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Смерть серед білого дня Їхали проводжати 
батька на фронт і 

загинули в ДТП
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Львівському правоохоронцю повідомлено 
про підозру у розбої та умисному вбивстві  

Поліцейський з Львівщини 
розстріляв добровольця з Рівного

«Сподіваюся, він 
поплатиться за те, що 
зробив, бо він убив чудову 
людину», - такий коментар 
залишила дівчина під 
новиною про вбивство 
співвласника «Нашого 
краю» у Рівному. 

Резонансна подія сталася 
вчора прямо у супермаркеті 
біля міської лікарні. Чоловіка 
зухвало розстріляв 27-річний 
поліцейський зі Львівщини, 
бо йому завадили пограбувати 
обмінник.

Згодом з'ясувалося, за-
гиблий – доброволець роти 
швидкого реагування ДФР-
МТГ №1. Його звали Ро-
ман Ніколайчук, тепер йому 
назавжди 42 роки, - пише 
РадіоТрек.                                           

З перших днів війни чо-
ловік долучився до Добро-
вольчого формування Рівнен-
ської міської територіальної 
громади №1, аби захищати 
наше місто та його мешкан-

ців.
У пам’яті рідних, близьких 

і побратимів роти швидкого 
реагування ДФРМТГ №1 
він назавжди залишиться 
усміхненим, щирим, добрим, 
активним та сміливим, - пи-
шуть на сторінці ДФТГ Рівне

Роман Ніколайчук наро-
дився у Рівному 1 січня 1980 
року. Завершив навчання 
у Рівненській ЗОШ №24, 
далі - в ПТУ №1. Згодом пі-
шов служити в армію. Потім 
працював і заочно закінчив 
навчання у Волинському На-
ціональному Університеті ім. 
Лесі Українки за спеціальніс-
тю «правознавство».

Зі школи він захоплювався 
туризмом, активними видами 
спорту, альпінізмом і згодом 
підкорив чимало вершин.

Також Роман Ніколайчук 
був активним членом Ор-
жівського клубу спортивно-
го орієнтування «Равлики», 
ентузіастом і натхненником 
розвитку мисливського со-

баківництва в Україні, допо-
магав популяризувати спорт 
серед дітей і молоді на Рів-
ненщині.

Він був досвідченим мис-
ливцем і власником двох 
мисливських собак поро-
ди лабрадор ретривер. Так, 
зі своїм собакою Роні він 
неодноразово перемагав у 
національних і міжнародних 
кінологічних змаганнях со-
бак мисливських порід та був 

чемпіоном України.
У загиблого залишилася 

дружина, діти та внуки.
Зараз вони потребують 

нашої підтримки. Допомогти 
сім’ї Романа Ніколайчука 
можна, переказавши кошти 
на картку дружини.

Реквізити для допомоги:
Олена Жаран - 5363 5420 

3004 2775

За процесуального керівництва 
Рівненської обласної прокуратури.

27-річному львівському правоохорон-
цю повідомлено про підозру в умисному 
вбивстві з корисливих мотивів та розбої, 
вчиненому в умовах воєнного стану (п. 6 
ч. 2 ст.115, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства чоловік 19 липня 
близько 11 години, під час нападу на 
пункт обміну валюти в одному з магази-
нів Рівного, вистрілив у співвласника за-
кладу, який намагався завадити зловмис-
нику завершити злочин. Від отриманих 
травм 42-річний потерпілий помер на 
місці події. Нападник, тим часом, втік 
на автомобілі Toyota Land Cruiser. За 
кілька годин це авто на стаціонарному 
посту поліції в с. Опарипси Дубенського 
району зупинили патрульні поліцейські. 

У ході перевірки встановлено, що чо-
ловік – правоохоронець,  спецпризначе-
нець ГУ НП у Львівській області. Під час 
огляду у нього в авто виявили речовину, 
схожу на наркотичну, а також табельний 
пістолет ПМ, з якого, за попередніми 
даними, і був застрелений рівнянин. 

За словами поліцейського на напад 
він зважився через борги. Свою вину 
визнає частково. 

Наразі вирішується питання обрання 

підозрюваному запобіжного заходу, від-
сторонення його від займаної посади та 
призначення службового розслідування.

Досудове розслідування проводить 
третій слідчий відділ (з дислокацією у м. 
Рівному) Територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розта-
шованого у місті Хмельницькому.

Максимальне покарання, передбаче-

не санкцією статей – довічне позбавлен-
ня волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Кон-
ституції України особа вважається не-
винуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не буде доведено в законно-
му порядку і встановлено обвинуваль-
ним вироком суду.

На трасі поблизу Хотина внаслідок ДТП загинули 
четверо людей – 44-річний військовий, його 40-річна 
дружина, 17-річна донька та 21-річний син. Усі загиблі 
були пасажирами автомобіля Skoda Favorit, який 
зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit.

Відомо, що родина їхала проводжати батька-військового 
на фронт, пише Zaxid.net.

Як повідомила пресслужба поліції Чернівецької області, 
ДТП сталася на трасі Н-03 біля закладу «Чотири Корчми», 
що неподалік від Хотина. Попередньо поліцейські встано-
вили, що 79-річний водій Ford Transit зі Львова зіткнувся 
із автомобілем Skoda Favorit, за кермом якого перебував 
19-річний житель села Рухотин.

Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля «Шко-
да Фаворит» - жителі села Клішківці: 44-річний чоловік, 
40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури Антон 
Ковальський повідомив, що четверо загиблих – це сім'я з 
села Клішківці Дністровського району. Також він уточнив, 
що стан водіїв обох автомобілів наразі важкий.

За даними місцевого видання «Хотинські вісті», загиблий 
військовослужбовець – Вадим Коростюк із села Клішківці, 
який на кілька днів приїхав до рідних. Дружина та діти про-
воджали його знову на фронт.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 
3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, 
що призвело до смерті кількох осіб). Санкція статті перед-
бачає до 10 років позбавлення волі із забороною керувати 
автомобілями на три роки.
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Чому в Україні підскочив курс долара

Спростили процедуру отримання Карти поляка

В УКРАЇНІ СПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ 
ВІДНОВЛЕННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
Чимало українських автомобілістів через війну 
залишилися без посвідчення водія (наприклад, воно 
могло згоріти разом з автомобілем чи квартирою).

Тому МВС спростило відновлення документу.
Як стало відомо, відновити втрачене посвідчення водія 

можна приблизно за 30 хвилин у будь-якому територіаль-
ному сервісному центрі, який працює. Для відновлення не-
обхідно лише паспорт. Замість паспорта можна надати інші 
документи, що засвідчують особу. Наприклад, посвідчення 
біженця чи дозвіл на тимчасове проживання.

Ідентифікаційний номер надається, якщо він є. Тим 
часом медична довідка взагалі не потрібна. У всякому разі, 
вона не потрібна на час воєнного стану. Тобто практично 
для відновлення посвідчення водія зараз потрібен тільки 
паспорт.

Варто врахувати, що ця послуга є платною. Вона кош-
тує близько 243 гривень. Ще треба сплатити банківський 
збір.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри анонсували появу нових 
послуг для власників авто у застосунку «Дія».

ПОЛІС АВТОЦИВІЛКИ: ЯК ПЕРЕВІРИТИ 
НАЯВНІСТЬ НА ДАТУ ДТП
Моторне (транспортне) страхове бюро 
України пояснило, як дізнатися про наявність або 
відсутність договору ОСЦПВ на дату скоєння ДТП.

В цій ситуації достатньо знати щонайменше державний 
реєстраційний номер транспортного засобу та скористатися 
сервісом за посиланням - https://policy-web.mtsbu.ua.

У МТСБУ нагадують, що ОСЦПВ покриває відповідаль-
ність винного водія у ДТП перед третіми особами.

Як відшкодовуються збитки. Згідно із законом 
«Про ОСЦПВ», відшкодування збитків постраждалим 
здійснює страхова компанія, з якою винуватець ДТП уклав 
договір обов’язкового страхування відповідальності влас-
ника транспортного засобу.

Якщо ж винуватець без чинного поліса автоцивілки, тоді 
йому доведеться сплатити постраждалому завдані збитки 
з власної кишені.

ОСЦПВ є обов’язковим для автовласника.
Нові суми страхових виплат з 1 липня 2022. З 1 липня 

2022 року збільшуються страхові суми (максимальний 
розмір виплат) за договорами обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів:

• до 160 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, 
заподіяну майну потерпілих (до змін ця сума становила 
130 тис. гривень);

• до 320 тис. гривень на одного потерпілого за шкоду, 
заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (до змін ця сума 
становила 260 тис. гривень).

РАДІ ПРОПОНУЮТЬ СКАСУВАТИ МИТА І 
ПДВ НА АВТО ДЛЯ ЗСУ
Верховній Раді України пропонують скасувати ввізні 
мита та податок на додану вартість (ПДВ) на авто, які 
ввозяться для Збройних сил.

Про це свідчить законопроект на сайті парламенту.
Зокрема, пропонується скасувати мита і ПДВ для паса-

жирських і вантажних автомобілів звичайного типу, що ви-
користовуються в оборонних цілях Збройними силами, 
а також іншими військовими формуваннями.

Відзначимо, для більш дешевих і старих авто більшу 
частину платежів зазвичай становить акцизний податок.

з 1 липня повернулася плата за митне оформлення авто-
мобілів, які ввозяться на територію України;

після скасування безкоштовного розмитнення у Вер-
ховній Раді зареєстрували понад 10 «автомобільних» за-
конопроєктів. Один із них пропонує повернути «нульове» 
розмитнення, але не для всіх.

Різниця у 30% між 
офіційним і ринковим 
курсами в Україні 
обумовлена   тим, що через 
війну витрати бюджету 
значно перевищують 
надходження.

Про це в ефірі ТСН заявив 
президент KSE Тимофій Мі-
лованов.

За словами екс-міністра 
економіки та чинного пре-
зидента Київської школи 
економіки, внаслідок росій-
ського вторгнення постраж-
дав як український бізнес, так 
і економіка в цілому.

На тлі війни, розв’язаної 
російським агресором в Укра-
їні, пояснює Мілованов, над-
ходження до бюджету країни, 
зокрема й валютні надхо-
дження від експорту, сьогодні 
значно менші, ніж витрати.

«Витрати у нас навпаки 
збільшилися через війну, че-
рез армію, необхідність під-
тримки людей додатково. 
І ця різниця (між витратами 
та надходженнями. — Ред.) 
закривається з двох дже-
рел», — зазначає президент 
KSE.

У якості першого джерела 

він вказує кошти, що нада-
ються Україні міжнародними 
партнерами. Друге, за слова-
ми Мілованова, — це «друку-
вання грошей».

«Еміс ія  значна,  тому 
що підтримка, яка надхо-
дить від наших партнерів, 
є недостатньою, щоб закрити 
цю різницю», — каже екс-мі-

ністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського госпо-
дарства.

З цієї причини, зазначає 
Мілованов, ринковий курс 
долара в Україні вже на 30% 
перевищує офіційний, який 
було встановлено та за-
фіксовано Національним 
банком 24 лютого на рівні 
29,25 грн/$.

За словами експерта, 
Україна мала певний запас, 
який дозволяв підтримувати 
національну валюту і стри-
мувати інфляцію. Проте цей 
запас вичерпується, і долар 
дорожчає.

 «Ми вже бачимо різницю 
між офіційним курсом НБУ 
у „29 плюс“ та ринковим або 
готівковим курсом у 37 грн/$. 
Це вже 30% різниця», — кон-
статує Тимофій Мілованов.

Рада міністрів Польщі 
опублікувала зміни 
до процедури отримання 
Карти поляка. Відтепер 
отримання Карти поляка 
для громадян України 
спрощено.

Про це йдеться в новому 
урядовому розпорядженні.

Згідно з  оновленням, 
українці, які відповідають ви-
могам, можуть подати доку-
менти на отримання чи про-
довження терміну дії Карти 
поляка на території Польщі. 
Раніше громадяни Украї-
ни повинні були звертатися 
до польського консульства 
в Україні.

Запроваджені зміни ста-

нуть чинними через два тиж-
ні.

Стандартний термін роз-
гляду заявки до двох місяців 
від дня подачі документів. 
Оформлення Карти є безко-
штовним.

Процедура отримання за-
лишається без змін:

зверніться до будь-яко-
го воєводства в Республі-
ці Польща, щоб записатися 
на прийом;

подайте заяву та необхідні 

документи. Ви можете надати 
оригінал свідоцтва про на-
родження чи інший документ 
вашого предка з позначкою 
національності «поляк»;

пройдіть співбесіду. Роз-
мова відбуватиметься поль-
ською мовою, щоб перевіри-
ти ваш рівень знання мови. 
Будьте готові, що вас пита-
тимуть про історію Польщі 
та місцеві традиції;

підпишіть Декларацію про 
приналежність до польського 
народу.

Карта дійсна протягом 
10 років від дня видачі. Щоб 
продовжити термін дії Карти, 
треба подати відповідну заяву 
не пізніше, ніж за 3 місяці 
до її закінчення терміну дії.

ГАЗОВИМ КОМПАНІЯМ 
ПЛАНУЮТЬ КОМПЕНСУВАТИ 
150 МІЛЬЯРДІВ 

Профільний комітет пропонує ви-
платити компаніям, що постачають газ 
для населення на умовах ПСО 150 млрд 
грн компенсації вартості газу та 38 млрд 
на компенсацію місцевим бюджетам різни-
ці в тарифах на комунальні послуги.

 «Комітет Верховної Ради з питань 
бюджету рекомендує Верховній Раді 
ухвалити у другому читанні та вцілому 
законопроєкт № 7429 про внесення змін 
до держбюджету 2022 (щодо фінансуван-
ня заходів, спрямованих на врегулюван-
ня відносин на ринку природного газу 
та у сфері теплопостачання під час війни 
та подальшого відновлення), який пе-
редбачає механізм компенсації фіксації 
цін на газ для населення на час воєнного 
стану», — йдеться у повідомленні.

Законопроєктом серед іншого пропону-
ється передбачити:

• компенсацію компаніям, що по-
стачають газ населенню за фіксованою 
ціною (150,1 млрд грн за рахунок над-
ходжень в рамках програм відповідної 
міжнародної допомоги);

• субвенцію місцевим бюджетам 
на компенсацію різниці в тарифах на те-
плову енергію, послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої 
води згідно із Законом України «Про 
особливості регулювання відносин 
на ринку природного газу та у сфері те-
плопостачання під час дії воєнного ста-
ну та подальшого відновлення їх функ-
ціонування» (38,2 млрд грн за рахунок 
надходжень в рамках програм відповід-
ної міжнародної допомоги).

Як повідомлялося, Кабмін продо-
вжив дію ПСО (покладення спеціальних 
обов’язків щодо постачання природ-
ного газу побутовим споживачам) для 
НАК «Нафтогаз України» та пов’язаних 
з ним підприємств на період із 1 травня 
по 30 вересня 2022 року.

Влада також рекомендувала місцевим 
органам влади й комунальним підпри-
ємствам на час дії воєнного та надзви-
чайного стану в Україні не підвищувати 
тарифи на комунальні послуги.

ЗАПРОВАДИЛИ ЕЛЕКТРОННЕ 
ДЕКЛАРУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ПОСИЛОК

Українці мають самостійно задекла-
рувати міжнародне відправлення вартіс-
тю до 150 євро та можуть декларувати 
посилки, що перевищують 150 євро 
та не перевищують 10 тисяч євро, з ви-
користанням інформаційних технологій.

Президент України Володимир Зе-
ленський підписав ухвалений парламен-
том законопроект № 4279 про внесення 
змін до Митного кодексу України (про 
оподаткування митними платежами 
товарів, що переміщуються (пересила-
ються) у міжнародних поштових від-
правленнях, міжнародних експрес-від-
правленнях та порядку їх декларуван-
ня), яким серед іншого передбачено 
електронне декларування міжнародних 
поштових посилань фізичними особами.

Документ уже опубліковано у газеті 
«Голос України».

Закон залишає неоподатковуваний 
мінімум для міжнародних поштових 
відправлень у 150 євро.

З 1 липня вартість безмитних від-
правлень було знижено до 100 євро. Од-
нак у квітні 2022 року Президент Укра-
їни Володимир Зеленський підписав 
ухвалений парламентом законопроект 
№ 4278, яким, зокрема, передбачалося 
підвищення неоподатковуваного міні-
муму для відправок до 150 євро.

Законом внесено зміни до статті 
236 Митного кодексу та передбачено, 
що «громадянин (уповноважена ним 
особа) має право самостійно декларува-
ти товари (що надійшли у міжнародному 
відправленні, вартістю до 150 євро) 
у порядку, встановленому для громадян, 
шляхом подання митної декларації 
за формою, встановленою Кабінетом 
Міністрів України, у тому числі з вико-
ристанням інформаційних технологій».

Товари, що переміщуються (пе-
ресилаються) для одного одержува-
ча — громадянина в одному вантажі 
експрес-перевізника від одного від-
правника в міжнародних експрес-від-
правленнях, сумарна фактурна вартість 
яких перевищує еквівалент 150 євро, але 
не перевищує еквівалент 10 000 євро, де-

кларуються:
• експрес-перевізником шляхом 

подання реєстрів (тимчасових та/або 
додаткових) міжнародних експрес-від-
правлень;

• або громадянином (уповноваже-
ною ним особою) у порядку, встанов-
леному для громадян шляхом подання 
митної декларації за формою, встанов-
леною Кабінетом Міністрів України, 
у тому числі з використанням інформа-
ційних технологій.

КРАЇНИ, ЯКІ БЕРУТЬ 
НАЙАКТИВНІШУ УЧАСТЬ У 
БЛОКУВАННІ РОСІЙСЬКИХ 
АКТИВІВ

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє 
Рейндерс озвучив країни-лідери за об-
сягом заморожених російських активів 
у Європейському союзі (ЄС): Німеччина, 
Франція, Австрія, Ірландія, Бельгія, 
Люксембург.

Заяву Рейндерса цитує керівник Офі-
су президента Андрій Єрмак.

Зокрема, наголошується, що на част-
ку цих шести країн припадає близько 13 
млрд євро із майже 14 млрд заморожених 
російських активів в Євросоюзі. У зв’яз-
ку з цим Рейндерс виступив із критикою 
держав-членів ЄС, які заморожують 
російські активи у недостатньому обсязі.

Є шість держав-членів, які вико-
нують цю роботу (блокують активи — 
Ред.) У нас склался ситуація, коли 
деякі країни-члени надають нам багато 
інформації, інші, навпаки, вкрай мало — 
зауважив Єврокомісар.

До цього Рейндерс заявляв, що ЄС 
у жовтні ухвалить директиву, яка дозво-
лить конфіскацію арештованих активів 
рф у разі обходу санкцій.

Європейська комісія 15 липня схва-
лила спільну пропозицію для нового 
пакету заходів з метою збереження 
і зміцнення ефективності шести всебіч-
них і безпрецедентних пакетів санкцій 
проти росії.

7-й пакет передбачає введення за-
борони на імпорт російського золота, 
одночасно посилюючи експортний 
контроль над товарами подвійного при-
значення і передових технологій.
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10 ГРОМАД РІВНЕНЩИНИ 
БРАТИМУТЬ УЧАСТЬ У 
ПРОЄКТІ USAID «ГОВЕРЛА»

Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» спрямований на підтримку 
завершення реформи децентралізації. Мова йде, зокрема, 
про підсилення спроможності територіальних громад, а та-
кож щоб люди «на місцях» могли отримати необхідні якісні 
послуги і реалізувати себе.

Цьогоріч проєкт підписав угоду із Закарпатською, 
Житомирською, Одеською та Рівненською областями про 
п’ятирічну співпрацю.

Таким чином громади з цих регіонів мали можливість 
взяти участь у конкурсному відборі. Від Рівненщини на-
дійшло 26 заявок.

Сьогодні комісія обрала 10 громад-партнерів, яким буде 
розроблено індивідуальний план підтримки, який базува-
тиметься на результатах аналізу спроможності та ІТ-аудиту.

Серед переможців такі громади:
- Білокриницька ,
- Гощанська,
- Здолбунівська,
- Клесівська,
- Костопільська,
- Корецька,
- Острозька,
- Радивилівська,
- Рокитнівська,
- Сарненська.

У ГРОМАДІ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ПІДТРИМУВАТИ ВІЙСЬКОВИХ 
ТА ЇХ РОДИНИ
В рамках комплексної міської соціальної програми 
«Турбота» за 2022 рік 27 членів родин учасників 
АТО та ООС, які загинули (зникли безвісти) під час 
війни отримали з бюджету міста 71 200 гривень 
матеріальної допомоги.

 
Також 13 600 гривень виділили з коштів громади для 

шести рівнян, що мають інвалідність внаслідок бойових 
дій і 182 528 гривень для 21 дитини, батьки яких загинули 
під час війни. Ще три родини загиблих під час Революції 
гідності героїв України отримали 7200 гривень матеріальної 
допомоги і ще три – 4500 до відзначення роковин загибелі 
учасників революції гідності.

 Ще 15 000 гривень надали шести жителям громади, що 
мають у родині учасника АТО та ООС для часткової ком-
пенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

 Нагадаємо, що в межах програми «Турбота», яку реалізує 
Департамент соцзахисту Рівнеради, видатки на потреби 
соціально незахищених верств рівнян складають 33 435 935 
гривень.

ПРАЦЮЮТЬ НАД 
ВПРОВАДЖЕННЯМ СИСТЕМИ 
"БЕЗПЕЧНЕ МІСТО"
В умовах децентралізації Рівненської громади робоча 
група продовжує працювати над питанням безпечних 
і комфортних умов для рівнян та квасилівчан.

Сьогодні в рамках роботи програми “Безпечне місто” 
відбувалась чергова нарада щодо встановлення камер віде-
онагляду у місті. До 2024 року у Рівному запрацює 500 камер 
відеоспостереження. Але діюча відеосистема «Безпечне 
місто» вже  розкриває десятки злочинів та дозволяє опера-
тивно виявляти правопорушення.

"Наразі - працюємо над монтажем другої черги камер 
спостереження. З нової системи працює вже 66 камер, за 
місяць півтора - завершиться монтаж ще 138 точок. З цих 
камер 20 будуть розпізнавати обличчя, 78 - оглядові, решта 
- номері. Черговість встановлення камер та точки визнаємо 
спільного з правоохоронними органами, рятувальниками та 
іншими членами ради", - розповів міський голова Рівного 
Олександр Третяк.

Також експерти вивчають питання щодо роботи та 
експлуатації камер старої системи спостереження. Чимало 
техніки з цієї мережі потребує ремонту, а це - додаткові гро-
ші. Втім, частину камер міський голова та присутні фахівці 
запропонували перемістити у громадські місця та охопити 
більші площі наглядом системи.

Відповідальність за впровадження та роботу нової систе-
ми покладено Департамент Муніципальної варти. Завдяки 
відеонагляду можна буде оцінити ситуацію, зв’язатися з 
необхідними службами і оперативно відреагувати на подію. 
Саме ця комплексна комунікація і є запорукою безпечної 
громади.

Запорука безпечної громади – це оперативність і ефек-
тивність в наведенні громадського порядку.

Понад тисячу медиків мобілізували з Рівненщини

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку» з метою 
одержання та врахування пропозицій 
і зауважень громадськості Управління 
містобудування та архітектури вико-
навчого комітету Рівненської міської 
ради повідомляє про початок процедури 
визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки проєкту містобудівної 
документації «Детальний план території 
міста Рівного – земельних ділянок орієн-
товною площею 36,0 га у  районі вулиць 
Ґрунтової, Волошкової та проєктних 
магістральних вулиць».

З текстом заяви про визначення 

обсягу СЕО можна ознайомитись на  
веб-сайті Управління містобудування 
та архітектури виконавчого комітету 
Рівненської міської ради  https://arhrv.
gov.ua/news

Відповідно до частини четвертої 
статті 12 Закону України «Про страте-
гічну екологічну оцінку» громадськість 
в межах строку громадського обгово-
рення має право подати в письмовій 
формі (в тому числі в електронному 
вигляді) зауваження та пропозиції до 
визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки. Зауваження і пропозиції 
до Заяви про визначення обсягу стра-

тегічної екологічної оцінки надаються 
у письмовій формі до Управління 
містобудування та архітектури вико-
навчого комітету Рівненської міської 
ради у строк, протягом 15 днів з дня 
оприлюднення цієї заяви за адресою: 
33028, м. Рівне вул. Казимира Любо-
мирського (раніше – Лермонтова), 6,. 
Електронна адреса – umiarx@gmail.
com. 

Посадова особа, відповідальна  за 
збір пропозицій – Андрій Шевчук, 
(0362) 62-04-11. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не розгля-
даються.

Майже 1200 медичних 
працівників з Рівненщини 
поїхали на фронт.

Це не остаточна цифра, 
адже процес мобілізації по-
стійно триває. Незважаючи 
на таку кількість призваних 
до лав ЗСУ медиків, усі лі-
карні Рівненщини продов-
жують працювати у звичному 
режимі.

Понад 38 тисяч медиків 
залишилися та продовжують 
надавати медичну допомогу 
в області. Окрім цього, пра-
цевлаштовуються і лікарі, 
які приїхали у наш регіон із 
окупованих територій та на-
селених пунктів, де тривають 
бойові дії. Так, до Рівного 

релокували Луганський он-
кодиспансер. Сюди переїхали 
фахівці, а також перевезли 

обладнання, яке вдалося вря-
тувати.

«Жоден медичний заклад 

не потерпає від того, що ме-
дичного працівника було мо-
білізовано. З початком пов-
номасштабної війни лікарні 
Рівненщини продовжили 
надавати допомогу всім, хто 
цього потребує. Загальний 
ліжковий фонд по облас-
ті становить понад 5 тисяч 
місць», - зазначив директор 
департаменту цивільного за-
хисту та охорони здоров'я 
населення Рівненської ОДА 
Олег Вівсянник.

Окрім того, у кожному ме-
дичному закладі Рівненщини 
є відповідальна особа, яка 
займається питаннями ВПО. 
Тепер людина може отримати 
допомогу там, де вона фак-
тично знаходиться.

ВИМУШЕНІ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗМОЖУТЬ 
ОТРИМАТИ ФІНАНСОВУ 
ДОПОМОГУ

БФ "Право на Захист" спільно з чесь-
кою міжнародною організацією People in 
need (Людина в біді) та органами соцза-
хисту області почали реєструвати вну-
трішньо переміщених осіб для одержання 
фінансової підтримки.

Де зареєструватися?
19 липня у м. Сарни, вул. Чорновола, 

4 (Палац Культури).
20 липня - Зарічне, вул. Центральна, 

11 (Сесійна зала, 3 поверх).
21 липня - Висоцьк, вул. Б. Хмель-

ницького, 20 (ЦНАП).
21 липня - Миляч, вул. Василевсько-

го, 122 б (ЦНАП).
22 липня - Дубровиця, вул Воробин-

ська, 4 (Міська рада).
До 30 липня продовжено реєстрацію 

у Рівному, майдан Просвіти, 2 (ЦНАП).
Графік роботи: з 9.00 до 16.00
При собі необхідно мати докумен-

ти, що посвідчують особу. Наприклад, 
паспорт\ID картка\Документи з додатку 
«ДІЯ»; індивідуальний податковий но-
мер (ІПН); водійське посвідчення тощо.

Може бути присутня одна особа від 
сім’ї з оригіналами документів на кож-
ного члена родини, які переїхали з ним.

Якщо ви вже отримували допомогу 
від інших міжнародних організацій 
(державної допомоги не стосується) в 
еквівалентному розмірі 2220 грн, ви не 
зможете зареєструватися в цій програмі.

Після реєстрації - очікуйте на sms-по-
відомлення про надходження коштів.

Для довідок діє гаряча лінія організа-
ції People in need (Людина в біді) 0 (800) 
210-174 - безкоштовно для всіх операто-
рів в Україні.

 

ПЕРЕРАХОВАНО КОШТИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ВИПЛАТ ЖИТЕЛЯМ 
МІСТА

Департамент соціальної політики 
Рівненської міської ради інформує, що 15 
липня 2022 року в банківські установи та 
Рівненську дирекцію акціонерного товари-
ства "Укрпошта" перераховано кошти для 
проведення виплат жителям м. Рівного та 
смт. Квасилів:

 - державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям;

- державної допомоги сім’ям з дітьми;
- державної соціальної допомоги осо-

бам з інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю;
- щомісячної компенсаційної допо-

моги непрацюючій працездатній особі, 
яка доглядає за особою з інвалідністю 
І групи, а також за особою, яка досягла 
80-річного віку;

- державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю і державної 
соціальної допомоги на догляд;

- щомісячної грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з особою 
з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу по-
требує постійного стороннього догляду, 
на догляд за нею;

- тимчасової державної допомоги ді-
тям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утри-
мувати дитину або місце проживання 
їх невідоме;

- державної соціальної допомоги 
на дітей –сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, та грошового 
забезпечення батькам - вихователям і 
прийомним батькам за надання соціаль-
них послуг у будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях;

- допомоги на дітей, які виховуються 
у багатодітних сім’ях;

- тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка до-
сягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату;

- відшкодування вартості послуги з 
догляду за дитиною до трьох років «му-
ніципальна няня»;

- компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги;

- компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі;

- допомоги на догляд особі, яка до-
глядає за хворою дитиною;

- одиноким особам, які досягли 
80-річного віку та за висновком лікар-
сько-консультативної комісії потребу-
ють постійного стороннього догляду.

ОБЛАСТЬ ОТРИМАЛА 
5 АВТОМОБІЛІВ ЯКІ 
ПЕРЕВОЗИТИМУТЬ 
МЕДИКІВ 

Рівненщина отримала 5 автомобілів 
Mercedes-Benz Vito 2021 року випуску, які 
перевозитимуть медиків у віддалені села 
для надання допомоги.

Для області, яка прийняла понад 50 
тисяч переселенців, це дуже актуально, 
прокоментувала заступниця директора 
Департаменту цивільного захисту та охо-
рони здоров’я Рівненської ОДА Олена 
Гандзюк.

Це автомобілі з Німеччини, розра-
ховані вони на 9 місць. Їх передадуть 
центрам первинної медико-санітарної 
допомоги Зарічненської, Дубровицьукої, 
Рокитнівської, Сарненської громад. Та-
кож один автомобіль обслуговуватиме 
Рівненський район.

«У нас був підписаний Меморандум 
про співпрацю між Рівненською облас-
ною організацією Товариства Червоного 
Хреста України та Департаментом ци-
вільного захисту та охорони здоров'я на-
селення ОДА про діяльність мобільних 
медичних бригад. Власне, у його рамках, 
Міжнародний комітет Червоного Хреста 
виділив 5 авто для доставки медперсона-
лу в важкодоступні населені пункти для 
надання медичної допомоги, - пояснила 
Олена Гандзюк. - Оскільки в області 
проживає багато внутрішньо переміще-
них осіб, а географія Рівненщини така, 
що тут є віддалені села, то цей проєкт 
дуже важливий».
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Скільки заробляють 
мобілізовані та добровольці
За громадянами, які призвані 
на військову службу по мобілізації, 
зберігається робоче місце 
та середній заробіток 
на підприємстві.

Окрім того, мобілізовані мають пра-
во отримувати грошове забезпечення 
в повному обсязі, враховуючи всі над-
бавки та премії, на рівні військовос-
лужбовців-контрактників відповідно 
до посад і військових звань.

На них так само розповсюджується 

закони «Про військовий обов’язок 
і військову службу», «Про соціальний 
і правовий статус військовослужбовців 
і членів їх сімей».

Тож у питанні грошей мобілізовані 
українці нічим не відрізняються від тих 
громадян, які підписали контракт про 
військову службу.

Те саме стосується добровольців, які 
записалися до лав Територіальної обо-
рони, адже ТрО — це окремий рід сил 
Збройних сил України, громадяни так 
само підписують контракт на проход-

ження військової служби (мінімальний 
термін для рядового складу — 3 роки).

А от ті, хто підписав контракт 
на службу в ДФТГ — добровольчому 
формуванні територіальних громад — 
на практиці жодного грошового забез-
печення не отримують, хоча й мали б. 
Утримуються ці формування коштом 
територіальної громади. Такий контр-
акт може бути розірваний у будь-який 
час — це, мабуть, ключова відмінність 
від усіх інших контрактів щодо військо-
вої служби.

Найбільше українцям платять  
за роботу у США, Канаді та Норвегії
У категорії «Робота за 
кордоном» роботодавці 
найчастіше шукають 
пакувальників/
фасувальників, різноробів, 
водіїв. Про це йдеться у 
результатах дослідження 
OLX.

До переліку найпопуляр-
ніших вакансій також входять 
швачка, оператор, збирач, 
будівельник, доглядальниця, 
сортувальник та прибираль-
ник. За даними НБУ, у травні 
грошові перекази в Украї-
ну перевищили довоєнний 
рівень з огляду на активне 
працевлаштування українців 

за кордоном. Це означає, 
що роботодавці інших країн 
продовжують наймати наших 
співробітників.

Ще до війни найбільша 
кількість пропозицій у кате-

горії «Робота за кордоном» 
на OLX була в європейських 
країнах та Ізраїлі. У липні ця 
тенденція збереглася.

Найбільше оголошень – 
про роботу у Польщі. Кіль-

кість вакансій у сусідній 
країні перевищує сумарну 
кількість публікацій в решті 
десятка країн-лідерів за кіль-
кістю оголошень, а порівняно 
з квітнем взагалі – пропози-
цій у 2,5 рази більше. Також 
багато вакансій продовжують 
пропонувати в Ізраїлі.

Найбільше українцям пла-
тять за роботу в США – понад 
110 тис. грн на місяць, Канаді 
(95 тис. грн), Норвегії (90 тис. 
грн) та Ізраїлі (85 тис. грн).

Найнижчу середню зарп-
лату в Європі пропонують у 
Болгарії (20,2 тис. грн), Угор-
щині (24,5 тис. грн) та у Греції 
(27,5 тис. грн).

Рада запровадила новий вид трудового договору
Український парламент ухвалив 
в цілому закон про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів щодо врегулювання деяких 
нестандартних форм зайнятості. 
Йдеться про роботу фрилансерів. 
За урядовий закон №5161 
проголосували 269 нардепів.

Відповідно до закону, обов’язок 
працівника виконувати роботу виникає 
виключно за умови надання власником 
наявної роботи. Та без гарантій того, що 
така робота буде надаватися постійно із 
виплатою зарплати за фактично відпра-
цьований час: мінімум – 32, максимум 
– 40 годин на місяць.

Також передбачена заборона робо-
тодавцю перешкоджати працівнику 
виконувати роботу за іншим трудовим 
договором. Закон передбачає введення 
нової особливої форми трудового дого-
вору – з нефіксованим робочим часом.

«Відповідно до умов такого договору 
обов’язок працівника виконувати робо-
ту виникає виключно за умови надання 
власником або уповноваженим ним 
органом доступної роботи, без гарантій 
того, що така робота буде надаватися 
постійно. Використання трудового до-
говору з нефіксованим робочим часом 
посилює мобільність працівника, дає 
більшу свободу вибору у реалізації пра-
ва на працю, а також створює зручний 
законодавчий механізм легалізації праці 
фрилансерів, які надають перевагу ви-
конанню короткострокових проєктів 

та не обмежуються виконанням робіт в 
одного замовника», - йдеться в поясню-
вальній записці.

Трудовий договір із нефіксованим 
робочим часом за своєю юридичною 
природою є аналогом іноземного «zero 
hours contract», який на сьогодні ши-
роко застосовується у Великобританії, 
Бельгії, Нідерландах, Угорщині тощо.

«Кількість трудових договорів із 
нефіксованим робочим часом в одного 
роботодавця не може перевищувати 10 
відсотків загальної кількості трудових 
договорів, стороною яких є цей робо-
тодавець. Установлення законодавчого 
ліміту на кількість таких договорів у 
одного роботодавця та на мінімальну 
тривалість робочого часу працівника, 
який виконує роботу на підставі такого 
трудового договору, сприяє захисту 
працівника від потенційних зловжи-
вань з боку роботодавця. Крім цього, 
не обмежуються і всі інші трудові права 
працівників, які працюють за таким 
трудовим договором», – наголошують 
в документі.

Також законом передбачено, що 
роботодавець не може забороняти чи 
створювати перешкоди працівникові, 
який виконує роботу на підставі трудо-
вого договору з нефіксованим робочим 
часом, виконувати роботу за іншим тру-
довим договором в іншого роботодавця.

«Трудовий договір з нефіксованим 
робочим часом має містити спосіб та 
строк повідомлення працівника про 
наявність роботи, спосіб та строк пові-

домлення від працівника про готовність 
приступити до роботи, інтервали, в які 
від працівника можуть вимагати працю-
вати (базові години та дні). Заробітна 
плата виплачується працівникові, який 
виконує роботу на підставі трудового 
договору з нефіксованим робочим ча-
сом, за фактично відпрацьований час», 
– зазначається в документі.

Також працівник зможе відмовитися 
від виконання роботи, якщо робото-
давець вимагатиме виконання роботи 
поза межами базових днів та годин або 
якщо його буде повідомлено про наяв-
ність роботи із порушенням мінімаль-
них строків визначених трудовим дого-
вором з нефіксованим робочим часом.

Якщо працівник протягом календар-
ного місяця виконуватиме роботу менш 
як 8 годин, йому має бути виплачена 
заробітна плата не менше ніж за вось-
мигодинний робочий час.

«Трудові договори з нефіксованим 
робочим часом впроваджуються як 
альтернатива договорам цивільнопра-
вового характеру. Працівник зможе 
поєднувати легальну роботу в кількох 
роботодавців і при цьому матиме базові 
соціальні гарантії (забезпечення лікар-
няними, відпустками, достатнім рівнем 
заробітної плати тощо», – наголошу-
ється в законі.

Додамо, що сьогодні Верховна рада 
підтримала у першому читанні законо-
проєкт, який розширює перелік грома-
дян, які не підлягають призову під час 
мобілізації.

СТЯГНЕННЯ БОРГІВ ЗА КОМУНАЛКУ: ЗА ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ НАРОДНІ ОБРАНЦІ
У понеділок, 18 липня, Рада підтримала за основу 
законопроєкт про заборону примусового стягнення 
боргів за комуналку. За відповідний законопроєкт 
№7531 проголосували 287 народних обранців.

Відомо, що законопроєкт пропонує на період воєнного 
стану зупинити примусове виконання рішень щодо стягнення 
боргів за комуналку з фізичних осіб.

Законом вносяться зміни до пункту 102 розділу ХІІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
виконавче провадження».

«Тимчасово, на період дії воєнного стану на території Укра-
їни забороняється примусове виконання рішень про стягнен-
ня з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні 
послуги», – зазначається в пояснювальній записці.

На період дії воєнного стану зупиняється «вчинення вико-
навчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, 
боржниками за якими є підприємства оборонно-промислово-
го комплексу, визначені в порядку, встановленому Кабінетом 

міністрів України, органи військового управління, з'єднання, 
військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові 
навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та орга-
нізації, які входять до складу Збройних сил України, рішень 
про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-ко-
мунальні послуги», – йдеться у документі.

Зазначається, що закон «сприятиме захисту конституційних 
прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану».

Також сьогодні Верховна рада підтримала у першому чи-
танні законопроєкт, який розширює перелік громадян, які не 
підлягають призову під час мобілізації.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шми-
галь заявив, що цієї зими українцям, які мають труднощі з 
оплатою комунальних послуг, як і раніше, виплачуватимуть 
субсидії.

Також раніше народні депутати схвалили в першому чи-
танні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення 
тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ 
підтримали 229 народних депутатів.

КАТЕГОРІЇ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ 
ОТРИМАЮТЬ ВІДСТРОЧКУ 
ВІД ПРИЗОВУ
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, 
який надає відтермінування від призову на військову 
службу під час мобілізації науковим, науково-
педагогічним та педагогічним працівникам.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена 
Шуляк.

Законопроєкт підтримали 318 народних обранців.
Документ розглядатимуть за скороченою процедурою. 

Зокрема, він передбачає право на відстрочку для педаго-
гічних працівників закладів вищої та фахової передвищої 
освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи 
не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/
або наукового ступеня.

Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане 
час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо 
відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується 
не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується 
наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, 
якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть 
продовжити розвивати українську науку. Саме тому наші 
науковці та педагоги повинні продовжити зараз свою ро-
боту на робочому місці і займатись цим після перемоги, 
— голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Києві організовану 
злочинну групу, що займалася незаконною переправкою 
за кордон громадян призовного віку в умовах воєнного 
стану і мобілізації. Для реалізації своєї схеми, зловмисники 
використовували підпільну друкарню.Українські правоохо-
ронці викрили у Львові трьох зловмисників, які організува-
ли незаконний виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

За свої послуги порушники просили по $6 тисяч, виво-
зили «клієнтів» до Польщі.

У Києві правоохоронці виявили новий механізм не-
законного виїзду чоловіків за кордон. Житель столиці 
та спільники оформлювали бажаючим виїхати посвідчення 
волонтера міжнародної громадської організації, за свої по-
слуги просили $10 тисяч з людини.

УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ 
ОТРИМАТИ ЩЕ ОДНУ 
ВИПЛАТУ
В Україні з’явилася можливість отримати виплати від 
ще однієї благодійної організації. У разі схвалення 
заявки можна буде отримувати терміном від 
1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням 
на фонд «Єдність» за майбутнє".

Виплати проводить запорізький благодійний фонд 
за підтримки Естонської ради у справах біженців, Міжна-
родного Комітету Порятунку, Управління ООН з координа-
ції гуманітарних питань (UN OCHA) та Всесвітньої продо-
вольчої програми. Допомога надається найбільш вразливим 
категоріям громадян, які постраждали від наслідків війни.

Хто може отримати виплату
Рішення про надання фінансової допомоги приймають 

у кожному випадку індивідуально. Спершу заявник має 
подзвонити до контакт-центру та озвучити необхідні дані. 
На їх основі працівник центру оцінить кожну ситуацію 
і прийме рішення щодо надання допомоги.

При прийнятті рішення враховують кілька факторів. Се-
ред них такі:

• втрата годувальника в родині;
• втрата помешкання або його значне руйнування через 

бойові дії;
• тяжкий стан здоров’я, інвалідність;
• одинокі мати чи батько з неповнолітніми дітьми;
• малозабезпечені сім’ї, у яких є неповнолітні діти, 

новонароджені;
• вагітні жінки та жінки, які годують новонароджених;
• люди похилого віку.
В яких областях працює програма? Зараз можна звер-

нутись за допомогою мешканцям 15 областей України: 
Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, 
Запорізької, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Жито-
мирської, Київської, Херсонської, Миколаївської, Одесь-
кої, Черкаської та Кіровоградської.
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Як волонтери збирають тіла загиблих на передовій

Як говорити з людьми, що пережили важку втрату

Олександр і Олена з тих небагатьох щасливчиків, яким 
вдалося втекти з Маріуполя, що після кількох тижнів 
бомбардувань тепер майже повністю контролюють 
російськи сили.

Місто фактично ізольоване від світу, й інформацію про те, 
що там відбувається, складно підтвердити самостійно.

Але ці та інші люди розповідають моторошні історії про 
життя в російських так званих фільтраційних таборах, ство-
рених за межами Маріуполя для розміщення цивільних перед 
евакуацією.

Зараз Олександр і Олена - у відносно безпечному Львові. 
За їхніми словами, в одному з фільтраційних центрів вони 
опинилися, коли намагалися втекти з Маріуполя. Вони піш-
ки дійшли до пункту евакуації, а звідти їх відвезли до центру 
розміщення російських біженців у колишній школі у селищі 
Нікольське на північний захід від Маріуполя.

"Це нагадувало справжній концтабір", - каже 49-річний 
Олександр.

Українська влада порівнює такі центри з тими, що діяли 
під час російсько-чеченської війни, де жорстоко допитували 
тисячі чеченців, багато з них зникли безвісти.

У Олександра й Олени зняли відбитки пальців, сфото-
графували з усіх боків та кілька годин допитували російські 
силовики - "як у в'язниці", - каже він.

Вони побоювались, що росіяни зазирнуть у їхні телефони, 
тому видалили зі своїх пристроїв усі докази зв'язків з Украї-
ною, зокрема фото доньки перед українським прапором.

Як виявилося, їхні побоювання не були безпідставними. 
Олександр каже, що під час допиту російські силовики ви-
вчили фотографії, історію телефонних дзвінків та контактні 
телефони на їхніх пристроях на предмет зв'язку з журналіста-
ми або державними та військовими посадовцями.

"Якщо людину підозрювали у тому, що вона "український 
нацист", її везли до Донецька для подальшого розслідування 
чи вбивства", - каже Олександр. (ВВС не змогла самостійно 
перевірити ці слова).

"Це було дуже небезпечно та ризиковано. Будь-який 
найменший сумнів, найменший опір - і тебе могли кинути 
у підвал для допиту та тортур. Усі боялися, що їх відвезуть до 
Донецька".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що однією з 
цілей його вторгнення є очищення України від нацистів, а 
російська пропаганда висувала численні безпідставні твер-
дження, що Україна якимось чином пов'язана з нацизмом.

Зрештою, подружжя внесли до списку на евакуацію. Але на 
цьому їхні випробування не закінчились.

ВТЕЧА
Літні люди спали в коридорах без матраців і ковдр, розпо-

відає Олена. На тисячі людей був лише один унітаз і одна ра-
ковина. Незабаром почалася дизентерія. "Не було можливості 
помитися, - каже вона. - Сморід стояв страшний".

Мило та дезінфекційні засоби закінчилися на другий день 
їхнього перебування там. Невдовзі те саме сталося з туалетним 
папером та гігієнічними прокладками.

Олені й Олександру сказали, що вони мають дозвіл на виїзд 
на 148-му евакуаційному автобусі. Але за тиждень з центру 
виїхало лише 20 автобусів.

Натомість було організовано багато автобусів для виїзду 
на територію Росії. За словами подружжя, їх навіть намага-
лися змусити сісти в автобус, що прямував на схід. Зрештою, 
Олена й Олександр були змушені звернутися до приватних 
водіїв, які, як вони побоювалися, могли бути росіянами або 
колабораціоністами.

"Ми не мали вибору - або примусова депортація до Росії, 
або ризик з цими приватними водіями", - каже Олена.

Це підтверджує мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Багато автобусів з цивільними їдуть на територію Росії, а 

не України, - розповів він ВВС під час телефонної розмови. 
- З самого початку війни [росіяни] не дозволяли евакуювати 
цивільних. Це прямий військовий наказ - вбивати мирних 
жителів".

Водію Олександра й Олени вдалося вивезти їх з фільтра-
ційного табору до окупованого Росією Бердянська - "поля-

ми, ґрунтовими дорогами, вузькими стежками, оминаючи 
блокпости", каже Олена.

Потім вони три дні шукали маршрут, перш ніж знайшли 
іншого водія, який був готовий ризикнути і вивезти їх на 
підконтрольну Україні територію. Йому вдалося обійти 12 ро-
сійських блокпостів і доставити їх до Запоріжжя. Після цього 
подружжя вирушило нічним потягом до Львова.

"З фільтраційних таборів можна втекти лише з цими міс-
цевими приватними водіями, - каже Олександр. - На щастя, 
серед них є добрі люди".

ГЕТТО
Того ж дня до Львова прибули Валентина та її чоловік Єв-

ген. Минулого тижня їм також вдалося втекти з Маріуполя. 
Вони прямували до невеликого містечка на заході України, 
відчайдушно потребуючи безпеки після пережитого.

За їхніми словами, ситуація у Маріуполі стала жахливою. 
Вони вижили, сховавшись у підвалі. З їжі мали консерви та 
жменю картоплі з власного городу, а воду брали з бойлера.
Через "фільтрацію" пройшли швидко, каже 58-річна Вален-
тина, можливо, через їхній вік та інвалідність Євгена. А ось 
молодим, за її словами, було значно гірше.

"Фільтраційні табори нагадують гетто, - каже вона. - Ро-
сіяни ділять людей на групи. Для тих, кого підозрювали у 
зв'язках з українською армією, теробороною, журналістами, 
працівниками влади, - це дуже небезпечно. Вони везуть цих 
людей до в'язниць у Донецьку, катують".

Валентина з Євгеном також кажуть, що багатьох відпра-
вили з фільтраційних таборів до Росії. Іноді людям казали, 
що вони їдуть на підконтрольну Україні територію, натомість 
автобус прямував на територію, яку утримує Росія.

Як Олександр і Олена, Валентина каже, що їм вдалося 
втекти лише завдяки приватному водію.

"Коли ми нарешті побачили українських військових і пра-
пор, коли почули українську мову, всі в автобусі почали пла-
кати, - каже вона. - Це просто неймовірно, що ми лишились 
живі й нарешті втекли з пекла".

Обидві пари виїхали з Маріуполя, міста, що стало сим-
волом опору та страждань України внаслідок російського 
вторгнення. Тепер на них чекає невизначене майбутнє — як і 
на 11 мільйонів українців, переміщених внаслідок конфлікту.

"Міста більше немає, - каже Валентина. - Навіть стін. 
Просто величезні купи руїн. Я ніколи не могла навіть уявити 
такого насильства".

Олексій Юков втратив лік тілам, 
знайденим ним на Донбасі за останні 
п'ять місяців. Він називає цифру понад 
300, але каже, що вона може бути й 
більша.

Олексій і його помічники виконують 
свою роботу, пересуваючись на білому фур-
гоні-рефрижераторі, позначеному червоним 
хрестом. Вони часто їдуть назустріч небезпеці, 
щоб зібрати тіла й останки загиблих укра-
їнських і російських військових та мирних 
жителів.

"Ми працюємо без вихідних. Постійно. Ми 
їздимо, досліджуємо, перевозимо, шукаємо, 
весь час", - каже він.

Це жахлива робота - викопувати розкла-
дені тіла російських солдатів, похованих у 
неглибоких траншеях, або збирати їхні решт-
ки зі спаленої бронетехніки.

За даними ООН, понад 5000 українських 
мирних жителів були вбиті після вторгнення 
Росії в лютому.

Офіційних даних про кількість загиблих 
українських військових немає. Але міністр 
оборони Олексій Рєзніков в інтерв'ю ВВС 
казав, що пік загибелі українських військових 
був у травні - до 100 на день. Радник голови 

ОП Михайло Подоляк казав у червні про 100-
200 загиблих щодня.

Олексій каже, що для нього ця цифра зву-
чить реалістично. Але він вважає, що росіяни 
втрачають утричі більше.

Один український військовий, з яким ми 
спілкувалися, який воював у Сєвєродонецьку, 
сказав, що російська тактика нагадує Першу 
світову війну - хвилі їхньої піхоти біжать під 
град куль.

Хто, на думку Олексія, перемагає у війні? 
"Річ не у тім, хто перемагає, - каже він. - Річ 
у тім, на чиєму боці правда. Вони (Росія) 
прийшли сюди, і це неможливо пробачити".

Кожен український військовий, з яким ми 
спілкувалися, говорив, що вірить у перемогу. 
Навіть у частинах, які зазнали бойових втрат 
у понад половину військ.

Але це завдає шкоди як живим, так і мер-
твим. Свою однорічну доньку Олексій не 
бачив вже багато місяців.

"Ця війна зруйнувала життя, яке ми мали і 
яке ми будували", - каже він.

Він додає, що зрештою тебе наздоганяє 
"відчуття порожнечі всередині".

Смерть на Донбасі приходить швидко. 
Російські снаряди прилітають за лічені секун-
ди, війська РФ випускають їх у промислових 

кількостях.
У середньому Росія випускає 20 тисяч ар-

тилерійських снарядів на день. Україна здатна 
відповісти лише 6 тисячами.

Немає перепочинку від звуків важких об-
стрілів й у військово-медичному пункті, який 
ми відвідуємо. Головний лікар - який просить 
називати його лікарем Анатолієм з міркувань 
безпеки - описує ситуацію на передовій як 
"крихку".

Він показує нам фотографії сильно пошко-
дженої військової машини швидкої допомоги 
- вона вкрита отворами від куль та пошмато-
вана осколками.

Лікар Анатолій каже, що червоний хрест, 
намальований на їхніх автомобілях, для 
росіян нічого не означає. Біля будівлі під ма-
скувальними сітками чекають ще дві машини 
швидкої допомоги - готові виїхати, щоби 
забрати постраждалих.

Ми зустрічаємо Тіну та Поліну, двох меди-
ків на передовій.

Тіна працювала у дитячій лікарні до того, 
як пішла добровольцем в армію. Вона вити-
рає сльози, розповідаючи про сім'ю, за якою 
сумує.

"Біль проходить, тому що перед тобою 
стоїть завдання: доставити людину живою в 

лікарню", - каже вона.
Питаю, чи їй страшно. "Звичайно, це 

страшно. Коли снаряд падає поруч, у тобі все 
стискається".

На кожного загиблого солдата ще більше 
поранених. Тіна каже, що їй не дозволено 
називати цифри, але додає, що "є жертви 
майже щодня, і не одна. Іноді багато, іноді 
дуже багато".

Поліні лише 21. Війна вже кинула велику 
тінь на її коротке життя.

Її батько та дядько зараз перебувають у 
полоні на окупованій Росією території Укра-
їни. Вона каже, що докладає всіх зусиль, щоб 
не опустити руки. Вона займається спортом і 
слухає музику, коли може, просто щоб зберег-
ти відчуття нормальності.

Але Поліна зізнається, що важко не почу-
ватися похмурим і пригніченим: "Крім куль, 
які летять над твоєю головою, є поранені - й 
ці поранені часто твої друзі та знайомі - якщо 
це все брати близько до серця, буде важко".

Надію дають їй солдати, яких вона рятує.
"Поранені й виснажені хлопці іноді навіть 

не хочуть лягати в лікарню. Кажуть, що не 
покинуть своїх побратимів, з якими разом 
тримають лінію оборони".

Триває війна, забираючи найдорожче. Наша боротьба 
продовжується - і не лише на фронті, а й в наших 
серцях. Боротьба за свободу, людяність, етичність і 
право на гідність.

Шкода, що не всі розуміють, що таке біль, що таке етич-
ність, турбота про інших і людяність. Що вриватися в лікар-
ню, в реанімацію, до людини, яка втратила дитину, і добивати 
її емоційно, знімаючи горе на камеру заради крутих кадрів, 
- жорстоко, цинічно і нелюдяно. Що ці кадри - не інструмент 
для кращого фінансування, а демонстрація безсердечності.

На жаль, війна приносить багато горя, болю, смертей, 
втрат і смутку.

І нам усім варто бути особливо чуйними й чутливими одне 
з одним. Щоб не зробити гірше, щоб не принести більше 
болю, щоб не нашкодити.

Людина, яка переживає втрату, потребує підтримки, про-
стору, де вона може дозволити горю робити свою роботу.

Тому дуже важливо не знецінювати ці почуття. Не поспі-
шати. Не вимагати неможливого.

Ми вже писали про цю складну тему, як пережити втрату. 
Але зараз я хочу поговорити про те, як пережити, коли горе у 

когось з близьких.
Горе - це важкий, але важливий етап. І воно потребує бага-

то сил і ресурсів. І часу. Горе не може поспішати.
Тож спершу вам потрібно знайти в собі сили для підтрим-

ки. Відчути свій обсяг ресурсу, яким ви готові поділитися.
Вислухати? Не поспішайте.
В горі важливо виплакатись й виговоритись. Про біль і 

втрату. Про смуток, про втрату всього, що було. Але важливо 
згадувати й про те цінне і тепле, хороше і значуще, що пов'я-
зане із загиблим. І про те, що допоможе нести у своєму серці 
любов до цієї людини.

"Не сумуй", "випий і забудь", "скільки можна", "у тебе ще 
буде інший", "добре, що є ще діти", "а от у мене була історія", 
"а от іншим ще гірше" - це не про підтримку. Це про знеці-
нення, про уникнення реальності та про консервацію горя. 
Від цього - ще болючіше. Це будує стіну нерозуміння і відчу-
ження, а самотність - найгірше, що може відчувати людина у 
горюванні.

Допомогти з конкретними завданнями? Добре.
Поясніть, яку частину завдань, наприклад, з документами, 

ви готові взяти на себе, щоб зменшити навантаження. Людина 
в горі потребує підтримки і допомоги надійних людей, яким 

можна довіряти. Бо проживати втрату, тверезо думати і логічно 
аналізувати, вчитуватись в юридичну документацію - складно. 
Так само складно може бути і в побутових аспектах. Ви може-
те робити щось разом, залучати близьку людину до простої 
діяльності, щоб відчути плече і присутність.

Не треба намагатись штучно відвертати, жартувати, удава-
ти, ніби нічого не сталося. Але якщо вам особисто важко бути 
емпатійною підтримкою, ви можете прямо сказати про це, і 
побути "руками й головою". Це чесніше і краще, ніж награна 
спроба розважити.

Просто побути поруч мовчки? Теж важливо.
Обійняти, заварити чай, посидіти поруч. Краще щиро 

зробити те, що у ваших силах, ніж намагатись зробити не-
можливе.

Навіть якщо ви малознайомі, просте сердечко підтримки і 
повага до чужої жалоби - важливі й цілющі.

Горювання - природний процес. Болючий. Але важливий. 
Не варто консервувати біль алкоголем чи чимось іншим. Не 
вимагайте тут і тепер жити так, ніби нічого не сталось. Не 
патологізуйте смуток. Горе - це форма вияву любові.



Офіційна жіноча військова форма: 
як ЗСУ роблять ще один крок до рівності в армії
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Незабаром вперше в історії ЗСУ у жінок, які служать в 
армії, з'явиться уніфікована жіноча військова форма. 
Військовослужбовиці вітають ініціативу, але водночас 
розповідають, що одяг - лише верхівка айсберга 
багатьох проблем, пов'язаних із гендерною рівністю.

Одну з найвідоміших жінок-воїтельок в історії Жанну д'Арк 
стратили зокрема за те, що вона носила чоловічий одяг. Шість 
століть потому жіноча військова форма залишається яскравим 
маркером ставлення до жінок в армії.

У ЗСУ разом із добровольцями територіальних громад сьо-
годні служать близько 57 тисяч жінок. З них близько 32 тисячі 
перебувають у зоні бойових дій.

Число військовослужбовиць у Збройних силах України 
збільшилося вдвічі з 2015 року. З 2017-го жінки отримали 
доступ до майже всіх бойових та офіцерських посад.

І сьогодні парамедики, артилеристки, снайперки, розвід-
ниці, командирки рот і взводів виконують свій військовий 
обов'язок на передовій та в тилу нарівні з чоловіками.

Утім, жінкам військовим досі видають чоловічу форму й 
чоловічу спідню білизну, їм бракує взуття менших розмірів 
та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури.

ПЕРЕШИВАТИ ТА ЗАКРІПЛЮВАТИ 
БУЛАВКАМИ

У наказі міністерства оборони №238 затверджено єдиний 
стандарт уніформи - чоловічий. Жіноча форма передбачена 
лише парадна - кітель, спідниця й черевики на підборах.

"Проте парад проходить один раз на рік, а на лінії зіткнен-
ня жінки перебувають щодня з 2014 року", - каже депутатка 
Київської міської ради Ірина Никорак у розмові з BBC News 
Україна. Вона просуває ініціативу жіночої форми для україн-
ських військовослужбовиць.

Чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим, 
пояснює Никорак. Штани можуть добре сидіти у стегнах, але 
будуть завеликі у талії, у кітелів - задовгі рукави, плече спуска-
ється майже до ліктя.

Жінкам доводиться перешивати форму або пристосувати 
її булавками та тактичним ременем у польових умовах. Це 
незручно й нефункціонально.

Морська піхотинка й розвідниця Ярина Чорногуз розпо-
віла на своїй сторінці у фейсбук, що на свої перші два комп-
лекти форми ЗСУ витратила у 2020 році 1800 грн. "Невеликі 
гроші, але більше шкода часу та пошуків кравців, які можуть 
це зробити у короткі терміни", - розповідає військова.

З 2019 року вона служила військовим медиком у добровіль-
ному батальйоні "Госпітальєри", потім підписала контракт із 
ЗСУ й у травні 2021-го стала морпіхом.

У розмові з BBC News Україна Ярина каже, що відсутність 
зручної жіночої форми на дев'ятому році війни з Росією - свід-
чення знецінювання жінок в армії.

Ярина, як і більшість жінок на передовій, збирала собі 
обмундирування сама. За її словами, найкращою є лінійка 
жіночої форми армії США. Нещодавно їй прислали родичі з 
Канади жіночі штани, кітель та літній убокс.

Досить велику суму довелось також витратити на нову 
плитоноску. Військова придбала її у ліцензованого україн-
ського виробника бронезахисту "Балістики", адже саме вони 
виготовили модель з урахуванням жіночої анатомії.

Серед інших речей першої необхідності - легке тактичне 
взуття, а також зручна білизна. Ярина жартує, що "за два з 
лишком роки на контракті не бачила такого рідкісного арте-
факту, як штатна жіноча білизна".

Військовослужбовиця каже, що не страждає від цього силь-
но, адже спіднє воліє купувати собі сама. Але якби існувала 
така ж зручна і якісна жіноча білизна, як-от "славнозвісні" 
шкарпетки ЗСУ або легка бавовняна термобілизна ЗСУ, - "це 
було б дуже сильним маркером поваги до військових жінок".

ARM WOMEN NOW
Саме це стало основним аргументом для волонтерського 

проєкту Arm Women Now (Озброїмо жінок зараз), який по-
ставив собі амбітну мету забезпечити українських захисниць 
якісною і функціональною формою.

Авторка проєкту депутатка Ірина Никорак розповідає, що 
першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього 
тижня передадуть захисницям на безоплатній основі для того, 
щоб протестувати і переконатися, що форма функціональна 
і зручна

За словами депутатки, ідея виробництва жіночої військової 
форми з'явилася після численних запитів від жінок, які зараз 
воюють на передовій. Деяким жінкам присилали форму з-за 
кордону, придбати її в Україні практично неможливо.

Лекала для однострою розробили за жіночою формою 
збройних сил США, однією з найкращих у світі. Відшили 
форму з якісного "пікселю", який замовляли у Польщі.

Організація також планує виробництво футболок, так-
тичних сорочок "убокс", а на осінь - термобілизну та теплий 
зимовий одяг, який розроблятимуть за новими лекалами.

Проєкт Arm Women Now фінансується благодійними 
внесками й через аукціони за участю зірок шоубізу та спортс-
менів. Волонтерам вже вдалося зібрати 400 тис. грн, яких 
вистачило на пошив 300 комплектів.

Утім, Никорак згодом планує забезпечити зручним одягом 
усіх дівчат, які служать у ЗСУ.

Ініціаторка та засновниця соціального проєкту співпрацює 
з міністерством оборони. За її словами, після того, як форму 
протестують на передовій, оборонне відомство зможе затвер-
дити єдиний стандарт жіночої уніформи та передбачити на це 
гроші в бюджеті.

ЩО КАЖУТЬ В МІНОБОРОНИ
У міноборони розкрили ВВС News Україна деякі деталі 

процесу запровадження форми для жінок.
Зараз є дві ініціативні групи. Перша - група волонтерів за 

підтримки офісу президента в рамках проєкту першої леді 
"Безбар'єрність". Друга - на чолі з депутаткою Київради Іри-
ною Никорак.

Міноборони провело зустріч з обома групами. Зараз вони 
всі разом працюють щодо військової форми для жінок.

Головні пропозиції від міноборони - протестувати експе-
риментальні зразки в польових умовах.

Окрім того, попросили волонтерів проаналізувати світовий 
досвід щодо жіночої форми в інших арміях.

Також волонтерів попросили проаналізувати типи фігур, 
щоб на перших етапах індивідуально підбирати одяг жінкам. 
У міноборони кажуть, що обговорюють і створення жіночої 
спідньої білизни.

"Робота триває, всі злагоджено працюють і взаємодіють 
зі службою стандартизації міноборони. Справа рухається, 
сподіваємось, незабаром буде результат. Пріоритет по вироб-
ництву - українські підприємства", - розповіли в міноборони.

ЯК ЦЕ В ІНШИХ
З проблемою відсутності зручної жіночої форми свого 

часу стикалися військовослужбовиці найбільш розвинених 
армій світу.

У США жіночу форму почали розробляти ще у 1950-их 
роках, але її дизайн був переважно гендерно-нейтральним. 
Лише у 2009 році американська армія взялася за розробку 
спеціального бойового екіпірування для жінок.

Сьогодні збройні сили США мають базу даних, яка містить 
93 параметри та 3D-скани чоловічого й жіночого тіла. За 
допомогою них вдається досягти ідеальної зручності не лише 
уніформи, а й бронежилетів, рюкзаків і навіть сидінь авто-
мобілів.

У 1970 році США скасували правило, згідно з яким жінок 
звільняли зі служби, якщо вони вагітніли. Однак у наступні 
десятиліття жінкам часто доводилося самим купувати собі 
відповідну форму.

Тепер кожна вагітна американська військова безкоштовно 
отримує три комплекти уніформи для вагітних, спеціальну 
футболку для годування та одяг для фітнесу.

У 2018 році армія схвалила нову систему бронежилетів - 
модульний масштабований жилет (MSV). Він важить менше, 
не перешкоджає рухам та регулюється під будь-який розмір 
та особливості фігури.

В ізраїльській армії, де жінки вже понад пів століття про-
ходять обов'язкову строкову службу, жіночу форму видають 
не у всіх підрозділах.

20-річна Неллі служить у змішаному бойовому батальйоні 
"Йорданські леви", одному з перших в ізраїльській армії, де 
хлопці і дівчата виконують усі завдання нарівні.

Форма й спорядження у ньому роками розроблялись для 
чоловіків, і жінки отримують такі самі набори, розповідає 
дівчина. Рюкзак з амуніцією важить понад 50 кг.

Екіпіровка складається з трьох комплектів польової фор-
ми й двох парадних. Видають усе необхідне: взуття, білизну, 
засоби особистої гігієни. Єдина відмінність - жінкам дають 
жіночу спідню білизну.

Неллі, яка служитиме загалом 2 роки і 8 місяців, каже, 
що у змішаних батальйонах проблем нерівності практично 
немає. Жінки служать у спецназі, їм доступні високі армійські 
посади. Обмеження стосуються лише військових операцій за 
межами країни, в яких є ризик потрапити у полон.

ВИБОРЮВАТИ ПРАВО
Однією з умов інтеграції України у євроатлантичні струк-

тури безпеки є досягнення рівності в армії.
Це насамперед доступ до військових посад та освіти, 

можливість кар'єрного зростання, особиста безпека, а також 
комфортні умови служби для жінок з урахуванням їхніх ба-
зових потреб, пояснює Анастасія Баніт, комунікаційниця ГО 
"Інституту гендерних програм".

Один із проєктів інституту - адвокаційна кампанія "Неви-
димий батальйон", відіграє значну роль у впровадженні цих 
змін.

За словами Баніт, рівність не означає однакових умов 
із чоловіками (адже потреби жінок у питаннях фізіології й 
гігієни відрізняються), "йдеться про створення простору, в 
якому кожен може виконувати свої обов'язки на 100% та не 
перейматися пошуком ресурсу для задоволення якоїсь базової 
необхідності".

На думку правозахисниці, зміни у цьому секторі відбува-
ються в Україні значно швидше, ніж свого часу у Європі чи 
Америці.

Ще у 2014 році жінки, які на фронті виконували обов'язки 
артилеристок, офіційно в документах були записані як ку-
харки, а вже у 2017-му їм було відкрито доступ до майже всіх 
бойових та офіцерських посад. У США боротьба за це право 
тривала не один десяток років.

Впливає на це, в першу чергу, війна, вважає правозахис-
ниця. Країні потрібна максимальна кількість кваліфікованих 
кадрів, аби захистити себе від ворога, тому владі доводиться 
проводити ці зміни значно швидше, ніж це могло б відбува-
тися в мирний час.

Попри це жінкам в армії все ще доводиться щодня долати 
стереотипи й доводити, що вони можуть робити все те саме, 
що й чоловіки.

За словами Ярини Чорногуз, щоб потрапити на бойові 
посади дівчині "потрібно пройти дуже непростий шлях і 
здолати просто неймовірну кількість перешкод". У багатьох 
військових керівників все ще домінують уявлення про те, що 
на певній посаді "бабі не місце й потрібні чоловічі мізки", 
каже військова.

"У результаті жінок, які служать на передовій на польових 
посадах, на багатотисячну армію ЗСУ лише пара сотень", - 
додає Чорногуз, у своїй роті вона єдина жінка.

Ця ситуація може незабаром змінитися. У міністерстві 
оборони розповідають, що кожного місяця контракт із ЗСУ 
підписує близько тисячі жінок.

З 1 жовтня за новим наказом міноборони жінки низки про-
фесій будуть зобов'язані стати на військовий облік. Щоправда, 
це не означає автоматичної мобілізації, а на військовий облік 
жінок братимуть лише за їхньою згодою.

СИЛА НЕ Є КЛЮЧОВОЮ
Дебати про те, чи повинні жінки служити, як правило, зо-

середжуються на фізичній силі, а не на тому, чи можуть вони 
справді зробити армію більш ефективною.

"Сила важлива, але вона не є ключовою, - каже Чорногуз. 
- Розум, мотивація, воля, сміливість цілком можуть компен-
сувати недостатню фізичну силу".

На думку військовослужбовиці, жінки мають чимало 
переваг у війську. Вони мотивують чоловіків, насамперед но-
вобранців, і значно краще комунікують із місцевими, адже до 
жінок-військових люди ставляться з більшою довірою.

Якби у складі військових частин було більше жінок, вважає 
Чорногуз, командири відповідальніше ставилися б до своїх 
підрозділів.

"У нас, на жаль, і досі бувають накази, коли загін з авто-
матами можуть кинути проти танків. Якби серед солдатів 
було більше жінок, таких наказів було б менше", - впевнена 
військова.

"До життя жінки ставляться бережніше, - каже вона. - І 
хоча це також частково сексизм, це впливає на рішення ке-
рівництва".

За словами Чорногуз, в армії постійно трапляються "мо-
менти, коли тобі запропонують бути слабкою і це дозволить їм 
бути сильнішими. Ти маєш, наприклад, постійно відмовляти-
ся, коли тобі пропонують піднести важке спорядження. Якщо 
всі роблять щось важке, ти стаєш і робиш це теж нарівні".

"Це - непросто і це - не для всіх, але таким є шлях до рів-
ності", - каже військова.



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
ВАО здає в оренду приміщення: ви-
робничі(7-200 кв.м), офісні(15-50 
кв.м), складські(30-200 кв.м), га-
ражні(15-20 кв.м) за адресою: вул. 
Млинівська, 25. Аукціон щовівторка. 
Тел. (0362)64-05-49.
Здам приміщення, 30 кв.м Тел. 
(098)297-57-57.

Продаж

Бетонні кільця та криш‑
ки. Різних розмірів. 
Копання, чищення кри‑
ниць, септиків. Тел. 
(096)168‑00‑85.

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.

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.

Втрачене свідоцтво про право на 
спадщину за законом посвідчене 
Здолбунівською районною ДНК від 
18.10.2005 р. за р. №2-733 видане на 
ім’я Демчак Дем’ян Вікторович, вважа-
ти недійсним.
Втрачений диплом спеціаліста, за 
спеціальністю: театральне мистецтво 
та кваліфікація режисер драматичного 
театру, серія КВ №40707821, виданий 
Київським Національним Університе-
том Мистецтв 01.07.2001 р. на ім’я 
Войтюк Л. М., вважати недійсним.

Як почати працювати знову? Де взяти сили, 
мотивацію, енергію, щоб знову повернутися до 
колишнього режиму? Чи можливо взагалі до нього 
повернутися? Розбираємось із психологом.

Після 24 лютого життя багатьох українців кардинально 
змінилося. Людям довелося покинути свої домівки, пере-
їхати до близьких, шукати притулок за кордоном. Коли ми 
опинилися у відносній безпеці, постало наступне питання 
– заробіток грошей. Щасливчики повернулися на попередні 
робочі місця, але багатьом довелося шукати нову роботу.

Тепер наша психіка переживає не найкращі часи. Адапта-
ція до всього жахіття сьогодення, прийняття, заперечення, 
біль та сльози. Вранці ми ледве підводимося з ліжка, хочеть-
ся поїхати далеко і не думати, не читати, а просто лежати. Як 
знайти сили і продовжувати працювати? Психолог Тамара 
Добудогло дала кілька слушних порад.

Якщо у вас збереглося робоче місце і маєте можливість 
повернутися й знову займатися справою, розробіть ком-
фортний план, – зазначила експертка.

План повернення до робочого режиму:
• розділення задач;
• перерви;
• відпочинок;
• режим сну та їди (бо це турбота про ресурси);

• планування чогось одного на день. Так ваші ресурси 
будуть розподілені рівномірно між навантаженнями. Не 
“розривайте” себе на частки.

Також психолог пояснила, що працювати на повну силу 
тепер не вдасться нікому. Просто наші ресурси ослаблені або 
вичерпані. Наш мозок працює вже не так швидко, постій-
ний стрес та страх знизили продуктивність. Ви помітите, що 
встигаєте робити набагато менше, ніж раніше.

Головне – не чекайте від себе звичної продуктивності. Тому 
що це ілюзія, – відзначила психолог.

Мабуть, кожен із нас помітив, що під час війни лайку 
можна почути набагато частіше, ніж у мирний час.

І це не дивно, адже одна із функцій лайливих слів — 

швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних по-
чуттів, що у свою чергу допомагає знизити емоційний накал.

Та що робити, якщо потреба у вираженні емоцій є, але 
використовувати для цього лайку ви не хочете?

У такому разі спробуйте зробити наступне:
• випишіть на листок усі лайливі слова, що ви найчас-

тіше вживаєте;
• навпроти кожного зазначеного вами нецензурного 

слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у су-
спільстві;

Це може бути не тільки слово, а, наприклад, фраза, при-
слів’я, висловлювання, афоризм.

Коли наступного разу виникне потреба у вираженні 
емоцій через лайку — зробіть це, використовуючи слово/
фразу-замінник.

Пам’ятайте, що на те, щоб перевчитися, потрібен час. 
Тому не засмучуйтесь, якщо не зможете відразу отримати 
бажаний результат.

Юлія Ворман, практичний психолог.

ЯК ПОВЕРНУТИСЯ В РОБОЧИЙ РЕЖИМ,  
ЯКЩО ЗОВСІМ НЕМАЄ СИЛ

ЯК ДАВАТИ ВИХІД ЄМОЦІЯМ БЕЗ ВЖИВАННЯ 
ЛАЙЛИВИХ СЛІВ

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Померла телеведуча та акторка Руслана Писанка

У 2015 році майбутня екологиня Ріта 
прийшла на перші заняття для цивільних, 
які проводили в столичному осередку 
"Азова". Там були й теорія, і практика, і 
фізична підготовка для майбутніх воїнів.

Ріту захопили заняття з тактичної медици-
ни. Зізнається, ніколи б не подумала, що це їй 
сподобається, бо її мама працювала в лікарні. 
Дівчині здавалось, що це виключно паперова, 
нудна й одноманітна робота. 

Але дівчина не хотіла сидіти вдома – вона 
прагнула потрапити на фронт. Була проблема 
– дівчат в "Азов" не брали. Навіть медиками. 

Майбутня "Мама Ріта" довго боролась з 
цією несправедливістю – стукала в усі мож-
ливі двері, оббивала пороги військкоматів, 
шукала й інші варіанти потрапити на фронт 
та не пропускала тренувань. 

Через кілька місяців сталася доленосна зу-
стріч з одним з командирів. Він мав позивний 
"Хоттабич", і виконав бажання Ріти – вона 
отримала шанс поїхати на війну. Там дівчина 
познайомилась з "Госпітальєрами", а ще через 
трішки – підписала перший контракт.

Ріта служить вже сьомий рік. До початку 
повномасштабного вторгнення вона була 
медичною інструкторкою, а зараз – на позиції 
бойового медика. 

За майже материнську турботу до хлопців 
дівчина отримала позивний "Мама Ріта". Для 
"УП.Життя" вона розповіла свої фронтові 
історії. 

МАТЕРИНСЬКА ТУРБОТА ВІД 
МЕДИКИНІ

В медиків іноді буває дивне передчуття, 
коли вони відчувають або запах, або смак 
крові. Воно інтуїтивно підказує, що зараз 
будуть поранені.

Якось їхали на іншу "точку" в робочому 
"Хаммері". В мене різко виникає металічний 
присмак в роті. Думаю, та може, десь прику-
сила щоку.

Проїхали хвилин 20, може й менше. І 
тут якесь скупчення людей біля дороги. Ми 
зупинились розпитати – кажуть поранений 
цивільний. В нас почався істеричний сміх 
через те, що коли ми навіть просто їдемо з 
точки А в точку В, все одна працюємо. Рану 
йому затампонували, а тоді – всю дорогу до 
госпіталю розважали. Сміялись так багато, що 
він навіть злякався. То ми кажемо: все добре, 
нам часом просміятися треба. Довезли, пере-
дали медикам, подзвонили його мамі. 

Одного разу викликали на евакуацію. Я 
тоді працювала з медротою, тобто не лише 
на свій батальйон. Мені кажуть – Ріта, давай 
там на виїзд. Всередині – погане передчуття. 
Їдемо до батальйону, в якому я знала одного 
хлопця. Ми називали один одного "братуха" 
і "сеструха", бо народились в один день. Я 
сідаю в машину і думаю: "хоч би не він".

Доїжджаю, заходжу в хату, куди його від-
тягнули, роздивляюся і кажу: "Якого чорта 
ти?". У нього рука замотана, весь в крові. 

Я посварила його жартома, а тоді відвезла в 
госпіталь. Мені здається, що бійцям приємно, 
коли їх вивозять знайомі медики, бо є з ким 
поговорити, посміятися. 

Хоча своїм хлопцям завжди кажу: "Як при-
їдете до мене не на каву – ховайтеся!". 

Останнім часом вражає моя внутрішня 
залізна стійкість. Не знаю, звідки вона з’яви-
лася, бо я дуже емоційна людина. 

Але коли почалися сильні бої для мого 

підрозділу, я стала залізобетонною. Тобто бачу, 
що везуть пораненого на евакуацію, перехо-
плюю: ага, це мій, живий, оцінила поранення 
– жити буде. 

Дехто з хлопців, хто не перший рік на вій-
ні, не хочуть мені показуватися в машині. Бо 
коли я їх бачу пораненими, одразу лаюсь го-
лосно: "Якого біса, що ви тут робите?" А вони  
кажуть: "Вибач, так вийшло, ми трималися, 
як могли". 

Вони називають мене мама Ріта, бо я за 
ними ганяюсь: то змушую вдягати бронік, то 
вчу знову і знову правильно носити турнікет, 
то сварюсь, що вони енергетиками залива-
ються. 

Хоча іноді я взагалі менша по зросту та 
молодша деяких військових, але через турботу 
вони так почали мене всі називати. 

ТРУДНОЩІ ЕВАКУАЦІЇ
Ворогу плювати на машини медиків, хоч 

вони з плюсиком, хоч без плюсика. Якщо 
росіяни бачать авто, то будуть по ньому стрі-
ляти. 

Був у нас один виїзд, коли я в дорозі почу-
ла якийсь дивний звук і не зрозуміла, що це за 
спалахи навколо. Ми їхали на цивільному, не 
перефарбованому Спрінтері – він світився в 
темряві і відблискував, як новорічна ялинка.

Противники з дронів намагалися на нас 
щось скинути, але не наздогнали. Взагалі 
машинки тут помирають героїчною смертю. 
Бо досить швидко зношуються через осколки, 
які розлітаються.

Тож будь-який новенький джипчик через 
пару виїздів вже провітрюються з усіх боків, 
немає скла, десь немає дверей, ще чогось. Але 
поки ще авто може когось везти – виконує 
своє бойове завдання. 

Були ситуації, коли повідомлять про пора-
неного, але ще навіть з позиції не забрали та 
не донесли. А медична машина стоїть і чекає, 
поки по ній щось прилетить. 

Тягнути поранених на евакуацію доводить-
ся хлопцям власними силами: на ношах чи 
на собі до певної точки евакуації, куди може 
під’їхати машина. Найважче, якщо артилерія 
ворога продовжує працювати. Бо потрібно 
постійно падати, а тоді підійматися. Через 
це навіть коротка дистанція в тих навіть 100 
метрів, 150 може здаватися нескінченною. 

Якось я ледь додзвонилася до медика Ки-
рила, який викликав евакуацію. Ми мали ско-
оперуватися. Він попередив, що поранених 
бійців дуже багато і вони не можуть іти до точ-
ки евакуації. Ще і його в сідницю поранено. 

Але Кирило примудрився надати допомогу і 
сам собі, і цим хлопцям. Він передав їх, а тоді 
поїхав забирати ще когось, сидячи на своїй 
пораненій сідниці.Бо навіть якщо тебе пора-
нили, це не значить, що ти вибуваєш з гри. Ти 
маєш працювати до останнього. 

"МОЯ РУКА ЩЕ 
ВІДСТРЕЛЮЄТЬСЯ, ДОК?"

Одного разу везла з евакуації в госпіталь 
хлопця – командира підрозділу. Він був в яс-
ному розумі попри поранення, ще й якихось 
задач "нарізав" (роздав).

Спитав, хто з ним їде, я ж кажу – Рітуха. 
Я так завжди кажу. Він такий: "Зрозумів. 
Подивися, у мене ноги мокрі і їм холодно. 
Подивись, зніми шкарпетки". 

Думаю – не може бути просто так, що йому 
через це холодно. Значить, десь скоріш за все 
там знайдемо кров. Ну, звісно, ми зняли його 
берці – там теж поранення. 

У нього при тому поранення в руку серйоз-
не – вона під ампутацію йшла. І от їдемо, я ту 
руку притримую. А він лежить і каже: "Оце я 
стріляв, хотів влучити в танк і так вийшло, що 
танчик спрацював по мені. Моя рука, певно, 
ще там досі відстрілюється".

Я тільки в той момент зрозуміла: він не 
знав, що вона поруч з ним лежить. Кажу йому: 
"Та я її зараз тримаю, вона в мене в руці". А він 
підіймає голову та абсолютно серйозно каже, 
що йому треба правду знати. Напевно, очіку-
вав, що я підтверджу, що її відірвало. Думаю, 
якби я її підняла і показала, він би ще більше 
здивувався.

Коли складні ситуації, то тільки чорний 
гумор нас і рятує. Якби не він – напевно б 
десь у психлікарні вже б лежала.

Або було бійця поранення в сідниці. Щоб 
йому не холодно було, то ми його ковдрою з 
тигром прикрили. 

Перед виїздом робила перекличку і кричу: 
"Що ти там, жопка з тигром, як твої справи?". 
Відповідає, що все нормально.  

Бували моменти, коли поранених в машині 
багато, і я не встигаю усіх запам’ятати. А вони 
часом приїжджають подякувати за врятоване 
життя. В мене вже є певна профдеформація, 
бо я людей по пораненнях починаю впізнаю. 
Чим воно менш типове – тим швидше я 
згадаю.

8 ПОРАНЕНИХ В МАШИНІ
Якось у великий медичний Спринтер мені 

кинули 8 людей, один з них – важкопоране-
ний, лежачий. Я біля нього в голові. Але через 
те, що сидять хлопці на бокових сидіннях, їх 
ноги впираються в ноші. Я не можу підійти, 
оглянути пораненого повністю, і бійців ру-
хати не вийде – бо  в когось ноги поранені, 
хтось взагалі контужений й не розуміє, що 
відбувається.

А оцей хлопчина на ношах ще й мокрий, 
бо він через річку намагався перебратися. Це 
ускладнює задачу, бо не очевидні поранення. 
Ще й мерзне швидше.

Я попрацювала з верхом, а на ногах пере-
вірити турнікети не можу.

Кричу тому, хто сидить біля ніг, щоб він 
оглянув їх: чи не кровить там більше нічого, 
чи все стабільно. За іронією долі в самому 
кінці сидів максимально глухий боєць після 
контузії.

Ми коли грузили "300", не встигли нор-
мально відсортувати. Тож я кричу і не розу-

мію, чому він мене ігнорує. Попросила того, 
хто поруч, аби донесли моє прохання. На 
щастя, з ногами все було ок.

Тоді взялась інших бійців оглядати. Див-
люсь, сидить зовсім юний хлопчина, за щоку 
тримається. 

В нього, як виявилось, щока навиліт. А 
прикриває шапкою якоюсь. Дала йому сте-
рильний бинтик, кажу – тримай далі, ти мо-
лодець. На щастя, ми швидко до стабілізацій-
ного пункту доїхали, я медиків попередила, 
що навіть не всіх встигла оглянути. Знаю, що 
один дуже важкий, його треба оперувати вже.

Поки його "латали" – допомогла бійцям. 
Хтось попросив водички попити. Я не втри-
малась і пожартувала, що хлопцю зі щокою 
поки не можна. Він мене винагородив важким 
і хижим поглядом, який я ніколи не забуду.

Погляд на 1000 ярдів
Контузії, як і поранення, бувають різні. 

Було таке, коли хлопчина поранений постій-
но "від'їжджав".  Кожного разу з ним знайо-
мишся, щоб він розумів, що це свій. Тільки 
приведеш до тями, він дивиться в очі, качає 
головою, що  зрозумів. Проходить кілька 
секунд, і його погляд знову в нікуди. Я, як 
папуга: "Привіт, я Ріта".

Був одного разу такий складний боєць, 
якого доводилось смикати кожних кілька 
хвилин. 

Постійно його смикала, і в якийсь момент 
і він мені заряджає: "Що ти від мене хочеш? 
В мене є дружина, не чіпляйся до мене!". Я 
аж трошки приофігіла, думаю – нічого собі! 
Кажу, ти не переживай – я одружена, все 
нормально. 

Це було так смішно, бо він ніби дійшов до 
точки кипіння. А колись з моєї роти забирала 
військового, який був мені за тата на війні. 
У нього дуже серйозна контузія – погляд на 
1000 ярдів називається. Це той стан, коли 
він дивиться в нікуди, і достукатися до нього 
майже неможливо. 

Насильно поставити катетер неможливо, 
бо йому це, м'яко кажучи, не сподобається. 
Разом з хлопцями пояснювали йому, що він 
в безпеці, свої навколо, і завдяки цьому мені 
вдалося поставити катетер. 

Було важко забрати його речі та зброю, бо 
він не хотів віддавати. Кілька разів поспіль 
пояснюєш, що він їде на госпіталь – там 
зброя не потрібна. Є хлопці, яких контузить 
не один раз, але вони не їдуть на евакуацію, 
бо вони знають, що від них багато залежить. 
Але коли накипає – приїжджають. Кажуть 
"Покапай мене, я готовий". Для мене вони – 
титани, які тримаються до останнього.

Часом доводиться вмикати злого доктора 
та розповідати, що ти їм зараз вколеш і куди. 
Це, попри логіку, підіймає їм настрій. 

Просто є такі хлопці бойові – знищувати 
танки вони можуть, а як ставити крапельни-
цю – це для них трагедія. 

Але й перепочити мені не дають. Постійно 
хтось приїжджає і кричить на весь підвал: 
"Мама Ріта!". Я виходжу, як злобний гном і 
жартома питаю, чи можна мені хоч хвилину 
побути на самоті. Бо я – інтроверт. Але хлопці 
вже навчилися "підкуповувати", тому їдуть зі 
смаколиками. 

Я насправді вважаю, що в них робота 
складніша, ніж в мене. Тому я мотивую бійців 
та піклуюся, а вони – мене. 

Найцінніше – що моя рота не просто мене 
любить, а поважає.

Вікторія Андрєєва, "УП.Життя"

В ніч на 19 липня померла 
телеведуча та акторка Руслана 
Писанка, їй було 56 років.

Про це повідомляє телеканал "1+1", 
де Писанка вела програму "Твій день".

"Велика війна змусила поїхати її 
до Німеччини. Там лікарі у Руслани 
Писанки діагностували важку хворобу. 
Руся практично нікому не казала про 
свою війну. Стежила за усіма подіями, 
допомагала, сміялась в трубку, будувала 
плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні 
вночі нашу Русю забрала", - йдеться у 
повідомленні.

Руслана Писанка (Писанко) наро-
дилася в Києві. Її батько Ігор Писанко 
був відомим кінооператором. Навчалася 
на факультеті режисури телебачення, 
почала зніматися в кіно ще студенткою.

У 1995 році вона зіграла свою першу 
головну роль у фільмі "Москаль-чарів-
ник". Картина взяла кілька почесних 

премій, головні герої отримали премію 
імені Олександра Довженка.Р ФО-
ТО,UNIAN

Відтоді грала в театрі, знімалася в 
кіно та працювала на телебаченні.

Писанка відома ролями відьми Гор-
пини у стрічці польського режисера Єжи 
Гофмана "Вогнем і мечем", Мелашки у 
серіалі "Чорна рада", також знімалася в 
серіалі "Кріпосна" та "Філін".

Писанка також багато працювала 
на телебаченні, брала участь у різнома-
нітних телевізійних шоу. У тому числі 
в "Танцях з зірками", "Зірка+Зірка", 
знімалася в мюзиклах "Сорочинський 
ярмарок" та "Три мушкетери", в остан-
ньому вона зіграла Портоса.

У 2008 році вона разом з Володими-
ром Зеленським вела шоу "Службовий 
романс". А протягом останнього року 
була ведучою програми "Твій День" на 
телеканалі "1+1".

У соцмережах висловлюють шок і 

смуток у зв'язку зі смертю ведучої, а 
також діляться спогадами.

"Ти була неймовірно яскравою, тала-
новитою і класною. Ти була джерелом 
фантастичних історій, мудрих порад і 
людського тепла. Ти була...", - написав 
політик Борислав Береза.

"Вже лікуючись у Німеччині - все 
одно була постійно на зв'язку і намага-
лася допомогти Україні 💔 незважаючи на
важку власну боротьбу - Ти далі пере-
ймалася і вболівала за своїх 💔 💔 ", - згадує
ведуча Соломія Вітвіцька.

А канал 1+1, де працювала пані Пи-
санка, повідомив, що вона також була 
амбасадоркою кампанії #забутипровік.

Ось що вона сама казала в інтерв'ю: 
"Я не відчуваю свій вік і не хочу його 
відчувати. ... Якщо в очах є промінь, що 
захоплює інших людей, рік народження 
відходить на інший план. Важлива енер-
гія, яку ви випромінюєте".




