернення 
переплати;

• додати копію паспорта (1-6 сто-
рінки), ідентифікаційного номера, кви-
танції про помилкову оплату, довідку з 
банку з реквізитами карткового рахунку 
(може бути автоматично згенерована 
у мобільному додатку банку, повинна 
містити IBAN карткового рахунку);

• підписану заяву та документи мож-
на направити на поштову адресу: 33023, 
м. Рівне, вул. Грушевського академіка, 
24. Зауважимо, що на копіях документів 
має бути зроблений посвідчувальний 
напис ("Згідно з оригіналом"), а також 
підпис, ПІБ власника документа і дата.

Також підписану заяву та докумен-
ти можна направити на електронну 
скриньку contact@rvgaszbut.com.ua. 
Зауважимо, що у цьому разі заява та ко-
пії документів, що додаються, повинні 
бути скріплені/завірені за допомогою 
електронного підпису (ЕЦП). Такі ви-
моги до документів висуваються у Законі 
України "Про електронні документи та 
електронний документообіг".

6. Що робити, якщо попередній поста-
чальник продовжує надсилати рахунки?

Споживачі отримуватимуть два окре-
мі платіжні рахунки.

Перший – від ГК "Нафтогаз України" 
за спожитий газ.

Другий – від місцевих операторів га-
зорозподільних мереж (операторів ГРМ) 
за його транспортування.

Водночас ми просимо інформувати 
про зловживання з боку попередніх 
газопостачальних компаній, наприклад 
якщо вони продовжують надсилати ра-
хунки чи вимоги оплатити послуги спо-
живання газу, починаючи з 1 травня 2022 
року. Про такі випадки ГК "Нафтогаз 
України" просить повідомляти листом 

на client@gas.ua.
7. Чи зберігся мій номер особового 

рахунку?
Ні, оскільки компанії використову-

ють різні інформаційні системи. Дізна-
тися номер особового рахунку можна 
такими способами:

• на сайті www.gas.ua на сторінці "Діз-
натись номер рахунку";

• у чатботах GASUA у Viber, Telegram 
та NaftogazGasSupply у  Facebook 
Messenger;

• на квитанції, яку доставить Укр-
пошта;

• у контакт-центрі Товариства +38 
066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 
300 2 888.

8. Як оплатити послуги спожитого 
газу?

Пропонують кілька зручних способів 
оплати рахунку:

Онлайн:
• в особистому кабінеті споживача 

на my.gas.ua;
• у чатботах GASUA у Viber, Telegram 

та NaftogazGasSupply у  Facebook 
Messenger;

• через сайти та мобільні застосунки 
банків;

• за допомогою платіжних систем 
(Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Особисто:
• через платіжні термінали самооб-

слуговування;
• у відділеннях банку, Укрпошти або 

"Нової пошти".
Усі споживачі можуть отримати 

додаткову інформацію та консультації, 
звернувшись на електронну скринь-
ку client@gas.ua або до контакт-центру 
Товариства "Нафтогаз України": +38 
066 300 2 888; +38 098 300 2 888; +38 093 
300 2 888.
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Ексросійський екс-ФСБшник покинув росію і 
приїхав воювати за Україну
Він за ці 8 років став українцем, відвоював одну 
кампанію і вже відвоював під час цієї другої кампанії. 

Ілля Богданов, 33 роки, народився у м. Владивосток, ро-
сія. 2010 р. закінчив юридичний факультет Хабаровського 
прикордонного інституту ФСБ росії. Учасник контртерорис-
тичної операції в Дагестані. З 2010 р. служив у прикордонному 
управлінні ФСБ. На початку російсько-української війни 
перейшов кордон та вступив до лав добровольчого батальйо-
ну Нацгвардії України "Донбас". З вересня 2014 р. воював у 
складі п’ятого батальйону добровольчо-українського корпусу 
"Правий сектор". З грудня по липень 2015 р. – командир сьо-
мого взводу окремого батальйону ДУК "Правий сектор". Брав 
участь в боях за Іловайськ, Донецький аеропорт, тримав обо-
рону с. Піски. Окремим указом президента України у зв’язку 
з особливим державним інтересом отримав громадянство 
України. Автор автобіографічної книги "Пазл". У липні 2017 
р. відкрив у Києві ресторан корейської кухні.

– Що у вашому житті змінилося з 24 лютого?
– Взагалі, для порівняння, під час минулої кампанії в мене 

була геть інша мотивація участі. Тоді я брав участь у війні не 
за Україну більше, а проти путінського режиму. За ці 8 років 
я повністю асимілювався, плюс знайшов своє українське ко-
ріння – і зараз я воював уже за Україну. Мені нецікавою росія 
у будь-якому форматі стала. Тобто ні зміна режиму, нічого... 
Я просто не хочу, щоб навіть не те щоб така держава існувала, 
а саме ця культура. Бо коли відбувалися всі ці звірства, ма-
родерство, зґвалтування – особливо коли ти знаєш, що стоїть 
бригада морської піхоти з Приморського краю, там служать 
купа моїх однокласників, людей, з якими я ходив одними ву-
лицями. І це не суперглибинка, де барак із туалетом на вулиці, 
а це звичайні люди, такі ж, як я. І я чудово розумію, що це для 
мене не "сюрприз", що вони так поводилися.

– Як ви думаєте, вони правда сподівалися взяти Київ за три 
дні?

– Звісно! 100%! Мені мої знайомі, з якими спілкуюся, пи-
шуть: мій одноліток поїхав буквально днями сюди воювати 
добровольцем. 33 роки – людина вже має соціальне життя, 
тобто це не доброволець 18 чи 20 років. Він до цього не брав 
участі у збройних конфліктах, він їде зараз.

– Яка мотивація?
– Мотивація – те, що треба добити "фашистську гадину"
– Як думаєте, таких добровольців, як твій знайомий, може 

зупинити, коли вони всі дізнаються про кількість загиблих тут?
– Не думаю. Для росіян чим гірше, тим краще. Вагнерівці, 

які воювали з 2014 р., і всі ці 8 років продовжували воювати, 
мої однокласники були в Сирії, в Африці, і вже квартири собі 
на ці гроші купили – ніколи б у житті не заробили цих гро-
шей, бувши цивільними. У професійному плані, військовому, 
я вважаю: вони вже перевершили мене – це 100%. Вони не 
воюють, ніхто не поспішає. Ну я так намагався трохи поспіл-
куватися, кажу: "Ти від мобілізації відкоси", він каже: "Ні. 
Якщо вже засунуть, то ми всі туди підемо, зрозуміло?". А так 
не хочуть – "Небезпечно". Ось вони, такі пси війни, найманці 
справжні, – вони не хочуть. Але тисячі таких дурників, як ось 
цей 33-річний поїхав, – їх просто вистачає.

– Коли ми говоримо про ту кількість жертв, про те, що вони 
були розбиті під Києвом, про санкції, ну тобто цілий комплекс 
того, що не буде в майбутньому впливати позитивно. На них це 
якось діє?

– Ні. Ось я питаю, у мене є "барометри" поведінки, які 
там залишилися, друзі, які від мобілізації підуть у тайгу… Так 
узагалі всі бадьоряться, абсолютна ейфорія, ніхто нічого не 
відчуває, побутові бійки, якщо ти там з курсом різне кажеш.

Глибинний народ абсолютно підтримує цю війну, а ті, хто 
не підтримують – вигнанці. Ось як я був колись вигнанцем, 
у 2014 р., і мене відторгала система, то так само зараз. А так 
усі підтримують.

– Що їх може зупинити?
– Лише воєнна поразка. У росіян дуже цікаво архітипово 

це все. Вони або зараз бадьоряться і готові на все – на куле-
метне гніздо грудьми кидатися і помирати, – або на колінах 
проситимуть джинси. Ось їх треба у друге становище.

– Можливий переворот на росії?
– Ні. Це абсолютний розпач глибинного народу, тому 

там усі, кого не постав – це не путін, – це глибинний народ! 
Навіть Єльцина туди постав, алкоголіка, він усе одно вів таку 
ж війну з Чечнею. Це не має значення, це глибинний народ.

– Тобто там неважливо: буде це путін, чи навіть якщо з путі-
ним щось трапиться і встане хтось інший?

– Навіть Каспаров якийсь стане таким же путіним, він не 
може керувати народом, який йому каже одне, хоче одне, а він 
їм нав'язуватиме інше – він не всидить тоді.

– Добре, про психологію росіян зрозуміло. Повернімось до 
вашої історії. Ви сказали, що пішли воювати за Україну. Де ви 
були, де воювали?

– 24 числа я набрав свого колишнього командира Рема, 
з яким ми воювали у 2014 р., і двічі вішали на метеостанції 
у ДАПі червоно-чорний прапор. Я знав, що він підтримує 
зв'язок із ГУР, кажу: "Рем, забери мене на війну". І поступово, 
ось так, кістяк – це 70% стягувався наш колишній батальйон 
сьомий ДУК "Правий сектор".

– Але ви 100% для себе розуміли, що ідете воювати?
– Так, хоч напередодні я вважав, що війни не буде, я спе-

речався з піною на губах, що війни не буде, я ставив ставку на 
розум, а не на гнилу соборну душу.

– Ви ж розуміли, що путін на досягнутому не зупиниться?
– Таких великих воєн не було вже дуже багато років, з 

Другої світової, прямо таких великих воєн.
– Але ж той конфлікт, війна на Донбасі – вона ж мала чимось 

завершитись?
– Вона дуже сильно відрізнялася, психологічно навіть. 

Чому було важче в цю кампанію – там завжди ось ця локалі-
зація відчувалася: ось на 100 км назад ти знаєш, що у Києві 
все спокійно і, за бажання, там можна перепочити, на кілька 
днів видихнути.

А тут ти розумієш: ніде не видихнеш, узагалі все на воло-
сині висить.

– Ви зібралися цією командою своєю і поїхали, куди вас 
відправили? В Ірпінь, так я розумію?

– Ні, спочатку в напрямку Гостомеля, тобто Буча, Госто-
мель. 24-го ми були там, ночували, там був, звичайно, тоді ще 
повний хаос, але віддати належне ГУРу, що ГУР настільки все 
передбачив і завдяки цьому (тобто ще не розгорнулася ТрО, 
жодного блокпоста, диверсанти всюди, машини вночі горять 
по Києву, розстріляні машини, ніхто не розуміє, що стріляють, 
поліції немає) вже купа таких формувань, як наше, від 30 до 
100 осіб, не стихійні добровольці, як у 2014 році. Це дуже ве-
лика відмінність. Скрізь є оперативник ГУРу, який все це ку-
рує, спрямовує, централізовано інформація надходить, тобто 
з іншими військами, це все там було круто. Тобто абсолютна 
свобода виконання завдання, ліцензія на вбивство російських 
окупантів, але при цьому централізація у плані завдань – куди 
сектор, напрямок – це було дуже круто.

Нам надійшла команда від ГУР: забрати трупи наших. 
Я тоді так оцінив, що захід небезпечний, бо зараз ось-ось 
колона може піти. Чітко сказали, що трупи треба забрати, 
тобто ставлення до вбитих. Ми поїхали забирати трупи, там 
зустрілися з такими ж, тільки обличчя незнайомі, познайоми-
лися. У них таке саме завдання було. Вантажили – і раптом 
далеко бачимо: якась техніка. Я кажу: "Поїхали, поїхали, Рем. 
Кидаємо, нічого". І Рем каже: "Ні! Ми заберемо всі трупи". А 
хлопці як сиділи – і туди залетів постріл від РПГ, ти починаєш 
його витягувати, а в нього тулуб навпіл, весь у крові був. Ми 
всіх завантажили, їдемо-летимо. Було два мости: один міст, 
висаджений у повітря, найвідоміший з евакуації, а другий 
– права частина впала, а ліва нахилена. І ось ми на нього ви-
їжджаємо, ми ж пів години тому там були. Я бачу купу диму, 
вогонь, а зліва стоїть величезна колона техніки з літерою “V”. 
А тоді, 25 число, літеру "V" ніхто не знав. Я Рему кажу: "Це 
наша Нацгвардія, а в АТО була літера "V", давай зупинимося". 
А він каже: "А ці хто такі?", – а там купа піхоти із червоними 
пов'язками. Вони їхали через цей міст, а наші міст підірвали 
прямо з їхньою технікою – і вони стоять і не знають, що роби-
ти. Ці три хвилини, поки ми довантажували залишки трупів, 
якби ми їх не довантажили, як я пропонував, ми б потрапили 
до епіцентру цього вибуху та бою, точно не виїхали б. Рем 
каже: "Їдемо через міст. Краще згоримо там, я не знаю... А що 
робити? Вже не розгорнешся". По нас стріляють, як у тирі, 
безладна автоматна стрілянина, у мене відчиняються двері і я 
їх тримаю, ми заїжджаємо на цей міст, він під нахилом. Їдемо 

і просто якийсь страшний Боллівуд: повзе солдат без ніг, отак 
повзе, у касці, у всьому. російський була. Тобто з усіх, які 
заїхали на міст і потрапили вибух, я тоді не помітив, що він 
російський, Рем каже водієві: "Не наїжджай, будь ласка, рап-
том це наш" – абсолютно унікальна людина, не нервувала! Ми 
проїхали. У другому екіпажі був поранений, тобто залетіло.

– Місяць ви тримали оборону в Ірпені, Гостомелі, Бучі до 
того, як отримали поранення. Які взагалі ви задачі виконували, 
ким ви були за військовим фахом?

– Спочатку це були завдання щодо затримання колон у 
Бучі, нас потім ще раз туди закидали, і ми виходили, коли вже 
купу зайняли, – нас обійшли. Частина нашої групи брала бій, 
палила колону.

І особливо це відео, коли вони воювали з БРДМом, котрий 
пам'ятник. Чому вони воювали з ним? Бо там чувачок стріль-
нув через нього з РПГ, і вони думали, що він робітник. Ми там 
на позиції церкву тримали, трасу, в принципі, не пропустили. 
Тобто там головну варту обстріляли з гранатометів, а виходили 
вже, чекати на зачистку не стали, коли вони зайшли в Бучу в 
обхід. В Ірпені на позиціях сиділи, окопи копали, аеророзвід-
кою займалися і, зокрема, я особисто не ходив до Бучі, ходили 
місцеві бучанські, але це була абсолютна імпровізація.

– Повертаємось до психології росіян. Була ж розстріляна 
колосальна кількість зелених евакуаційних коридорів з цивіль-
ними, з дітьми. Щоб що? Знову ми повертаємося до того, що це 
бажання принизити слабшого?

– Так, жодних правил. Тобто просто домінування. Вони так 
завжди воюють. Я там 9 років прослужив. Жодних правил не 
існує. Чому більшовики всіх перемогли? Абсолютний цинізм: 
ти домовляєшся, а робиш інакше. В Дагестані я брав участь у 
т. зв. "зачистці", 400 мін покласти в село на одного бойовика, 
який проспав і не встиг піти. Це просто жах.

– А як ти оцінюєш їхню тактику військову? Говорімо поки що 
про київську частину, бо на сході війна триває. Всі говорять про 
те, що вони по-дурному себе тут поводили, і все було погано, от 
як ви вважаєте?

– Все було погано, ну просто їх на маршах били. Якщо ця 
справа стосувалася не маршу, то поганого там нічого не було. 
Тобто всі вони діяли за статутом. Та все одно кадрові військові 
частини були, вони там мають взаємодії, з ними складно во-
ювати. Це не ДНРівці.

– Як ви думаєте, це перша наша перемога – що ми не дали 
можливості зайти в Київ і так далі, – вона якось деморалізувала 
їх чи ні?

– На жаль, не особливо. Тобто вона за ідеєю і по всій логіці 
повинна, але, наскільки я спілкувався там, питав, та їм взагалі 
наср*ти! Ось їм скажуть зараз заново йти тими самими марш-
рутами – вони так само браво підуть.

– Як ми можемо їх перемогти? Це ж не секрет, що їх дуже 
багато.

– Тільки техніка буде, і тоді все – їм кінець, так.
– Раніше ви розповідали, що Донецький аеропорт — це для 

вас символ цієї війни, але зараз, я думаю, що у вас з'явилися нові 
символи. Що сьогодні для тебе символ вже цієї кампанії?

– Для мене це Київська область. Поки що, доки я не відно-
вився і не можу поїхати. У мене тепер все з Ірпеня, навіть кота 
я взяв із притулку в Ірпені. Весь цей напрям став для мене.

– Відчуваєте, що доклалися до звільнення того ж Ірпеня, 
Гостомеля, Бучі?

– Якось ні, але я дуже багато переосмислив, лежачи в лі-
карні, дуже багато. По-перше, пішла вся романтизація війни 
взагалі цілком і такий принцип корисності. Я потім спілкував-
ся з друзями, які воюють і на сході, там і 93-тя та інші бригади, 
і, в принципі, вони погоджуються, що так, принцип корис-
ності. Не треба притягувати ментально ось ці контрстрайки, 
ось це лізти. Принцип корисності та все.

– Хочеш далі їхати воювати?
– Думаю, так. Потрібно їхати. Це обов'язок, просто треба. 

Соромно тут сидіти.
– А якби у вас була можливість на полі бою зустріти, можли-

во, свого знайомого, з ким Ви служили, що б ви йому сказали?
– Марно щось говорити, абсолютно.
– Але ж ви теж росіянин?
– Та ні, у мене навіть удома російська заборонена: ми 

спілкуємося виключно українською, але я не тягну інтерв'ю 
на ній поки що давати.
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Псалми на різні потреби: коли і що потрібно читати?

Як отримати медичну допомогу біженцям в Польщі
Згідно з польським законодавством, громадяни нашої 

країни, змушені тікати від війни до Польщі, мають право на 
наступні види медичної допомоги:

• базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, 
виклик швидкої;

• спеціалізована амбулаторна допомога;
• діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
• лікування в стаціонарі;
• психіатричне лікування;
• реабілітація (крім курортів);
• стоматологічні послуги.
Знайти медичний заклад можна за телефоном безкоштов-

ної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.
Якщо вам потрібна допомога в нічний час, на вихідні або 

свята, ви можете звернутися за нею по телоплатформі пер-
шого контакту (ТПК): 800 137 200. ТПК працює в будні дні 
з 18:00 до 08:00, а у вихідні з 08:00 до 08:00 наступного дня.

Для того, щоб звертатися до профільних фахівців, вам 
потрібно мати при собі:

• закордонний паспорт з відміткою про перетин кордону 
після 24 лютого;

• за відсутності закордонного паспорта – будь-який інший 
документ з даними про перетин кордону.

Також вам необхідно оформити PESEL - ідентифікаційний 
номер, який спрощує доступ до різних соціальних послуг на 
території країни.

СТОМАТОЛОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ У ПОЛЬЩІ  
ТА ВУЗЬКОПРОФІЛЬНІ ЛІКАРІ

Процедура запису до лікаря в Польщі не відрізняється від 
української – перш за все, ви повинні потрапити до сімейного 
лікаря, який видасть направлення. Найчастіше, лікарі не гово-
рять англійською, тому вам необхідний перекладач.

Є кілька фахівців, які приймають напряму – без сімейного 
лікаря:

• онколог;
• гінеколог;
• психіатр;
• стоматолог;
• венерологи і дерматологи.
Враховуйте, що в Польщі чекати своєї черги на прийом до 

лікаря можна дуже довго – від декількох тижнів до 90 днів. 
Важливий момент: для того, щоб отримати весь необхідний 

спектр медичних послуг, українцям не потрібно влаштовува-
тися на роботу або оформляти страховку.

Викликати швидку допомогу в Польщі можна за номе-
ром 999 або 112. При цьому, черговий оператор проведе 
опитування і, якщо він зрозуміє, що вашому життю нічого 
не загрожує, має право відмовити вам в екстреній допомозі. 
Натомість він розповість, як вам поліпшити своє самопочуття 
або до якого лікаря звернутися.

ЛІКИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ У ПОЛЬЩІ
Здебільшого, ліки в Польщі продаються за рецептом – 

без нього в аптеці ви навряд чи зможете купити які-небудь 
серйозні ліки. Тільки лікар може визначити, чи варто вам 
прописувати той чи інший препарат. Також у Польщі, як і 
в Україні, діє програма відшкодування коштів за медичні 
препарати - держава повертає вам суму цілком або частково.

Знайти свій препарат і дізнатися, чи буде за нього компен-
сація, можна в затвердженому списку ліків.

Всі українці, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 
року і отримали рецепт від лікаря, мають право на відшко-
дування грошей за ліки – так само, як і громадяни Польщі.

На території Республіки Польща введений календар вак-
цинації для дітей і дорослих, з яким необхідно ознайомитися, 
щоб не порушувати правил країни. Також влада Польщі реко-
мендує українцям зробити щеплення від Covid-19 – ця опція 
доступна дітям від 5 років і дорослим.

ЯКІ ВИПЛАТИ ДОСТУПНІ ВАГІТНИМ В ПОЛЬЩІ
Вагітні українки, які перетнули кордон після 24 лютого 

2022 року, мають право на:
• безкоштовне ведення вагітності і спостереження лікаря;
• пологи;
• догляд на новонародженим.
Отримати доступ до цієї послуги можна, якщо укласти 

контракт з Національним фондом охорони здоров'я і стати на 
облік у відділення акушерства і гінекології.

Вагітній дівчині потрібно при собі мати:
• закордонний паспорт з відміткою про перетин кордону;
• номер PESEL;
• медичну карту з висновком лікаря про стан здоров'я і 

даними про протікання вагітності.
Під час першого візиту до польського лікаря жінку по-

ставлять на облік, проведуть всі необхідні медичні процедури 
і візьмуть аналізи. З цього моменту за нею буде закріплена 
індивідуальна акушерка і лікар, який відповість на всі питання 
і допоможе зорієнтуватися в період сутичок і пологів.

За умови, що пологи пройшли вдало, а жінка відчуває себе 
добре, її через три дні виписують з пологового будинку. Потім 
додому до сім'ї приходить лікар, який спостерігає за станом 
малюка. Для того, щоб отримати свідоцтво про народження 
дитини в Польщі, вам потрібні:

• закордонні паспорти батьків;
• свідоцтво про шлюб польською мовою;
• документ з пологового будинку про народження дитини;
• свідоцтво про народження матері.
Важливий момент: дитині-українцю, яка народилася на 

території Польщі, автоматично громадянство не видається.
Для того, щоб отримати українське громадянство, мамі і 

тату малюка потрібно звернутися в українське консульство. 
Тоді фото малюка вклеять в паспорт одного з батьків, і дитина 
може законно повернутися в Україну.

Через війну, яка точиться в Україні з російськими 
загарбниками, на жаль, вже тисячі цивільних та 
військових померли. Сьогодні як ніколи актуальними 
стають поминальні та поховальні традиції. Чому так 
важливо згадувати про померлих на 9-й та 40-й день 
після смерті? 

Відповідно до християнських вірувань душа людини після 
смерті ще деякий час знаходиться між небом та землею. Вва-
жається, що перші дні після смерті душа залишається у міс-
цях, які були близькі людині за життя, спостерігає за рідними 
людьми. А далі вона постане пере Божим Судом. 

9 ДНІВ ЗА ПОМЕРЛИМ: ЩО РОБИТИ?
У християнстві вважається, що душа людини є безсмерт-

ною. Відповідно до церковної точки зору, в перший день після 
смерті душа не може усвідомити загибель тіла, дуже налякана. 
Потім вона починає блукати рідними місцями, спостерігати 
за дорогими людьми, згадувати кращі моменти життя. Також 
у перші дні після смерті душа спочатку підноситься на небо, а 
потім спускається під землю, щоб побачити, що може чекати 
її після Божого Суду.

Чому ж відзначаються саме 9 днів після смерті? Саме на 9-й 
день після смерті, за християнськими переказами, душа по-
стає перед Божим Судом, де і вирішується, чи буде вона вічно 
у раю, чи ж, можливо, у пеклі. Тому родина мусить поминати 

покійника та молитися за те, щоб він отримав місце у раю.
Як правильно поминати на 9-й день? Про покійника в цей 

день варто згадувати лише хороше, щоб не нашкодити йому 
під час Божого Суду. Допомогти можуть і церковні поминан-
ня: у храмі доцільно замовити молитву за упокій, панахиду. 
Поминальні традиції 9-го дня включають скромний обід без 
спиртних напоїв. Під час поминок не можна веселитися, смі-
ятися, варто поводитися скромно. Запросити на обід рідних 
та близьких покійнику людей.

40 ДНІВ ЗА ПОМЕРЛИМ: ЩО РОБИТИ?
Вважається, що Божий Суд триває у період з 9-го до 40-го 

дня після смерті. Це дуже важкий період для душі, в який всі 
рідні померлого повинні максимально підтримувати її. Після 
9-ти днів душа тимчасово потрапляє до пекла, де може пока-
ятися в своїх гріхах та побачити, як мучаться грішники. 

Чому поминають на 40 днів? Тому що саме на 40-й день 
приймається остаточне рішення: душа буде вічно у пеклі, чи 
в раю? Саме в цей день відбувається остаточне прощання з 
неприкаянною душею померлого, душа набуває своє місце 
у вічності. 

На 40-й день від родичів потрібне прийняття факту заги-
белі людини, щоб вона могла спокійно спочивати у вічності. 
Тож не бажано сильно тужити, але треба постійно згадувати 
людину у своїх думках. Важливо часто молитися за померлого 
у період між 9-м та 40-м днями, оскільки це допоможе душі 

на Божому Суді. Також вважається, що допоможуть відповідні 
церковні поминальні обряди.

40 днів після смерті: коли робити обід? Поминальні дні 
рахуються з дня смерті людини, до опівночі. Поминальний 
обід варто робитина 40-й день після смерті. Застілля має бути 
тихим, до обіду варто покликати близьких людей, родичів, 
друзів. Не можна говорити погано про померлого, щоб не 
нашкодити його душі на Божому Суді.

Після 40-ка днів душа померлого назавжди віддаляється у 
вічність і вже не цікавиться земним життям. 

Християни здавана керувалися 
Псалтирем як требником, з якого 
читалися псалми на різноманітні 
випадки життя.

На сторінці храму вмч. Дмитрія 
Солунського м. Луцька є подібний 
перелік.

Псалми в скорботах і душевних 
станах
В різних скорботах і напастях 
читати: Пс. 1, 5, 90, 142.
Коли не знаєш, як поступити: Пс. 
5, 15, 24, 85.
При нечистих помислах: Пс. 6, 
36, 136.
При оскверненні гріхом: Пс. 50
Коли гнітить маловір’я: Пс. 33, 
2-11 стихи.
При помислах сумніву у вченні 
Церкви і істинах віри: Пс. 15, 
61, 70.
Коли є розслаблення духа і нечут-
тєвість щодо гріха: Пс. 13, 50, 56.
Щоб вберегтися від тяжких гріхів: 
Пс. 18.
При розсіянні і неувазі в молитві: 
Пс. 53, 106, 140.
В хульних і інших помислах при 
молитві: Пс. 90, 140

В гоніннях за віру: Пс. 3, 26, 36, 
37, 39, 53, 58, 90.
При розділенні і ворогуванні між 
віруючими: Пс. 2, 32, 46, 148.
Коли ближні зводять наклепи: Пс. 
11, 14, 23, 27, 37, 68, 100.
При несправедливих утисках: Пс. 
3, 26, 36, 37, 39, 53, 58, 80, 119.
В скорботі від нерозуміння: Пс 21, 
30, 43, 69, 122.
При гніві від начальників: Пс. 
71, 131.
Коли ми нарікаємо або несмирен-
ні: Пс. 2, 33, 38, 50, 146.
При марнославних помислах 
(коли ми гордимося і шукаємо 
собі слави): Пс. 113, 138.
При помислах злопам’ятних (коли 
не можемо простити і пам’ятаємо 
зло): Пс. 6, 51, 84, 108.
В бісівських напастях і спокусах: 
Пс. 26, 45, 67, 90, 140.
Проти чарування: Пс. 26, 49, 53, 
58, 90, 139.
В боротьбі проти блуду: Пс. 50, 
136.
Проти пияцтва: Пс. 68, 77.
Коли пристрасть сріблолюбства 
і уповання на земні статки: Пс. 
14, 18, 118.
За смирення духа: Пс. 5, 27, 43, 

54, 72, 78, 78, 113, 123, 138, 140.
При немилосерді і роздратовано-
сті на ближнього: Пс. 4, 11, 27, 36.
В печалі по Бозі: Пс. 41, 76, 83.
При смутку: Пс. 41, 42, 60, 101.
Коли відчай: Пс. 30, 37, 39, 68, 
76, 141.
В тривозі за майбутнє: Пс. 4, 12, 
18, 22, 38, 54, 81, 89, 90.
Про допомогу Божу при виправ-
ленні життя: Пс. 28, 30, 50, 68, 
78, 108.
Про дарування терпіння: Пс. 18, 
26, 51, 85, 142.
При бажанні прийняти чернецтво: 
Пс. 56, 119, 145.
В скорботі в життєвих невдачах: 
Пс. 48, 112, 126, 143.
При охолодженні: Пс. 14, 23, 27, 
33, 34, 49, 121, 132.
Коли загубились або пропали 
речі: Пс. 33, 34, 40, 88, 111.
Коли загрожує небезпека від 
злодіїв: Пс. 51, 90.
В небезпеці від диких звірів: Пс. 
21, 90.
В небезпеці, коли можна потону-
ти: Пс. 68.
В похилих літах: Пс. 30, 60, 89.
В очікуванні кінця життя: Пс. 9, 
38, 67, 87, 115.

Псалми ув’язненого: Пс. 1, 18, 50, 
67, 68, 100, 141, 142, 149.
Коли звели наклеп і осуджений 
невинно: Пс. 9, 16, 18, 34, 71, 100, 
102, 110, 139.
В бідності або при втраті речей: 
Пс. 40, 71, 112, 143.
При голоді: Пс. 32, 36, 71, 103, 
106, 131.
За мир усього світу: Пс. 71.
За просвічення вірою всіх наро-
дів землі: Пс. 39.
За примноження любові і викорі-
нення всякої ненависті і злоби: 
Пс. 44, 121, 132.
Подяка за всяке благодіянні 
Боже: Пс. 33, 45, 47, 64, 65, 80, 
84, 97, 115, 116, 123, 125, 134, 
145, 148.
Подяка Богу за виконання про-
хання: Пс. 4, 45, 74, 114.
В дорозі і за подорожніх: Пс. 41, 
42, 62, 142.
Під час епідемій: Пс. 90, 105.
За примирення ворогуючих: Пс. 
121.
Щоб підтримати того, хто в смут-
ку: Пс. 19.
За мир і благоденствіє Батьківщи-
ни: Пс. 28, 71, 121, 131, 143.
За дітей: Пс. 77, 126.

Перед початком навчання: Пс. 33.
В хворобах: Пс. 29, 46, 69, 89, 114.
За спочилих: Пс. 50, 118.

Псалми в сільськогосподар-
ських потребах
Перед посівом: Пс. 64.
За врожай плодів земних: Пс. 71, 
103, 106, 143.
На початок будівництва будинку: 
Пс. 95, 126.
При входженні в новий будинок: 
Пс. 29, 126.
На копання колодязя: Пс. 113.
При заморозках: Пс. 147.
Від крадіжки: Пс. 51, 126.
Коли немає дощу: Пс. 64.
Коли просимо, щоб припинився 
дощ: Пс. 68.
Коли гине худоба: Пс. 49.
За збереження посівів від усякого 
лиха: Пс. 84, 104, 146.
Подяка за врожай: Пс. 33, 66, 148.
Подяка за допомогу Божу: Пс. 22.

Псалми в сімейних потребах
За сімейне благополуччя: Пс. 
112, 126.
Під час вагітності: Пс. 138.
При сімейних негараздах: Пс. 84, 
121, 126, 127.

В скорботі при подружній невір-
ності: Пс. 49, 136.
При втраті годувальника: Пс. 32, 
67, 145.
Коли в сім’ї матеріальні пробле-
ми: Пс. 40, 71, 112, 143.

Псалми військових
За дарування перемоги: Пс. 9, 
17, 58, 67.
За збереження життя на полі 
битви: Пс. 90, 117.
За дарування мужності на полі 
боротьби: Пс. 26, 111, 137.
Коли ворог утіснює: Пс. 59.
Подяка Богу за перемогу в битві: 
Пс. 17, 29.

Псалми на кожний день тижня
Неділя: Пс. 23, 109, 114, 117.
Понеділок: Пс. 32, 47.
Вівторок: Пс. 66, 94, 95.
Середа: Пс. 22, 93, 146.
Четвер: Пс. 43, 49, 72.
П’ятниця: Пс. 8, 21, 68, 92.
Субота: Пс. 17, стихи 1-20, 91.

За повідомленням з https://hram-
dm-sol.jimdofree.com/
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Коли копати картоплю: поради господарю

До редакції, звернулася жителька Гощанщини, пані 
Світлана, зі своєю історією боротьби з кротами. 
Пані Світлана розповіла, що позбуватися кротів, які 
завелися у них на ділянці, їй допомагають коти. Вони 
виловлюють кротів, і приносять похизуватися уловом 
перед своїми господарями.

До речі, коти й собаки це чудовий метод боротьби з крота-
ми, але не усі тварини будуть виловлювати сліпого шкідника.

Ми підібрали для вас кілька народних методів, які допомо-
жуть позбутися від кротів на вашій ділянці.

1. Відлякування рослинами. Висаджування навколо свого 
подвір'я рослин, яких намагаються оминати кроти. До цих 
рослин відносяться: нарциси, чорнобривці, чорні боби та 
квасоля.

2. Неприємні запахи. Кроти сліпі, але мають дуже хороший 
нюх, тому деякі запахи для них нестерпні. Отож нам в поміч 
будуть замочені у солярці чи бензині ганчірки, які потрібно 
запхати в нори. Також добре відлякує кротів, запах риби, тому 
залишки оселедця та тюльки сміливо закидайте в кротячі 
нори.

3. Шумові пастки. Різких та гучних звуків кріт не любить, 
по тій самій причині, що й запахів, адже має добре розвине-
ний слух. Потрібно змайструвати шумовідлякувачі з підручних 

засобів. Це можуть бути металеві бляшанки, прив'язані на 
палку поблизу нори. Також як варіант, великі пластикові бутлі 
(розрізати навпіл, та закопати над норою горлом до верху).

4. Заливання водою. Так, кроти бояться води, але обираючи 
цей метод ви маєте знати, що нори кротів досить довгі. Тому 
вам знадобиться чимало води, а також періодичність у цій 
справі. Заливати нори потрібно упродовж кількох днів. Щоб 
посилити дію цього методу, додайте до води хлору, так ви 
об'єднаєте два методи відразу.

5. Карбід кальцію. Цю речовину потрібно закидати в нори. 
При реакції з водою, вона розпочинає виділення газів, які 
викликають подразнення слизових оболонок, отож кроти 
будуть вимушені втекти.

6. Ручний вилов. Закопайте у свіжі кротовину банку, або 
іншу місткість під невеликим нахилом та чекайте здобич. 
Зловлених кротів потрібно випускати далеко від свого обійстя, 
ідеальний варіант, це у лісі чи полі.

ПРОФІЛАКТИКА В БОРОТЬБІ З КРОТАМИ
У вас немає кротів, але ви живете в приватному будинку? 

Краще працювати на упередження, аніж усувати наслідки.
Хорошою профілактикою проти кротів, буде закопування 

металевих листів по всьому периметру ділянки. Глибина кро-
тячої нори не перевищує 70 сантиметрів. Тому листи такої 
довжини будуть непрохідним бар'єром для кротів. Ще як варі-
ант, цей периметр можна залити цементом, або вкопати цеглу.

Дійте на випередження, або розпочинайте боротьбу від 
появи першої кротовини. Адже виведення кротів, це дуже 
клопітка праця.

Збирання картоплі в Україні зазвичай 
заведено проводити в останні вихідні 
серпня, коли вся рідня з’їжджається 
допомагати в села та на дачі. Залежно 
від сорту та погоди деякі господарі 
нерідко вирішують, коли копати 
картоплю: в кінці вересня чи у жовтні? 
І на врожай не нарікають. То коли 
викопувати картоплю, щоб бульби 
були максимально великі, дозрілі, 
але не почали гнити в землі? Давайте 
спробуємо розібратись нижче в статті, 
коли проводити прибирання картоплі.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БАДИЛЛЯ 
ЗЕЛЕНЕ

Поки стебла і листки картоплі зелені, 
інтенсивно проходить процес фотосинтезу, 
бульби ростуть. Зазвичай максимальний 
приріст картоплин спостерігається доти, поки 
не починають жовтіти, в’янути й сохнути 
нижні листки. Власне, це і є причиною, чому 
фітофтороз так сильно впливає на урожай-

ність культури. Але за сприятливої погоди та 
ретельного догляду картоплиння може бути 
зеленим і до кінця серпня. Але ж ви пам’ята-
єте, що садили свою картопельку в середині 
квітня і за всіма ознаками настав час збирати 
врожай. Що ж робити?

Насамперед треба викопати один кущ і 
подивитися, наскільки картоплина виросла й 
наскільки цупка на бульбах шкірка.

Інший варіант – просто потягніть кущ кар-
топлі руками, не викопуючи лопатою. Якщо 
бульби дозрілі, вони залишаться в землі.

Якщо бадилля зелене, а картопля за термі-
нами вегетації вже має дозріти, треба зрізати 
бадилля за один-два тижні до викопування 
бульб. Або провести десикацію – зневоднення 
тканин рослин шляхом обробки їх хімічни-
ми препаратами. Як десикант для картоплі 
можна використати дикват дибромід. Якщо 
в цей період погода волога, ґрунт у міжряд-
дях потрібно спушити. Так на картоплинах 
затвердіє шкірка.

ЯКЩО БАДИЛЛЯ ПОСОХЛО І 
ВИЛЯГЛО

Найпізніші сорти картоплі можна вико-
пувати до середини вересня (в бабине літо), 
а жовтень підходить тільки для збору бульб 
пізніх строків посадки.

Влітку в дощову погоду часто буває, що 
через хвороби стебла картоплі рано всихають і 
вилягають. Дехто з городників залишає карто-
плю в землі, свято вірячи, що так бульби про-
довжують рости, однак це не зовсім так. Коли 
бадилля засихає, шкірка на бульбах грубшає 
(зазвичай протягом двох тижнів). Після цього 
картоплини можуть почати гнити.

Якщо у вересні вдарили заморозки і ще 
зелене бадилля постраждало, картоплю слід 
терміново викопати, бо інакше стебла поч-
нуть витягувати поживні речовини із бульб.

ЗБІР КАРТОПЛІ МОТОБЛОКОМ
Як викопувати картоплю мотоблоком? Це 

просто: ваша техніка має бути обладнана кар-
топлекопачем, який викопує бульбу, обтрушує 

її від землі та рослинних решток та скидає на 
землю. Після цього урожай збирають вручну.

Картоплекопач налаштовують на глибину 
кущів. Спершу прокопують кілька метрів 
картоплі та зупиняють мотоблок. Варто пере-
дивитись, чи всі картоплини цілі. Якщо є під-
різані, налаштуйте лемеші на більшу глибину.

При викопуванні картоплі ведіть мотоблок 
через ряд, інакше колеса можуть пошкодити 
викопані бульби, особливо, якщо рядки не 
дуже рівні.

Купуючи картоплекопалку, можна обрати 
тип з елеватором, завдяки якому частина 
землі просіюється. Є моделі з вібраційною 
"лапою" або решіткою, в яких вся земля про-
сівається, наче через сито. Тоді картоплини 
висипаються на поверхню чистими.

Наостанок порада для початківців. Щоб 
картопля заживила механічні ранки, треба 
потримати її день-два на світлі, а потім помі-
стити тижні на два в сухе темне приміщення. 
За цей час шкірка остаточно загрубіє, а зрізи 
обсохнуть. Після цього можна закладати кар-
топлю на зберігання в погріб.

Вчасний збір картоплі гарантує не лише 
максимальний урожай, але й якісне його збе-
рігання до наступного сезону.

Літо щороку радує нас смачним врожаєм овочів, 
фруктів, а також яскравим та рясним цвітом у квітнику. 
Однак за теплої погоди розвиваються не лише рослини 
та достигають плоди. Це також час шкідливих комах, 
які не можуть оминути практично кожен сад чи город.

Одним із таких шкідників є попелиця (або тля). Ця комаха 
завдає шкоди садовим та городнім рослинам. Активізується 
попелиця ще спочатку весни, коли наносить шкоду молодим 
пагонам на деревах та кущах. Рослини, змучені попелицею, 
дають гірший врожай, часто хворіють і можуть загинути. Тому 
господарі кожного року шукають ефективні засоби від тлі, які 
дозволять позбутися цього страшного шкідника та зберегти 
врожай плодових чи овочевих культур. Сьогодні ми спробуємо 
розібратися, які бувають види попелиці, а також розповімо 
про способи боротьби зі шкідником.

ЗЕЛЕНА ЯБЛУНЕВА ПОПЕЛИЦЯ
Яблунева попелиця паразитує на плодових культурах і зу-

стрічається у всіх регіонах України. Найчастіше вражає вона 
яблуні, однак може нанести шкоду і груші, горобині, айві. 
Восени самки відкладають яйця на пагонах, де у такому стані 
й зимує шкідник. Навесні з’являється личинка, яка починає 
живитися в момент, коли набухають та розпускаються брунь-
ки. Попелиця харчується соком із листків, молодих пагонів, 
бруньок і при цьому вводить ферменти слини, які шкідливі 
для рослин. Пошкоджені попелицею листки деформуються, а 
пагони відмирають. Окрім шкоди від проживання на рослині 
шкідник також переносить вірусні хвороби від рослини до 
рослини. Шкоду яблуні та іншим плодовим наносять личинки 
та дорослі комахи.

Зелена яблунева попелиця — це невелика комаха довжи-
ною 2 мм зеленого кольору з коричневою головою. Залежно 
від регіону проживання за сезон може з’явитися від 6 до 17 
поколінь шкідника (чим ближче до півдня, тим більше поко-
лінь формується).

ЧЕРВОНОСМОРОДИННА ПОПЕЛИЦЯ
Залежно від виду попелиці вона вражає різні види культур-

них насаджень. І якщо яблунева шкодить плодовим деревам, 
то смородині та аґрусу — червоносмородинна (або листкова 
чи галова) попелиця. Як і її родичка, вона відкладає запліднені 
яйця на пагонах та у тріщинах кори на зимівлю. Навесні, коли 
розпускається листя, з’являються і личинки та поселяються з 
нижнього боку листка. І личинки, і дорослі комахи, живлять-

ся соком листків. У результаті їхнього проживання на аґрусі 
чи смородині на листі стають помітні гали темно–червоного 
кольору, які в тіні мають блідо-зелений або жовтий відтінок. 
Таке листя скручується та відмирає, а сама рослина, на якій 
поселилася попелиця, дає слабкий приріст, що негативно 
позначається на врожайності. Також листкова попелиця пере-
носить вірусні захворювання. Якщо не проводити ефективну 
та своєчасну боротьбу зі шкідником, можна втратити не лише 
врожай, а й саму рослину.

ВЕЛИКА ТА ЛИСТКОВА ТРОЯНДОВА ПОПЕЛИЦЯ
Квітучий рясний квітник — бажання кожного квітника-

ря. І часто центральне місце на клумбі відводиться королеві 
квітів — троянді. Різноманітні відтінки бутонів від білого до 
бордового, прямостоячий чи розкидистий кущ — виростити 
на присадибній ділянці можна троянду будь-якого виду. Од-
нак крім ароматних та яскравих бутонів, які цвітуть тривалий 
час, квітникар отримує також злісних шкідників троянди та 
шипшини — попелицю.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ
Найкраще лікування — це профілактика, кажуть лікарі. І 

щодо вирощування культурних рослин це правило також мож-
на застосувати. На жаль, профілактичні міри не допоможуть 
позбутися шкідника на 100%, однак вони точно знижують 
ризик появи попелиці на ділянці. А якщо комбінувати об-
робки препаратами та профілактику, вдасться ефективніше 
контролювати шкідника.

Найперше — слід дотримуватися агротехніки вирощуваних 
культур. Тому не забувайте регулярно видаляти бур’яни не 
лише на грядках, а й біля дерев та кущів, на клумбі. Не нехтуй-
те поливами та підживленням рослин — здорові екземпляри, 
яким вистачає вологи, рідше вражаються шкідниками. Адже 
попелиця, як і інші шкодочинні комахи, насамперед поселя-
ються на слабких та кволих рослинах, які зростають у великих 
бур’янах у землі, яку не обробляють та не перекопують.

Ще один варіант знизити ризик появи попелиці на ділянці 
— поселити у себе недругів шкідника. Золотоочки и сонечка 
живляться попелицею, а із птахів – горобці та синиці. Якщо 
висадити в саду і між грядками м’яту, фенхель, кінзу, це рос-
лини своїм ароматом відлякуватимуть шкідника. У міжрядді 
кавунів та інших баштанних культур можна розкласти трави, 
які відлякують попелицю: кульбаба, часник, чистотіл.

НАРОДНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКОМ
Оскільки деякі городники пробують різні альтернативні 

засоби боротьби зі шкідниками, ми не можемо оминути на-
родні засоби боротьби із тлею на деревах, кущах та овочевих 
рослинах. Такі методи менш дієві, особливо якщо попелиця 
масово поселилася на рослинах. Однак можна спробувати 
народні методи, якщо шкідник ще не встиг розплодитися.

Найпростіший засіб проти тлі, який рекомендують дос-
відчені городники — промивання проточною водою, тобто, 
змити комах за допомогою шлангу. Потім потрібно обпри-
скати рослини мильним розчином. Для цього 300 г натертого 
господарського мила додають у 10 л води.

Ще один зі способів проти тлі на деревах та кущах — різ-
номанітні настої з рослин:

Настій тютюну — 200 г сухого листя тютюну додають у 5 
л води і настоюють 2 доби. Потім додають ще 5 л води і про-
ціджують.

Настій часнику — 200 г голівок часнику додають до 1 л води 
і настоюють 5 діб. Далі 25 мл готовою настою додають у 10 л 
води і обприскують рослини.

Ромашковий настій — на 1 л води візьміть 100 г аптечної 
ромашки і залиште на 12 годин. Далі візьміть настій і звичайну 
воду у співвідношенні 1:3 та обробіть рослини.

Такими настоями проводять обробку уражених рослин. 
Рекомендуємо дотримуватися пропорцій під час приготу-
вання настоїв, адже висока концентрація може нашкодити 
рослинам.

Під час вирощування плодових та інших культур попелиця 
може стати причиною значних втрат врожаю, якщо нехтувати 
профілактичними заходами та не проводити обробки рослин. 
Найбільш ефективними засобами від тлі вважаються хімічні 
засоби, адже шкідника не так легко позбутися. Однак ризик 
появи попелиці на ділянці знижується, якщо вчасно та пра-
вильно доглядати за рослинами. Дотримуйтеся агротехніки 
вирощуваних культур, підбирайте правильні засоби захисту 
— і рясний врожай вас точно порадує.



Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній 
поверх. Тел. (098)297-57-87.
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)297-57-87.

Продаж
Продам 2-кімн. квартиру, середній 
поверх. Без комісії для покупця. Тел. 
(098)595-45-00.
Продам земельні ділянки, Городище, 
Бармаки, Городок, Житин, без комісії 
для покупця. Тел. (098)595-45-00.
Продам земельну ділянку. Деталі за 
телефоном. Тел. (098)297-57-87.

Продаж
Продам комерційне приміщення, 30 
кв.м. Тел. (098)297-57-87.
Продам комерційне приміщення, 60 
кв.м. Тел. (098)595-45-00.

Здам
Здам приміщення, 30 кв.м Тел. 
(098)297-57-57.

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 протипролежневий мат-
рац ACTIVMED AB-05, б/в в гарному 
стані з компресором. Розмір 292х85 
см, вага пацієна до 120 кг. Тел. 
(097)601-01-81.

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

Замовляйте роботу + 
матеріали зі знижкою 
30%. Ремонти будинків, 
квартир під ключ. Будів‑
ництво ‑ будинки прибу‑
дови, павіліони, гаражі, 
навіси, альтанки. Бані, 
паркани. Покрівельні 
роботи під ключ. Ман‑
сардні дахи. Утеплення, 
облицювання будинків. 
Тел. (096)972‑15‑14, 
(066)839‑34‑83.

Пропоную
Пропоную роботу автомийнику. Тел. 
(067)762-15-59.

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

Шукаю

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

Втрачено Свідоцтво про здо‑
буття повної загальної серед‑
ньої освіти, РВ №52822284, від 
30.06.2021 р., видане Рівненсь‑
кою ЗОШ №13 на ім’я Баланович 
Анна, вважати недійсним.

Кабінет Міністрів на засіданні 
12 липня утворив міжвідомчу 
робочу групу з питань 
реформування класифікатора 
професій.

П р о  ц е  п о в і д о м и в  у  с в о є м у 
Telegram-каналі представник Кабміну 
у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Робоча група буде тимчасовим 
консультативно-дорадчим органом 
уряду, основним завданням якого буде 
розроблення концепції реформування 
цього національного класифікатора 
з метою гармонізації його з міжнарод-
ними стандартами класифікації занять, 
професій, професійних кваліфікацій, 
освіти та приведення його у відповід-
ність із Міжнародною стандартною 
класифікацією занять ISCO-08.

Також затверджено положення про 
зазначену міжвідомчу робочу групу 
і визначено її склад, однак інших по-
дробиць Мельничук не повідомив.

Натомість уряд на засіданні у ві-
второк також прийняв низку інших 
рішень, зокрема передбачив, що гроші, 
що мали йти на забезпечення належних 
умов в’їзду та виїзду осіб на окуповані 
території, в умовах воєнного стану ма-
ють йти на координацію гуманітарних 
коридорів для безпечного транзиту 
гуманітарної допомоги на окуповану 

територію та/або надання допомоги 
людям на окупованій території та/або 
евакуації їх звідти.

Крім того, визначено, що такі кош-
ти йтимуть і на забезпечення опе-
ративного реагування на звернення 
громадян, які проживають на окупова-
ній та/або прилеглій до неї території, 
отримані на телефонну «гарячу» лінію.

Від чого залежить грошове забезпе-
чення, що отримують військові

Якщо наймані працівники за свою 
роботу отримують зарплату, то вій-
ськовослужбовці — грошове забезпе-
чення, яке зарплатою не вважається. 
Адже відносини, у яких перебуває 
військовослужбовець, розглядаються 
не як трудові, а як служба.

До цієї категорії належать не тіль-
ки ЗСУшники, а й військовослуж-
бовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, служб 
спецзв’язку та транспорту. Іншими 
словами, усі, для кого захист держа-
ви — професійний обов’язок.

На військових не поширюється дія 
Кодексу законів про працю, з ними 
не укладається трудовий договір. Пра-
ва військовослужбовців регулюються 
законом «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів 
їх сімей».

Грошове забезпечення військовос-
лужбовців — гарантовані державою 

кошти, що стимулюють кваліфіковані 
військові кадри.

Його розмір визначається залежно 
від:

посади;
військового звання;
тривалості, інтенсивності й умов 

військової служби;
кваліфікації.
Сюди також можуть включати над-

бавки за особливості проходження 
служби, режим секретності тощо. 
Усе це регулюється додатками до по-
станови Кабінету Міністрів № 704 в 
прив’язці до прожиткового мінімуму 
2018 року — 1 762 грн.

Військовослужбовці також можуть 
отримувати доплати за науковий сту-
пінь, вчене, почесне чи спортивне 
звання, але тоді, коли їхня діяльність 
за профілем збігається з такими ступе-
нем чи званнями.

Мінімальне грошове забезпечення 
для солдата-контрактника на 2022 
рік становить від 10 тис. 200 грн, для 
молодшого офіцера — від 13 тис. грн.

У військовослужбовців Сил спе-
ціальних операцій, Десантно-штур-
мових військ, морської піхоти та гір-
сько-штурмових військових частин 
грошове забезпечення в середньому 
на 2-3 тис. грн більше ніж в інших вій-
ськових частинах.

ПОВНІСТЮ ПЕРЕГЛЯНУТЬ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ

Підприємцям Рівненщини продовжують видавати 
«Доступні кредити 5-7-9». На сьогодні в рамках 
Програми для суб’єктів малого і середнього бізнесу 
області видано кредитів на 3,6 млрд грн.

Кредитні кошти спрямовані на реалізацію інвестиційних 
проєктів, здійснення антикризових заходів із збереження 
робочих місць та рефінансування діючих кредитів.

Про це розповів начальник Рівненської ОВА Віталій 
Коваль.

«Понад 1,2 млрд грн з цих коштів підприємці Рівнен-

щини залучили під час воєнного стану. Основна частина 
кредитів видавалася для сільськогосподарських товарови-
робників. Серед банків-кредиторів програми є 42 установи, 
серед яких – ОщадБанк, ПриватБанк, УкргазБанк, Кредо-
Банк, УкрексімБанк», - зазначив Віталій Коваль.

Нагадаємо, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» доз-
воляє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного 
часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні 
кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що 
дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та 
поповнити фінансовий баланс.

ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ПІДПРИЄМЦІ 
РІВНЕНЩИНИ ЗАЛУЧИЛИ 1,2 МЛРД ГРН 
ДОСТУПНИХ КРЕДИТІВ

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Що найкраще приготувати на багатті
БУРГЕРИ

150 г свинячого фаршу, 350 г яловичого фаршу, 1 цибули-
на, сіль і мелений перець – за смаком, рослинна олія – для 
змазування решітки, 4 булочки для бургерів, 4 ч. л. зернової 
гірчиці, 4 листа салату, 1 великий помідор, 2 солоних огірка, 4 
пластинки плавленого сиру, 4 ст. л. кетчупу.

Змішайте свинячий і яловичий фарш, дрібно наріжте 
цибулину й додайте її до м’яса. Ретельно перемішайте фарш, 
додайте сіль і перець. Зліпіть котлети діаметр яких трохи біль-
ший за діаметр булок.

Щоб заготовки для котлет не перетворилися в кисіль, везти 
їх на природу краще в сумці-холодильнику. Якщо її у вас не-
має, перед поїздкою потримайте напівфабрикати в морозилці.

Змажте котлети рослинною олією, викладіть на решітку 
й смажте їх 15-20 хвилин, періодично перевертаючи. Готові 
вироби складіть в миску, накрийте фольгою й залиште на 5-7 
хвилин. Булочки розріжте уздовж, покладіть на решітку й 
обсмажте до легкої скоринки на зрізах.

Змажте нижню половину булочки зерновою гірчицею 
й збирайте бургер у наступній послідовності: лист салату, 
кружечок помідора, пару скибочок солоного огірка, котлета, 
сир. Накрийте конструкцію верхньою половинкою булки, 
змазаної кетчупом.

КУРЯЧІ НІЖКИ В АРОМАТНОМУ 
МАРИНАДІ

3 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. вустер-
ського соусу, сік половинки лимона, 2 зубки часнику, мелений 
перець – за смаком, 8 курячих гомілок.

Змішайте всі рідкі інгредієнти, додайте дрібно рубані 
часник і перець. Залийте курку маринадом, що вийшов, й 
залиште на пару годин.

Викладіть курку на решітку, змазану рослинною олією, і 
запікайте над вугіллями. Періодично повертайте решітку, щоб 
курка пропікалася рівномірно. Коли з’явиться гарна рум’яна 
скоринка, страва готова.

За цим рецептом можна готувати курячі крила або стегна.

БРУСКЕТТА ІЗ ЗАПЕЧЕНИМ ПЕРЦЕМ
2 солодких перця, 2 зубка часнику, 1 помідор, пучок бази-

ліка, 2 ст. л. оливкової олії, сіль – за смаком, 1 чіабатта (якщо 
її немає, підійде звичайний батон або багет), 200 г сиру.

Ретельно помийте перці, загорніть у фольгу й запікайте на 
вугіллях 15-20 хвилин. Видаліть шкурку й насіння, наріжте 
перці поперек тонкими смужками. Дрібно нарубаєте часник, 
помідори й базилік. Додайте оливкову олію й сіль, перемі-
шайте.

Поріжте хліб скибочками товщиною приблизно 1,5 см, 
збризкайте оливковою олією і підсушіть над вогнем до легкої 
скоринки. На підсмажений хліб викладіть скибочки сиру, 
суміш овочів і пряностей.

ХАЧАПУРІ НА ШАМПУРІ
1 упаковка листкового тіста, 500 г сулугуні.
Наріжте розморожене листкове тісто довгими смужками, а 

сулугуні – брусочками товщиною 3 см.
Насадіть по одному брусочку сиру на кожний шампур і 

оберніть сир смужкою тіста. Ретельно закріпіть краї тіста, щоб 
смужки не розмоталися, а сир не витік. Випікайте над гарячим 
вугіллям до рум’яної скоринки.

ПЕЧЕРИЦІ ІЗ СИРОМ
10 великих печериць, 2 ст. л. оливкової олії, сіль – за 

смаком, мелений перець – за смаком, 100 г сиру – ідеально 
підійдуть сулугуні й моцарелла для піци.

Ретельно вимийте гриби, видаліть ніжку й обсушіть. Збриз-
кайте їх рослинною олією, додайте сіль і перець, перемішайте 
й дайте полежати хвилин 10.

Викладете гриби на решітку, у кожний капелюшок покла-
діть шматочок сиру. Запікайте над вугіллями 15-20 хвилин. 
Такі печериці відмінно підійдуть і в якості гарніру до риби або 
курки, і як самостійна страва.

КУРЯЧІ ГРУДКИ В МЕДОВОМУ 
МАРИНАДІ

900 г курячих грудок без шкіри й кісток, 1 ч. л. оливкової 
олії, сіль – за смаком, мелений перець – за смаком, 1/2 ч. л. 
паприки, 3/4 ч. л. сушеної цибулі, 2 ст. л. меду, 2 ст. л. бальза-
мічного оцту, 2 ст. л. кетчупу, 1-2 зубка часнику.

Натріть філе олією, сіллю, перцем, паприкою й сушеною 
цибулею і покладете в пакет. Змішайте мед, оцет, кетчуп і 
здрібнений часник.

Розділіть маринад навпіл. Одну частину заберіть у контей-
нер, а іншу додайте до курки. Потрясіть пакет, щоб усе філе 
покрилося маринадом, і приберіть у холодильник мінімум на 
30 хвилин.

Запікайте грудки на решітці по 5-7 хвилин з кожної сторо-
ни до золотистого кольору. Перевірити на готовність можна, 
надрізавши філе ножем. Воно не повинно бути рожевим 
всередині. Злегка підігрійте маринад, що залишився і змажте 
ним курку.

СКУМБРІЯ-ГРИЛЬ ІЗ ЛИМОНОМ
Скумбрія – 4 шт., 1 середній лимон, 1 цибулина середня, 1 

ч. л. сушеного базиліка, сіль і перець – за смаком.
Скумбрію розморозити, відрізати голови, видалити нутро-

щі. Промити. Уздовж хребта з однієї сторони зробити глибо-
кий надріз до реберних кісток, але так, щоб риба не розпалася.

Скумбрію обмазати сіллю, перцем і базиліком. У розріз на 
хребті й у черевце риби покласти тонкі часточки лимона й пів-
кільця цибулі. Залишіть маринуватися на 3-4 години (можна й 
довше). Викласти рибу на решітку й смажити над помірковано 
гарячим вугіллям, періодично перевертаючи, хвилин 15-20.

ГОЛОВНІ ПРАВИЛА ГОТУВАННЯ НА 
БАГАТТІ

ПІДГОТУЙТЕ МІСЦЕ. Поруч не повинно бути будинків, 
дерев або кущів. Якщо будете готувати без мангала, зніміть 
верхній шар дерну й обкладете місце для багаття каменями 
або обкопайте.

ВИБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНІ ДРОВА. Добре підходять 
дрова з листяних дерев, наприклад яблуні, липи або берези. 
Із сосновими і ялиновими полінами краще не зв’язуватися: 
їжа може придбати неприємний присмак. Старий паркан і 
уламки меблів теж не підходять: прогорілі залишки фарби й 
лаку не тільки зіпсують смак і аромат страви, але й можуть 
спричинити шкоду вашому організму.

НЕ КВАПТЕСЯ! Їжу краще готувати не на відкритому 
вогні, а над гарячим вугіллям, так що дочекайтеся, поки 
дрова прогорять. Коли вугілля затягне білим попелом, можна 
починати.

ПАМ’ЯТАЙТЕ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ. Не хапайтеся за 
розпечену решітку й не намагайтеся перевернути їжу голими 
руками. Надягайте закрите взуття й сорочки з довгим рукавом, 
довге волосся забирайте у хвіст.

ТРИМАЙТЕ НАПОГОТОВІ ЗАСІБ ВІД ОПІКІВ. Анти-
бактеріальна мазь "Левомеколь" допомагає при опіках дру-
гого-третього ступеня, порізах і гнійних ранах. Вона знімає 
запалення й сприяє швидкому загоєнню тканин.

НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ТЛІЮЧЕ БАГАТТЯ БЕЗ ДОГЛЯДУ. 
Коли воно прогорить, розкидайте вугілля рівним шаром, 
залийте водою й укладіть зверху знятий дерен.

Стало відомо, куди й чому 
зник Олег Винник

З початку повномасштабного вторгнення 
РФ до України у багатьох виникло запитання, 
а куди ж зник з публічного простору повелитель 
"вовчиць" Олег Винник. 

Тож адвокатка артиста нарешті відповіла 
на запитання про його місцеперебування та 
про причини його мовчання про війну. Вияв-
ляється, артист за кордоном та має проблеми 
зі здоров'ям, повідомляє ТСН.

За словами адвокатки, Винник проживає у 
Берліні, звідки допомагає українцям й прохо-
дить лікування. Нагадаємо, через проблеми зі 
здоров'ям ще до війни артист скасував кілька 
концертів. За кордоном Олег звернувся до 
фахівців й продовжує лікування через заго-
стрення. 

Та, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, 
співак допомагає ЗСУ, запевнила його адво-
катка. Він відправляє до армії автомобілі через 
свій благодійний фонд "Вовчиця". 

Адвокат каже, що Винник не піариться на 
своїй допомозі, та він засуджує повномасш-
табне російське вторгнення до нашої країни.

Раніше соліст гурту "Друга Ріка" Валерій 
Харчишин припустив, що Олег Винник зараз 
може перебувати у Німеччині, де він, до речі, 
й починав свою кар'єру як оперний співак.

Лоліта раптом згадала, 
як її маму в Києві вдарив 

"бандерівець"
Російська естрадна співачка, яка народилася 

в українському місті Мукачево, висловила свою 
позицію щодо війни в Україні.

Співачка Лоліта Мілявська записала віде-
озвернення, де розповіла про те, що росіяни 
дякують їй за те, що вона залишається в РФ. 
Також зірка згадала, як в Болгарії прихиль-
ниця запитала у неї, за що артистка так не-
навидить українців. У відповідь на це Лоліта 
згадала історію, як її маму в Києві нібито по-
бив "націоналіст". 

Історія, за словами Мілявської, сталася ще 
шість років тому. Але та про неї замовчувала, 
бо попросила мама. 

"У центрі міста Києва мою маму "банде-
рівець" або "націоналіст", як хочете, вдарив 
ззаду по голові. Вона впала, стукнулася голо-
вою об бордюр, отримала струс мозку, згодом 
– мікроінсульт, який ми зараз лікуємо. Ударив 
він її зі словами: "На своїй "собачій" мові 
будеш розмовляти у Москві". Це було 6 років 
тому. Мама дуже просила Мене не піднімати 
ніяких скандалів, тому що вона все життя 
живе в Києві", – сказала Мілявська. 

Водночас вона обурилася думку про те, що 
вона нібито ненавидить українців. Каже – в 
Україні має багато близьких людей і хороших 
друзів.

"Мене настільки приголомшує відсутність 
будь-якої дипломатичної риторики один з 
одним. Чим голосніше, чим образливіше, тим 
краще. Але нервова система у всіх однакова, 
тому для мене ця тема закрита. Говорити по-
гано про своїх українських друзів я не буду, 
вони у мене залишилися, і це велике щастя, 
коли у тебе багато років є друзі", – підкрес-
лила Лоліта. 

Виконавиця пісні "На Титаніку" підписала 
своє відео в Instagram так: "Якщо у вас за цей 

час стало менше друзів, то це говорить тільки 
про те, що вас не пов'язувало щось більше, 
ніж балаканина телефоном. Не переживайте. 
Не дозволяйте собі образи ні на чию адресу. 
Бережіть психіку – найважливіший інстру-
мент нашого тіла. Думайте про те, що Ви змо-
жете все, і від вашої праці і настрою залежить 
цілий світ!". 

Настя Каменських 
підігріла чутки про 

вагітність
Українська співачка Настя Каменських, яка 

зараз їздить по Європі з благодійними концер-
тами, показала нове фото на своїй сторінці в 
Instagram.

У кадрі Настя в чорній сукні-сорочці по-
зувала в студії звукозапису. Шанувальники 
помітили у зірки кругленький животик і при-
пустили, що вона може бути вагітна.

"Повертатися в Україну будемо з малю-
ком?",- запитують шанувальники в комен-
тарях.

Зазначимо, фоловерів дуже цікавить 
питання: коли Каменських подарує дитину 

Потапу? Втім, практично кожне фото співач-
ки провокує чутки про її вагітність. Уважні 
шанувальники так і намагаються розгледіти 
на них вагітний животик.

І якщо раніше Каменських віджартовува-
лася з цього приводу, запевняючи, що просто 
гарненько поїла, то зараз вона і зовсім ігнорує 
подібні питання.

Полякова зізналася, як 
просила прикордонників 

випустити з України її 
чоловіка

Це було практично відразу після повномасш-
табного вторгнення. Артистка сподівалася, що 
їй допоможе її популярність.

Українська співачка Оля Полякова згадала, 
як виїжджала з України після повномасш-
табного вторгнення. Зірка їхала до кордону 
з дітьми і чоловіком, а потім її чоловік Ва-
дим повинен був повертатися. Однак зірка 
сподівалася, що її популярність допоможе, 
тому попросила прикордонників випустити 
Вадима. Про це вона розповіла в одному зі 
своїх інтерв'ю.

Оля згадує – тоді була в шоці і дуже па-
нікувала, а ще боялася залишити чоловіка в 
країні, де йде така кривава війна і вбивають 
мирних. 

"Мій чоловік і не збирався виїжджати, але 
ми коли під'їхали до кордону, я подумала, 
може зараз скористаюся своєю популярністю. 
Я підійшла, кажу: "Може ви випустіть мого 
чоловіка, у мене двоє дітей" і все інше, плачу. 
Мене обняли, погладили по голові і відповіли: 
"Прощайтеся". І ми попрощалися. Я бачила 
мільйони таких історій. Ми довго стояли на 
кордоні і спостерігали за цим. Дуже хочеться, 
щоб всі наші люди швидше повернулися", – 
розповіла співачка.




