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Вдова воїна "Азову"  
про злочин рашистів

Публічна страта: жахіття Оленівки

Тамара Яніна – вдова воїна "Азову" чемпіона України з кік-
боксингу та чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна (по-
зивний "Таєць"), яка після втрати чоловіка, залишившись з триріч-
ним сином, написала пост, в якому розповіла про біль за коханим, 
катування його побратимів та байдужість світу до війни в Україні.

"Моє життя в п'ятьох фотографіях. Я думала, що гірше 
твоєї смерті вже нічого не може бути. Я думала, що гірше, ніж 
в квітні, вже не буде, – написала у Facebook Тамара. –  Але 
я навіть уявити не могла, що найгірше – це пережити твою 
смерть; пережити смерть майже всіх твоїх друзів; пережити 
ці всі катування живих людей, чоловіків, жінок, старих лю-
дей і маленьких дітей; пережити масову страту тих, хто разом 
з тобою мене захищав; пережити кожну новину про смерті 
в результаті вибухів; пережити кожну новину про "200-го" 
воїна – і жити тепер з цим…

Я тепер знаю, як це, коли помирає душа. Це коли ти ззов-
ні живеш, робиш все, як завжди, але всередині ти мертва. 
От просто мертва. Сьогодні дочка загиблого героя-азовця 
сказала мені, що скоро приїде її рідний дядько, і вони будуть 
дурачитися і бавитися. Її дядько – це рідний брат тата.

А він не приїде. Бо він вчора згорів в Оленівці. Дівчинка 
про це не знає, бо вона ще не оговталася від втрати тата. 
І я сиджу поряд з її мамою, і в нас "німа сцена".

Як жити далі?.. Це не просто пафосне запитання, це дійсно 
моє запитання, як мені тепер жити далі… Я сьогодні бачила 
фотографію відрубаних рук і голови українського військового, 
які насадили на якісь кілки чи паркан. Ще бачила відео з чіт-
ким підписом "катування і звірства над нашим полоненим", 
де в живу людину встромили патика в спину, він, бідний, 
повзе, а вони знущаються, щось там говорять. Їх катували 
весь цей час. Їх продовжують катувати. Поки я їм, сплю, гуляю 
з дитиною, йду до магазину – їм відрізають статеві органи, 
відрубають руки і голови, встромляють патики в спини і зну-
щаються з живих людей. Як з цим жити?

Вони відрізають їм все, не тільки яйця. А повністю все. 
"Щоб не плодилися", підписують так відео. Як з цим жити… 
Не дивитися? – легше всього забути, не дивитися, не чути 
і не знати. Тільки це не мій метод".

За словами Тамари, її сильно гнітить те, що вона не може 
допомогти полоненим та пораненим воїнам.

"Я не можу їх врятувати. Я нічого не змогла зробити. 
Я не знаю, кому писати, яким макронам з байденами, щоб 
їх врятували. Мене не читають найвпливовіші люди. Але 
це вже не важливо… Їх же можна було врятувати. Але ж ди-
пломатія… Світова дипломатія…

Будь ласка, прошу, поясніть мені хтось, хто точно на цьо-
му знається, хтось з відповідною бездоганною освітою: чому 
Гаазький суд досі не розпочав над країною-катом судове 
розслідування? Чому ми досі збираємо докази, а не подає-
мо на них до суду??? Я не розумію, поясніть, будь ласка!!! 
На це мала б бути якась вагома, людяна, причина, бо дипло-
матичні причини не можуть виправдати цих всіх катувань, 
знущань, ґвалтувань, вбивств.

Ці всі люди, наші військові, вони не загинули – вони вби-
ті!!! Це різні речі. Єдина причина, по якій я ще живу на білому 
світі – мій син. Я не хочу, щоб його виховували чужі люди. 
Його так ніхто не буде любити, як я. Більше причин немає. 
Я вже не чекаю тіла, могили, документів, я нічого не хочу. 
Я б хотіла заснути і більше ніколи не прокидатися, якби 
не було дитини. Бо я не знаю, як з цим жити. Я просто не ро-

Потрапляння в мережу 
спочатку відео із знущанням 
та вбивством українського 
військовополоненого, а 
наступного масоване вбивство 
полонених українців у колонії у 
Оленівці Донецької області не є 
випадковим збігом обставин, а 
спланованою стратегією Росії, 
наголошують правозахисники 
у матеріалі Української 
Гельсінської спілки з прав 
людини.

Виконавчий директор Україн-
ської Гельсінської спілки з прав 
людини Олександр Павліченко на-
гадує, що до практики жорстоких 
катувань вдавались і радянські 
"миротворці" в Афганістані, а потім 
Росія продовжила цю практику в 
обох чеченських війнах, і зараз в пу-
блічну сферу потрапило моторошне 
відео з нівечінням статевих органів 
і вбивством українського військо-
вополоненого.

"Звичайно, в першу чергу вини-
кає емоційна оцінка тих орків-не-
людів, які це вчинили, і ця оцінка 
однозначна, як і викликане бажання 
дати належну відповідь, при цьому 
не сильно звертаючи увагу на нор-
ми міжнародного гуманітарного 
права, бо – "до тварин і нелюдів 
норми міжнародного гуманітарного 
правила не застосовуються", – під-
креслює він.

На сьогодні в російському полоні 
разом з захопленими на "Азовсталі" 
знаходиться велика кількість укра-
їнських захисників – представників 
ЗСУ, тероборони, правоохоронних 
органів, медичних працівників, які 
мають загрозу зазнати катувань, а 
частина таки піддається жорстокому 
катуванням.

Павліченко вказав на відпові-
дальність за ці знущання в тому 
числі Міжнародного комітету чер-
воного хреста, який був гарантом 
безпечної здачі в полон захисників 
"Азовсталі".

"Разом із тим Україна має чітко 
встановити усіх причетних до цього 
звірячого злочину і забезпечити 
належне покарання усім до нього 
причетним, включно з організатора-
ми війни. Світ має висунути вимогу 
видачі всіх катів для незалежного 
суду, і це обов’язково відбудеться з 
належним покаранням. І останніх, 
і перших осіб.   

Світ, який жахається цій серед-
ньовічній жорстокості, має не лише 
емоційно відреагувати, а зрозуміти, 
що неконтрольоване зло, яке не 
дотримується ніяких правових ра-
мок, розуміє лише силу, і така сила 
має бути швидкою, ефективною, і 
переважаючою, і ця сила є тяжким 
воєнним озброєнням, яке має зни-
щити присутність російських військ 
на захоплених українських землях", 
– додав він.

ІСТОРІЯ ВБИВСТВА  
В ОЛЕНІВЦІ

9 липня російські медіа повідо-
мили про обстріл колонії в Оленівці 
на Донеччині, де утримувалися 
українські полонені. Пропагандисти 
стверджували, що є щонайменше 53 
загиблих. Генштаб України спросту-
вав звинувачення РФ, що удар на-
несли ЗСУ. За інформацією Геншта-
бу, росіяни намагалися приховати 

катування і вбивства полонених.
У розвідці вважають, що вбив-

ство українських полонених в Оле-
нівці на Донеччині організували 
найманці ПВК "Вагнера" за особи-
стою вказівкою Євгена Пригожина, 
не узгодивши це з керівництвом 
Міноборони Росії.

СБУ перехопила телефонні роз-
мови, в яких окупанти підтвер-
джують, що саме російські війська 
винні у вибуху в колонії окупованої 
Оленівки, внаслідок якого заги-
нули щонайменше 53 українських 
полонених.

Українські захисники опублі-
кували спільну заяву і вимагають, 
аби ООН та МКЧХ, які виступали 
гарантами життя та здоров'я укра-
їнських бійців, направили своїх 
представників в колонію, де росіяни 
утримують захисників. У Червоному 
хресті заявили, що подали запит і 
намагатимуться дістатися до обстрі-
ляної колонії в Оленівці, де загину-
ли українські військовополонені.

30 липня російські ЗМІ викла-
ли списки прізвищ поранених та 
загиблих внаслідок терористичних 
дій в Оленівці. Однак Патронатна 
служба Азову повідомила, що не 
може підтвердити чи спростувати 
ці повідомлення, а уповноважений 
ВР з прав людини Дмитро Лубінець 
заявив, що Україна не отримала 

списки загиблих в Оленівці військо-
вополонених.

ЗАЛУЖНИЙ ОБІЦЯЄ 
ПОМСТИТИСЯ  
ЗА КОЖНОГО 
ВБИТОГО УКРАЇНЦЯ

Головнокомандувач ЗСУ Вале-
рій Залужний, коментуючи теракт 
російських окупантів у Оленівці, 
пообіцяв помститися за кожного 
загиблого чи пораненого побратима.

"Росія – держава-терорист. Звір-
ства росіян, які вони чинять із 
нашими військовополоненими, ви-
кликають лють. Ми помстимемося 
за кожного загиблого або покаліче-
ного побратима, – йдеться у заяві 
Залужного в Facebook.

Він зазначив, що ЗСУ, на відміну 
від російських військових злочин-
ців, дотримуються норм міжнарод-
ного гуманітарного права.

"У той же час ми зробимо все 
можливе та неможливе, щоб пока-
рати винних у злочинах проти на-
ших побратимів, посестер та мирних 
громадян. Ці злочини немає терміну 
давності. Знайте, вороги, вам не 
буде місця на Землі", – наголосив 
Валерій Залужний.

"АЗОВ" ТЕПЕР – 
ВСЯ УКРАЇНА – 
КОМАНДИР ПОЛКУ

Вбивство росіянами полонених 
українських військових, які утриму-
валися у колонії в Оленівці, є актом 
публічної страти, заявив командир 
полку "Азов" Микита Надточій.

"Ми розцінюємо удар по Оле-
нівці як акт публічної страти. Росія 
здійснила його від безкарності. 
Вони звикли, що їх ніхто не при-
тягне до відповідальності навіть за 
порушення законів, звичаїв і пра-
вил ведення війни", – наголосив 
військовий.

Командир "Азову" зазначив, і 
Україна, і побратими загиблих не 
залишать цей злочин безкарним. 
Військовослужбовці полку вже 
встановлюють імена причетних до 
руйнування колонії та організаторів 
страти.

"Ми маємо попередню інформа-
цію, але поки не готові її озвучувати. 
Ми знайдемо їх, де б вони не пере-
бували: на окупованих територіях 
України, в Росії чи третіх країнах. 
Україна як держава забезпечить 
справедливе покарання", – додав 
Надточій.

Росія заявою свого посольства 
у Великій Британії фактично ви-
знала свою причетність до злочину. 
Звернення командир полку за-
кінчив посланням до російського 
президента Владіміра Путіна, який 
"особисто несе відповідальність за 
цей воєнний  злочин".

"Я хочу нагадати Путіну, що в 
домі повішеного про мотузку не 
говорять. Ви самі будете страчені, 
разом зі своїми шакалами та по-
сольствами, за рішенням міжна-
родного трибуналу. Росія думає, що 
вбила "Азов", стратила. Але "Азов" 
тепер – вся країна. Кожен украї-
нець мститиме за кожного нашого 
замученого і загиблого побратима", 
– підсумував він.
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В НБУ розповіли, чи чекати нового банкопаду

У MCDONALD'S ПРОКОМЕНТУВАЛИ 
ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ВІДКРИТТЯ 
РЕСТОРАНІВ 
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 
в Україні планує відновити роботу, але поки 
не відомо, в якому саме місяці та в яких містах.

Як розповіла Алеся Муджирі, керівниця відділу зв’яз-
ків із громадськістю McDonald’s у коментарі Finance.ua, 
ще з 24 лютого компанія допомагає країні та підтримує своїх 
співробітників.

"Виплачуємо зарплати команді, передали продукти з рес-
торанів і складів на гуманітарні потреби – більше ніж 700 
тонн продукції на понад 130 млн грн", – розповіла Муджирі.

За її словами, працівники компанії долучились до Фун-
дації Дім Рональда Макдональда як волонтери і організува-
ли програми гуманітарної допомоги.

"У цих програмах ми закуповуємо і роздаємо продукти 
першої необхідності родинам, які постраждали від війни, 
закуповуємо обладнання, медикаменти, а також продукти 
і воду лікарням", – зазначила керівниця відділу зв’язків 
із громадськістю у McDonald’s.

Українські родини, за її даними, вже отримали понад 
75 тис. продуктових наборів, а допомогу з обладнанням 
і медикаментами отримали 26 лікарень. Так, компанія має 
амбіції відновити роботу в деяких областях. Проте на цьому 
етапі у McDonald’s не можуть озвучити конкретні деталі 
чи плани.

"Ми віддані Україні і постійно оцінюємо ситуацію", – 
прокоментували нам в компанії.

МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА У 2023 РОЦІ: 
ЯКИЙ РОЗМІР ОЧІКУВАТИ
Переговори щодо визначення розміру мінімальної 
заробітної плати на 2023 рік розпочато. Про 
це повідомила Федерація професійних спілок 
України.

Як зазначила представниця Мінекономіки, за підсумка-
ми І кварталу ц.р. ВВП впав на 15,1%. В цілому, за оцінками 
та припущеннями міністерства:

– падіння ВВП у 2022 році може сягнути 30-35%;
– очікується зростання індексу споживчих цін у 2022 

році до 31-32% на кінець року, у 2023 році – 30%.
При цьому було зазначено, що даний прогноз може змі-

нюватися залежно від ситуації та прийнятих рішень.
Позиція Мінфіну полягає у стримуванні соціальних 

видатків. Зокрема, міністерство не вбачає можливості під-
вищення мінімальної заробітної плати та пропонує у 2023 
році залишити її у розмірі 6700 грн.

Також запропоновано призупинити підвищення розміру 
посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС 
на сьогоднішньому рівні, оскільки його зростання потре-
буватиме значних видатків із державного бюджету.

Водночас, генеральний директор директорату розвитку 
ринку праці та умов оплати праці Мінекономіки Юрій 
Кузовий зазначив, що, враховуючи позитивний вплив міні-
мальної заробітної плати на середній рівень зарплати та об-
сяг податків, а також очікування щодо інфляції, Мінфіну 
направлено пропозиції щодо встановлення мінімальної 
заробітної плати з 01.01.2023 на рівні 6700 грн з подальшим 
її підвищенням задля забезпечення рівня у 7250 грн у се-
редньому на рік.

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах черв-
ня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується 
у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.

Водночас представники Сторони роботодавців підтри-
мали позицію Мінфіну щодо збереження у 2023 році міні-
мальної заробітної плати на рівні 6700 грн.

Учасники переговорів від профспілкової Сторони з огля-
ду на складну економічну ситуацію в країні та негативний 
вплив на економіку масштабної російської агресії запро-
понували встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 
2023 року виходячи із визначених на 2022 рік її розмірів, 
збільшених щонайменше на рівень інфляції (зазначена 
позиція схвалена рішенням СПО об’єднань профспілок від 
11.07.2022 № 37-4).

Сергій Романюк, заступник голови Профспілки пра-
цівників освіти і науки України, наголосив на необхідності 
підвищення розміру посадового окладу працівника І тариф-
ного розряду ЄТС. Ця пропозиція була підтримана Юрієм 
Кузовим, який поінформував, що міністерством готується 
проект рішення щодо підвищення розміру посадового окла-
ду працівника І тарифного розряду ЄТС у зв’язку із зрос-
танням з 01.10.2022 мінімальної заробітної плати до 6700 
грн з метою збереження існуючого співвідношення між 
посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС 
та мінімальною заробітною платою на рівні 44,5%.

ПФУ затвердив розмір пенсії на серпень 

Банкопадів – не буде, тому 
що проведено відповідні 
реформи. Українці 
довіряють банківській 
системі.

Про таке під час брифінгу 
у Медіацентрі Україна заявив 
Василь Фурман, заступник 
голови Ради Національного 
Банку України, передає пор-
тал "Мінфін".

"В перші дні війни НБУ 
ставив перед системою на-
ступні цілі: безперебійна ро-
бота 24/7, збереження коштів 
фізичних і юридичних осіб, 
і ця ціль виконується. Під 
час війни ВР ухвалила закон, 
який гарантує 100% коштів 

фізосіб незалежно від cуми. 
Це величезний плюс", – роз-
повів заступник голови Ради 

НБУ.
За його словами, кіль-

кість депозитів фізичних 

та юридичних осіб у гривнях 
від 24 лютого збільшилась. 
Це вказує на довіру українців 
до банківської системи.

"Депозити фізичних осіб 
від початку війни збільши-
лися на 80 млрд грн, юри-
дичних осіб – на 55 млрд грн. 
Трохи зменшилися в доларах: 
на $1,1 млрд. Вцілому, грома-
дяни довіряють банківській 
системі", – розповів Фурман.

Водночас, зросли і показ-
ники кредитування. Загалом, 
від початку року чисті гривне-
ві безготівкові кредити збіль-
шилися на 11%. Найбільше, 
на словами Фурмана, зросли 
показники по державним 
програмам кредитування.

В останній місяць літа 
українці отримуватимуть 
пенсію, розмір якої у липні 
зріс до 2027 гривень 
за рахунок підвищення 
прожиткового мінімуму 
для непрацездатних 
громадян.

У результаті підвищення 
минулого місяця, розміри ви-
плат у серпні для різних груп 
одержувачів будуть такими:

• мінімальна пенсія за ві-
ком для тих пенсіонерів, які 
закінчили кар’єру – її сума 
тепер складає 2027 грн;

• мінімальні виплати для 
людей з інвалідністю внаслі-
док війни та учасників бойо-
вих дій – залежно від групи 
інвалідності збільшення ста-
новитиме 195-604 грн;

• пенсія за особливі заслу-
ги перед державою – до неї 
додадуть 37 грн;

• мінімальна пенсія шах-
тарям – її новий розмір ста-
новить 6 081 грн;

• підвищення для ветера-
нів та членів сімей загиблих 
чи померлих ветеранів вій-
ни – його обсяг зросте мак-
симум на 46,5 грн;

• максимальна пенсія – 

тепер це 20 270 грн;
• мінімальна пенсія сім’ям 

військових у разі втрати году-
вальника – її сума з 1 липня 
становить 4054 грн;

• підвищення для жертв 
нацистських переслідувань 
з-поміж людей з інвалідністю 
та членів сімей померлих 
жертв нацистських пересліду-
вань – доплата становитиме 
до 46,5 грн;

• надбавки донорам – 
вони зростуть на 11,5 грн.

Найвища середня пенсія 
в Україні – близько 8900 гри-
вень, станом на 1 липня була 
у військових, які опинилися 
також у лідерах зі зростання 
розміру пенсійних виплат 
з 1 липня 2021 року та вдвічі 
більше за середню пенсію 
у країні – 4437 гривень.

РЕЄСТРАЦІЯ В ГОТЕЛЯХ ТЕПЕР 
ДОСТУПНА В "ДІЇ"

 "Дія" на своїй офіційній сторінці 
в Instagram повідомляє про запуск ново-
го сервісу для готелів. Дія.QR та шеринг 
документів залишили паперові бланки 
позаду. Відтепер реєстрація гостей в го-
телі займе лише декілька хвилин.

Шеринг докуметів. Шеринг в "Дії" – 
це процес отримання готелем копій 
цифрових документів гостя, які були 
підписані його особистим електронним 
підписом. Вони передаються у форматі 
pdf-файлів та автоматично заповнюють 
поля в системі готелю під час реєстрації 
гостя.

Підключити шеринг до своєї системи 
готель може самостійно або за допомо-
гою сервісів Servio HMS чи EasyMS.

Шеринг поділяється на офлайн 
та онлайн.

Як працює офлайн-шеринг:
• у застосунку "Дія" гість обирає 

необхідний документ та відкриває 
штрихкод на зворотному боці;

працівник готелю сканує даний код 
або вводить у систему 13-значний код, 
що розміщений під штрихкодом;

після цього гість отримує запит від 
готелю на шеринг документів та підтвер-
джує його у застосунку за допомогою 
"Дія. Підпису";

готель отримує копії документів 
гостя, які надходять у систему готелю 
та автоматично заповнюють необхідні 
для поселення бланки.

Онлайн-шеринг. Обираючи відповід-
ний розділ на сайті закладу розміщення 
чи у застосунку, гість підтверджує запит 
на онлайн-шеринг документів. І все, 
наступний етап – отримати ключ від 
свого номера. Перевагою даного сервісу 
є те, що готелю навіть непотрібно мати 
рецепцію для реєстрації гостей.

Як це працює у "Дія.QR":
• на порталі "Дія" готель створює 

власний QR-код, який розміщує на ре-
цепції;

• гість із додатку "Дія" сканує даний 
код та підтверджує запит на передачу ко-
пій своїх цифрових документів готелю;

• у смартфоні гостя автоматично 
створюється email з повним пакетом 
копій цифрових документів, а у полі 
отримувача вже вказана електронна 
адреса готелю;

• гість відправляє готелю всі необхід-
ні для поселення документи на пошту.

Зручні сервіси від Дії націлені 
на створення комфортних умов для 
гостей та полегшення роботи власникам 
готелів.
УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ ОБМІНЯТИ 
ГОТІВКОВУ ГРИВНЮ НА ЄВРО  
ЩЕ В ОДНІЙ КРАЇНІ

З 1 серпня українці, які через війну 
вимушено залишили Україну та пере-
бувають на Мальті, зможуть обміняти 
готівкову гривню на євро.

Як повідомляє прес-служба НБУ, 
відповідну угоду Національний банк 
України та Центральний банк Мальти 
уклали 22 липня 2022 року.

Хто зможе обміняти євро. Громадяни 
України, які мають дійсну довідку про 
отримання захисту від Агенції з між-
народного захисту на Мальті, зможуть 
обміняти готівкову гривню на євро, 
звернувшись до Центрального банку 
Мальти.

У разі переміщених неповнолітніх 
українців без супроводу такі обмінні 
операції можна здійснити за допомогою 
осіб, опікунство або представництво 
яких засвідчив уповноважений орган 
влади Республіки Мальта.

Скільки можна обміняти. Здійснити 
обмін готівкової гривні на євро мож-
ливо буде в межах установленого ліміту 
до 10 тисяч гривень на одну особу.

До обміну прийматимуть банкно-
ти номіналом від 100 до 1000 гривень 
(банкноти нижчих номіналів та монети 
для обміну не прийматимуться). Обміну 
не підлягатимуть значно зношені банк-
ноти та банкноти з дефектами.

Важливо, що особи, які вже здійсни-
ли обмін гривні в обсязі дозволеної суми 
на території іншої держави, де діють уго-
ди обміну готівкової гривні, не матимуть 

права на цю послугу в межах цієї Угоди.
Обмін здійснюватиметься із засто-

суванням фіксованого обмінного курсу 
гривні до євро, який визначатиме НБУ. 
Інформація про встановлений курс що-
тижня публікуватиметься на офіційному 
веб-сайті Центрального банку Мальти. 
Відповідні обмінні операції не передба-
чають жодної плати, комісій або зборів 
з боку мальтійського центробанку.

ЕЛЕКТРОННІ РЕЦЕПТИ 
НА АНТИБІОТИКИ: ЩО ТРЕБА 
ЗНАТИ

З 1 серпня в Україні почало діяти 
важливе нововведення в медичній сис-
темі, націлене на вирішення глобальної 
проблеми підвищення стійкості до анти-
біотиків внаслідок їх неконтрольованого 
та нераціонального вживання.

У Міністерстві охорони здоров’я 
повідомили, що перехід на електронні 
рецепти відбуватиметься поступово: 
до кінця року в деяких аптеках препа-
рати почнуть відпускати за наявності 
електронного рецепта.

Що зміниться. Видаватимуть е-рецеп-
ти на антибіотики під час цього етапу 
ті заклади охорони здоров’я, які вже 
працюють з електронною системою охо-
рони здоров’я. Інші, як і зараз, можуть 
виписувати паперовий рецепт.

Протягом перехідного періоду ме-
дичні та аптечні установи мають під-
готуватися до повноцінного переходу 
на видачу рецептурних лікарських засо-
бів виключно за електронним рецептом. 
Рішення про те, коли він завершиться, 
ухвалюватиметься з урахуванням ситу-
ації в країні.

Як отримати рецепт? Щоб отримати 
рецепт на ліки, необхідно звернутися 
до свого сімейного лікаря або в будь-
який інший медичний заклад, отримати 
електронний рецепт на діючу речовину 
та забрати ліки в аптеці.

Для цього пацієнт має бути зареє-
стрований у електронній системі охо-
рони здоров’я. Зареєструватись у ній 
можна у лікаря.

Винятки становитимуть медичні за-
клади, розміщені на лінії фронту, у зоні 
бойових дій та на тимчасово окупованих 
територіях. У таких лікарнях лікар зможе 
виписати на антибіотики паперовий 
рецепт.
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ОСВІТЯНИ РОЗПОВІЛИ  
ЯК НА РІВНЕНЩИНІ ВЛАШТУВАТИ 
ДІТЕЙ-ПРЕСЕЛЕНЦІВ ДО ШКОЛИ
З нового навчального року діти можуть як 
продовжити навчання у своїх школах, якщо ті 
працюють, так і навчатися в закладах освіти за 
тимчасовим місцем перебування.

Як влаштувати дитину до школи, якщо є зміна за міс-
цем проживання пояснили в департаменті освіти і науки 
Рівненської ОДА.

Для цього мати, батько, опікун чи інший законний 
представник дитини має подати до закладу освіти, який 
обслуговує територію нового місця проживання дитини, 
заяву (особисто, електронною поштою, факсом або іншим 
зручним способом для заявника).

До заяви треба додати:
• копію та оригінал свідоцтва про народження дитини 

або документ, що посвідчує її особу (за наявності);
• оригінал або копію медичної довідки за формою № 

086-1/о.
Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про народ-

ження або іншого документа, що посвідчує її особу, вона 
зараховується без такого документа.

За можливості подається один із нижче перерахованих 
документів:

• довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи;

• довідка про звернення за захистом в Україні;
• посвідчення біженця;
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту 

або якій надано тимчасовий захист.

ТЕПЛИЧНІ ГОСПОДАРСТВА 
РОЗГЛЯДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 
ПЕРЕЇЗДУ НА РІВНЕНЩИНУ

Майже 90 компаній розглядають можливість переїзду на 
Рівненщину через війну. Серед них і тепличні комплекси 
овочівництва з півдня та центру України, зокрема ПРАТ 
Комбінат "Тепличний". Це найбільше підприємство закри-
того грунту в України. Загальна кількість їхніх площ 42 га.

"Обговорили перспективи його часткової релокації 
на базі міста-атомника Вараша. До онлайн зустрічі долу-
чилися керівництво Вараша, РАЕС, експерти USAID та 
ГО "Південна стратегія розвитку", керівники тепличних 
господарств. Важливо використовувати потенціал АЕС для 
розвитку інших підприємств. Це також нові робочі місця та 
вирішення продовольчої кризи у зв’язку з війною", – розпо-
вів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо, 37 підприємств уже перевезли обладнання 
на Рівненщину та працюють на новому місці. Релоковані 
підприємства переїхали переважно з Харківської, Київської, 
Донецької та Миколаївської областей. Більшість із них роз-
містилися у Рівненському районі.

В ОБЛАСТІ УТРИМУЄТЬСЯ 
ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Бюджет на Рівненщині за 7 місяців виконано на 106,7 
%. Завдяки цьому понаднормово область отримала 
303,2 млн грн доходів. Про це повідомив начальник 
Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"За січень-липень 2022 року до загального фонду місце-
вих бюджетів області надійшло 4 млрд 798,7 млн грн влас-
них доходів. До відповідного періоду минулого року приріст 
власних доходів склав 19% (+766.8 млн грн)", – зазначив 
Віталій Коваль.

Очільник області також розповів, що з них податку на 
доходи фізичних осіб – 3 млрд 584,4 млн грн. Відбулось 
зростання на 93% за рахунок надходжень з грошового забез-
печення військовослужбовців. Єдиного податку отримали 
523,6 млн грн. Це на 12,5% більше ніж торік.

Віталій Коваль також додав, що  у час війни дуже важли-
во утримувати економічну стабільність в регіоні. Над цим 
постійно працює Рівненська ОВА, зокрема тісно взаємодіє 
із місцевим бізнесом, допомагає йому, а вони віддячують 
вчасною сплатою податків, створенням додаткових робочих 
місць.

На випадок ймовірного вторгнення з білорусі 
Рівненщина має план евакуації

Рівняни, які безкоштовно приймають 
переселенців, отримують компенсацію

У Рівненській ОДА під 
керівництвом першого 
заступника голови ОДА 
Сергія Подоліна відбулося 
засідання евакуаційної 
комісії. Участь у нараді 
взяли представники 
райдержадміністрацій, 
силовики та військові.

"Ми ні не хвилину не від-
кидаємо загрози зі сторони 
білорусі. Продовжуємо мо-
ніторити ситуацію на кор-
доні, посилювати систему 
цивільного захисту, передусім 
об’єкти укриття. А на випадок 
найгіршого сценарію у нас є 
затверджений план для ева-
куації цивільного населення. 

Разом з тим, Рівненщина 
продовжує тісно комунікува-
ти з областями, які вступили 
у воєнні дії, аби вчасно попе-
редити негативні наслідки", 
– зазначив Сергій Подолін.

Так, під час наради пред-
ставники ОК "Південь" по-
ділилися досвідом евакуації 
населення на Запоріжжі, до 
якої були залучені військові з 
області. Також до плану ева-

куації Рівненщини долучені 
практичні рекомендації, які 
напрацьовані під час відві-
дин Чернігівської області 
начальником ОВА Віталієм 
Ковалем. 

На комісії йшлося також 
про алгоритми дій під час ева-
куації, місця збірних пунктів, 
логістику, важливість прове-
дення фільтраційних заходів 
з метою виявлення дивер-
сійних груп. За результатами 
засідання Сергій Подолін 
доручив доопрацювати мож-
ливі шляхи евакуації маломо-
більних груп та найбільш не-
захищених верств населення, 
зокрема підопічних інтернатів 
та важких хворих у лікарнях.

Нагадаємо, соціальна 
програма "Прихисток" діє 
з ініціативи Уряду. Жителі 
України, які надають 
безоплатно житло, 
отримають компенсацію 
від держави.

Так, на Рівненщині 2331 
власники житла готові безко-
штовно надати місця виму-
шеним переселенцям.

Усі, хто прихистив пере-
селенців на час війни, мають 
можливість отримати ком-
пенсацію витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг. 
Сума відшкодування стано-
вить 14,77 грн за одну людину 
на добу (в місяць це орієнтов-
но 450 гривень за людину). 

Точна сума буде залежати від 
кількості прийнятих пересе-
ленців та кількості днів, які 
вони провели

Що для цього потрібно:
1. Інформація про житло, 

де готові безоплатно розміщу-

вати внутрішньо переміщених 
осіб, має бути внесена на 
вебресурс "Прихисток". Це 
можна зробити самостійно 
або надати дані у виконавчий 
комітет сільської, селищної 
чи міської ради. Це перший 

крок, який потрібно зробити.
На основі цієї інформації 

формується реєстр безоплат-
ного житла для переселенців.

2. Коли в приміщенні 
поселилися ВПО, власник 
житла має подати заяву в те-
риторіальну громаду. Це треба 
зробити не пізніше одного 
дня з часу розміщення там 
переселенців.

3. Заяву потрібно подавати 
щомісяця (не пізніше 5 чис-
ла), вказуючи кількість людей 
та днів їхнього проживання.

 Н а  с а й т і  h t t p s : / /
prykhystok.gov.ua/ можна от-
римати інформацію бажаю-
чим надати прихисток та тим, 
хто шукає житло.

НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ 
РІВНЕНЩИНА 
СПРЯМУВАЛА МАЙЖЕ 
5 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ
Єдиний внесок є основним 
джерелом наповнення фондів 
соціального страхування, за рахунок 
яких фінансуються державні 
соціальні програми, здійснюється 
виплата пенсій, матеріальної 
допомоги громадянам тощо.

З початку 2022 року платники 
Рівненської області перерахували 
до бюджету 4 мільярда 993 мільйона 
гривень. У порівнянні з минулим 
роком бюджет додатково отримав 1 
млрд 112 мільйонів гривень. Про це 
повідомила заступник начальника 
ГУ ДПС у Рівненській області Зоя 
Хоній.

Вона нагадала, що у період дії 
воєнного стану законодавством 
надано можливість не сплачувати 
єдиний внесок. Однак, це є лише 
правом платника, а не звільненням 
його від нарахування внеску. Тобто 
ФОПи–"єдинники" (так само, як 
ФОП на загальній системі оподат-
кування та особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність та 
члени фермерського господарства) 
звільняються від сплати ЄВ за себе з 
1 березня 2022 року.

В і д п о в і д н о  д о  З а к о н у  п р о  
ЄВ платники, які скористаються 
цією пільгою, розрахунок єдиного 
внеску у складі податкової декла-
рації не заповнюють за період, в 
якому відповідно єдиний внесок не 
нараховувався, не обчислювався та 
не сплачувався.

Разом з тим, платникам слід 
знати, у разі прийняття підприєм-
цем рішення про несплату єдиного 
внеску, страховий стаж для призна-
чення пенсії йому нараховуватися 
не буде.

"Дякуємо кожному платнику, 
суб’єктам господарювання велико-
го, середнього та малого бізнесу за 

доброчесність та відповідальність, 
за  те, що продовжуєте підтримувати 
нашу державу, сумлінно перерахо-
вуючи податки, збори та платежі. 
Завдяки вашій активній громадян-
ській позиції та патріотизму бюджет 
стабільно отримує такі необхідні 
кошти для Збройних Сил України 
та соціальних виплат", – зазначила 
Зоя Хоній.

СКІЛЬКИ ПОВІТРЯНИХ ТРИВОГ 
БУЛО В ОБЛАСТІ У ЛИПНІ
Начальник Рівненської ОВА Віталій 
Коваль опублікував статистику 
повітряних тривог. 

Так, за 159 днів війни на Рів-
ненщині було 219 тривог. У липні 
сирени вмикали 27 разів, що на дві 
більше від попереднього місяця.

Найдовша тривога у липні три-
вала 2 год 19 хв. Це було 10 липня із 
22:55 до 01:14. Найкоротші повітряні 
загрози були по 15 хв. Це було 11-го 
(05:47 – 06:02) та 16 липня (04:10 – 
04:25).

Найбільша кількість тривог було 
16 та 28 липня – по три за день. 
Максимальна кількість днів без си-
рен – 4 доби. 

Спокійні періоди були з 1 по 4 
липня та з 19 по 22 липня.

Віталій Коваль вкотре звернувся 
до жителів області – не ігнорувати 
сповіщення про повітряні тривоги 
та подбати про безпеку свою та своїх 
близьких.

ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 
НЕ ПОТРІБНО ПОВТОРНО 
ПРОХОДИТИ МЕДИКО-
СОЦІАЛЬНУ ЕКСПЕРТИЗУ
Людям з інвалідністю під час 
дії воєнного стану не потрібно 
повторно проходити медико-
соціальну експертизу, щоб 
продовжити довідку про 
інвалідність.

Якщо термін інвалідності закін-
чився під час дії воєнного стану, 
інвалідність продовжується авто-
матично без перекомісії до кінця 
дії воєнного стану та 6 місяців після 
його припинення/скасування.

Ці положення регламентуються 
постановою КМУ від 30.03.2022 № 
390 https://bit.ly/3arwRw9

На весь термін дії воєнного ста-
ну на території України і 6 місяців 
після його припинення/скасування 
продовжено строк дії інвалідності, 
відсотків втрати працездатності та 
індивідуальної програми реабілітації 
особи з інвалідністю.

Також спрощено процедуру вста-
новлення інвалідності. Під час війни 
інвалідність можна встановити заоч-
но та незалежно від місця реєстрації, 
проживання чи перебування особи.

Відповідно до постанови КМУ 
від 08.03.2022 № 225 https://bit.
ly/3blkamU

За неможливості людини прибути 
до місця проведення МСЕК, комісія 
може прийняти рішення про вста-
новлення інвалідності заочно на під-
ставі направлення лікарсько-кон-
сультативної комісії.

МОЗ нагадує, що лікарі, які 
оформляють направлення на 
МСЕК, не мають законних підстав 
вимагати від пацієнта – внутріш-
ньо переміщеної особи укладання 
декларації.

Також вони не мають права ви-
магати, щоб пацієнти прийшли на 
повторний огляд для підтвердження 
інвалідності під час воєнного стану.
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Як біженцям з України повернути в ZUS 
отримані неправомірно гроші на дітей

Як вигідно обміняти валюту? Найпоширеніші питання 
про декларацію з лікарем

Польський ZUS застерігає біженців з України: якщо 
отримали щомісячну допомогу на дітей (500+ чи іншу) 
неправомірно, гроші треба повернути.

Як пoвідoмляє Yavp.pl, грошові допомоги від ZUS, такі як 
“500+” або “Сімейний капітал опікунчий” (Rodzinny Kapital 
Opiekunczy), виплачують біженцям з України лише в період, 
коли ті перебувають зі своїми дітьми в Польщі. Якщо виїхати з 
країни більше ніж на 30 днів, то права на всі грошові допомоги 
втрачаються.

У такому випадку всі допомоги на дітей від ZUS переста-
ють виплачуватися з наступного місяця після виїзду. Тобто, 
якщо, наприклад, людина виїхала з Польщі на довше ніж 
30 днів у травні, то вже за червень отримувати допомогу на 
дитину чи дітей вона не має права. Навіть, якщо раніше по-
давала відповідну заявку на ці гроші. Якщо ж кошти все одно 
прийдуть на її польський банківський рахунок, це означає, що 
їх потрібно буде повернути, адже така виплата вважатиметься 
незаконною.

ЯК ПОВЕРНУТИ ZUS ОТРИМАНІ 
НЕПРАВОМІРНО КОШТИ НА ДІТЕЙ

Допомогу необхідно повернути до закладу соціального 
страхування на банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 
8996 3017. У темі переказу треба вказати своє ім’я та прізвище, 
номер справи (мається на увазі справа про призначення до-
помоги) й примітку: 500. Це якщо повертати кошти з рахунку 
в польському банку.

Якщо ж повертати кошти ZUS з українського чи іншого за-
кордонного банківського рахунку, то потрібно перед номером 
отримувача додати дві літерки PL. Тобто рахунок отримувача 
(ZUS у Польщі) виглядатиме так: PL 82 1020 5604 0000 0102 
8996 3017. Окрім цього, під час переказу треба буде також по-
дати код SWIFT: BPKOPLPW. У темі переказу так само треба 
вказати своє ім’я та прізвище, номер справи й примітку: 500. 

Нагадаємо, якщо ви вже отримуєте грошові виплати від 

ZUS або принаймні подали заявку на їх отримання, але тепер 
вирішили виїхати з Польщі, то про свій виїзд треба повідоми-
ти ZUS. Якщо цього не зробити, то всі отримані після виїзду 
грошові допомоги доведеться повернути та ще й з відсотками 
у вигляді пені.

Повідомити ZUS про виїзд з Польщі можна кількома спо-
собами:

1) звернутись до відділення ZUS за місцем проживання та 
подати письмову паперову заяву.

2) онлайн -  увійшовши до свого акаунту на порталі PUE 
ZUS і написавши загального листа POG.Починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, у якому ви виїхали з Польщі, допомоги 
на дітей більше не надаватимуться.

ЯК ПОІНФОРМУВАТИ ZUS ПРО ВИЇЗД 
З ПОЛЬЩІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН

Відкрийте портал PUE ZUS, увійдіть до свого облікового 
запису та перейдіть на вкладку “Загальне” [Ogolny], “Застра-
хована особа” [Ubezpieczony ] або “Одержувач допомоги” 
[Swiadczeniobiorca]. Після цього оберіть у бічному меню 
[Dokumenty i wiadomosci – Документи та повідомлення] –- 
[Dokumenty robocze – Робочі документи].

Натисніть [Utworz nowy – Створити новий].
Знайдіть у переліку заяву POG: [Pismo ogolne POG – За-

гальний лист POG]
Ви можете скористатися фільтром та знайти заяву, напри-

клад, за назвою.  (1).  Потім натисніть [Застосувати фільтри] 
(2).

Оберіть заяву та натисніть [Utworz dokument– Створити 
документ].

З’явиться інформаційне повідомлення – натисніть [OK].
Якщо Ви заповнюєте заяву через вкладку "Загаль-

не" [Ogolny], з’явиться вікно, у якому Ви мусите обрати, на 
кого Ви подаєте заяву та в якій ролі, наприклад [Ubezpieczony 
– Застрахована особа], [Swiadczeniobiorca – Одержувач допо-
моги], [Ogolna – Загальне]:

Якщо у Вашому профілі Ви маєте тільки вкладку "Загальне" 
" [Ogolny], то щоби заповнити заяву оберіть [Inna – Moje dane 
z profilu PUE – Інше – Мої дані з профілю PUE].

З’явиться бланк заяви POG. Дані заявника будуть автома-
тично підставлені з даних, які є в профілю PUE. На першій 
сторінці оберіть тип листа [Rodzaj pisma] – [INFORMACJA 
– Інформування].

Далі вкажіть тему листа [Tytul pisma], наприклад: "Інфор-
мування про виїзд із Польщі".

На сторінці 2 опишіть справу [Opis sprawy] та вкажіть тип 
допомоги, яку ви отримуєте або на які подали заяву. Повідо-
мте про виїзд із Польщі та вкажіть дату виїзду, наприклад: "Я 
заявляю, що я є громадянином України, отримую допомогу 
"500+"/сімейний капітал або подав заяву про її/їх надання та 
хочу повідомити про виїзд із Польщі з ……… (дата)".

Оберіть кнопку [Sprawdz – Перевірити]. Система підкаже 
Вам, чи Ви заповнили всі необхідні поля. Якщо Ви правильно 
заповнили заяву – збережіть її. Потім закрийте бланк.

Тепер надішліть [Wyslij] заяву.
Наприкінці всього оберіть спосіб відповіді.
Лишилося тільки підписати заяву довіреним профілем або 

за допомогою профілю PUE і все.
Підписати профілем PUE – якщо Ви оберете цей спосіб 

підписання заяви, Вам не треба вказувати жодних додаткових 
даних. Достатньо увійти до свого облікового запису на PUE 
ZUS.

Економічна ситуація на багатьох ринках 
не дуже стабільна. Це викликано 
багатьма чинниками, що спричиняють 
коливання котирувань валют, які 
впливають на ринки, а також на гаманці 
багатьох людей. Хтось заробляє в 
іноземній валюті, а хтось зберігає в 
ній свої заощадження. Звичайно, такі 
валюти, як євро та долар, є більш 
надійними у часи невизначеності. 
Як обмінювати валюту і здійснювати 
міжнародні перекази, щоб заощадити 
і не переплатити? На це питання ми 
спробуємо відповісти нижче.

СПОСОБИ ОБМІНУ ВАЛЮТИ
Сьогодні ми маємо більше способів обмі-

ну валют, ніж будь-коли раніше. Чимало лю-
дей досі користуються найконсервативні-
шим рішенням – стаціонарними обмінними 
пунктами. Це має свої плюси і мінуси. Якщо 
ми хочемо швидко отримати готівку, то та-
кий заклад виправдає наші очікування, але з 
іншого боку, нам доведеться витрачати час на 
те, щоб дістатися до обмінника, а на додачу 
запропонований курс може нас неприємно 
здивувати і бути не дуже вигідним. Крім того, 
подорожувати з великою кількістю готівки не 
найбезпечніше. Іншим місцем, де ми можемо 
обміняти валюту, є банки. Це рішення часто 
доступне як у стаціонарних відділеннях, так 
і онлайн. Обмін валюти в банку – гарантія 
безпеки, однак їхня пропозиція часто не 
надто широка. Якщо потрібна валюта, яка не 
входить в трійку найпопулярніших, її може 
бути важко отримати. Крім того, перед обмі-
ном в банку варто перевірити актуальні курси 
валют і порівняти їх з іншими пропозиціями. 
Іноді банки ставлять більшу маржу на курси 
валют, тому що для них це додатковий дохід. 
На чому заробляють банки та стаціонарні 
обмінні пункти? На валютному спреді, тобто 
різниці між курсом купівлі та продажу певної 
грошової одиниці.

ЗРУЧНІ ТА ВИГІДНІ 
СПОСОБИ ОБМІНУ КОШТІВ

Альтернативою стаціонарним обмінним 
пунктам і банкам є онлайн-обмінники та 
онлайн-платформи обміну валют. Останніми 
роками вони набувають популярності. Саме 
можливість обміняти валюту, не виходячи 
з дому, робить їх більш зручним і набагато 
швидшим рішенням, ніж попередні мето-
ди. Все, що вам потрібно, це телефон або 
комп'ютер і доступ до Інтернету. Обмін 
валюти може зайняти менше кількох хви-
лин. Онлайн обмінні пункти працюють так 
само, як і стаціонарні, за винятком того, 
що весь обмін відбувається через Інтернет. 
Онлайн-платформи для обміну валют, такі 
як Walutomat пропонують серед іншого ку-
півлю або продаж валюти між користувачами. 
Цей інноваційний підхід робить курс наба-
гато вигіднішим. Крім того, якщо потрібно 
обміняти гроші, ми можемо вказати свій 
курс обміну та суму, за яку хочемо купити 
валюту – коли пропозиція, яка відповідатиме 
вказаним параметрам, з'явиться в системі, 
транзакція відбудеться автоматично.

БЕЗПЕКА ГРОШОВИХ 
ТРАНСФЕРІВ

Вибираючи, де обміняти валюту в Інтер-
неті, потрібно керуватися, в першу чергу, без-
пекою та репутацією сервісу. Наприклад, 
вищезгаданий оператор Walutomat.pl має 
ліцензію Управління фінансового нагляду 
Польщі на надання платіжних послуг, і йому 
вже довірилося понад 500 000 клієнтів. Цей 
портал гарантує безпеку на рівні банків. 
Крім обміну валюти, в Walutomat клієнтам 
доступні іноземні перекази в усіх доступних 
валютах. В якості новинки платформа запро-
вадила абсолютно безкоштовні перекази в та 
з України. Переказ коштів можна виконува-
ти 24 години на добу, 7 днів на тиждень, не 
виходячи з дому. 

Через війну та окупацію 
велика кількість українців 
були змушені змінити 
місце проживання. 
Багато хто зіткнувся з 
проблемами в отриманні 
медичної допомоги 
через віддаленість та/
або відсутність зв'язку 
зі своїм сімейним 
лікарем. Відповідаємо на 
найпоширеніші запитання 
щодо отримання ПМД 
(первинної медичної 
допомоги) та укладання 
декларації під час війни.

 
ЯК ЗМІНИТИ ЛІКАРЯ І 
СКІЛЬКИ РАЗІВ МОЖНА 
ЦЕ РОБИТИ?

Якщо – через будь-які об-
ставини, у тому числі від’їзд 
медика, викликаний вій-
ськовими діями на території 
України, – у вас виникла 
потреба змінити лікаря, з 
яким була укладена деклара-
ція, ви можете просто подати 
нову декларацію до нового 
фахівця. Стара декларація 
анулюється автоматично.

Обирати лікаря та підпи-
сувати декларацію можна 
необмежену кількість разів.

Проте, звертаємо увагу, 
що ви можете підтримува-
ти зв’язок зі своїм лікарем 
дистанційно, навіть живучи 
в різних куточках країни. 
Телефоном чи в месенджері 
зараз можна отримати кон-
сультацію, рецепт за про-
грамою "Доступні ліки" чи 
електронне направлення. 
Якщо маєте змогу зберігати 
контакт зі своїм лікарем – 
варто зробити це. Адже чим 
довше лікар знає пацієнта, 
тим краще розуміє особли-
вості його здоров’я та ефек-
тивніше допомагає.

Також нагадуємо,  що 
якщо ви перебуваєте поза 
домівкою і потребуєте допо-
моги сімейного лікаря, мож-
на звернутися у найближчу 
амбулаторію або центр пер-

винної допомоги за місцем 
фактичного перебування. 
Нову декларацію для цього 
укладати не потрібно. 

Чи припиняється дія де-
кларації у разі невідвідування 
свого сімейного лікаря?

Ні. Декларація залиша-
ється чинною незалежно від 
того, як часто ви приходите 
на прийом до лікаря.

Але є причини, за яких 
декларація припиняє діяти. 
Наприклад:

у разі ліквідації юридичної 
особи чи ФОП того закладу, в 
який подали декларацію;

якщо ваш лікар звільнив-
ся – тоді потрібно подати 
декларацію до  іншого лікаря;

декларація неповноліт-
нього пацієнта з педіатром 
припиняє діяти у день його 
18-річчя, відтак слід підписа-
ти нову декларацію з терапе-
втом або сімейним лікарем. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 
ЗМІНИВСЯ НОМЕР 
ТЕЛЕФОНУ, ЯКИЙ 
ПАЦІЄНТ ВКАЗАВ, 
УКЛАДАЮЧИ 
ДЕКЛАРАЦІЮ? 

Якщо у пацієнта змінився 
номер телефону, інформацію 
про це потрібно оновити. 

Змінити номер телефо-
ну можна через електронну 
форму на сайті Національ-
ної служби здоров'я України 
(НСЗУ) у розділі "Громадя-
нам". 

Щоб подати запит, по-
трібно вказати прізвище, 
ім’я та по батькові, дату на-
родження, ідентифікацій-
ний номер, документ, що 
посвідчує особу, його серію 
та номер. А також наклас-
ти кваліфікований електро-
нний підпис. Отримати його 
можна у фіскальній службі, 
Казначействі, Приватбанку, 
у платних надавачів електро-
нних довірчих послуг тощо.

За цим запитом пацієнта 
НСЗУ змінює налаштування, 

і з’являється можливість оно-
вити номер телефону.

Щоб перевірити статус 
поданого запиту, використо-
вуйте сервіс "Перевірка стану 
запиту" на сайті НСЗУ. 

Там потрібно ввести ре-
єстраційний номер запиту. 
Збережіть його після подачі 
запиту.

Після того, як запит буде 
виконаний і метод аутенти-
фікації, тобто попередній 
номер телефону анулюється, 
зверніться до лікаря, з яким 
уклали декларацію, й оновіть 
свій номер телефону.

ЯК ДІЗНАТИСЯ,  
ЧИ Є У НАЙБЛИЖЧОМУ 
ЗАКЛАДІ ВІЛЬНІ 
ЛІКАРІ, З ЯКИМИ  
МОЖНА УКЛАСТИ 
ДЕКЛАРАЦІЮ? 

Всі дані про заклади пер-
винної медичної допомоги, 
які мають договір з НСЗУ, та 
про лікарів, які працюють в 
цих центрах, поліклініках і 
амбулаторіях, має Національ-
на служба здоров’я України. 
Зараз, на жаль, з міркувань 
безпеки її дашборди закри-
ті. Проте таку інформацію 
можна отримати за телефо-
ном контакт-центру НСЗУ 
– 16-77.

Якщо відсутня можливість 
укласти декларацію з лікарем 
у найближчому медзакладі 
ПМД, оператор підкаже інші. 
Крім того, звертаємо увагу, 
що існує можливість укла-
дати декларації з лікарями, 
які працюють у приватних 
медичних закладах та ліка-
рями-ФОП. Про них також 
може поінформувати опера-
тор контакт-центру.
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5 СЕРПНЯ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
ВШАНОВУЄ ПОЧАЇВСЬКУ ІКОНУ 
БОЖОЇ МАТЕРІ
Цей образ Богородиці є одним з найбільш шанованих в 
Україні. У Почаївській лаврі ікона перебуває вже понад 
400 років.

1559 року митрополит Константинопольської церкви Не-
офіт, проїжджав через Волинь і відвідав Орлянську дворянку 
Анну Гойську. З благословенням він залишив їй привезену 
ним з Константинополя ікону.

У 1597 році ікона була передана Анною монахам право-
славного Почаївського монастиря разом з великими пожер-
твами. З тих пір ікона і почала іменуватися Почаївською. 
Одним з найбільш великих і відомих чудес Почаївської ікони 
Богородиці, є чудесне спасіння від навали турецько-татар-
ських військ в 1675 році.

Побачивши чисельні полки ворога жителі навколишніх зе-
мель збіглися до монастиря, у ті часи оточеного лише грубим 
частоколом, який не зміг би захистити їх від ворогів. Люди по-
чали молитися святому образу і незабаром побачили в небі над 
храмом Богородицю з немовлям і святим Іовом Почаївським. 
Після такого дива, турецьке військо відступило, а деякі воїни 
навіть залишилися при монастирі і прийняли християнство.

У 1721 році монастир разом з іконою перейшов у володіння 
греко-католиків. Але чудеса і зцілення від ікони не припи-
нилися. У 1773 році лики немовляти Христа і Богородиці 
були прикрашені золотими коронами, надісланими папою 
Климентом XIV.

У 1832 році монастир знову став православним. Повер-
нення Почаєва в лоно Православ'я було ознаменовано чудом 
зцілення сліпої дівчинки Анни Акімчукової, що прийшла на 
поклоніння святиням із сімдесятирічною бабусею.

Ікона відноситься до іконографічного типу "Умілєніє". На 
іконі є грецькі написи, а на полях мініатюрні зображення свя-
тих: пророка Іллі, святителя Міни, первомученика Стефана, 
преподобномученика Авраамия, великомучениць Катерини, 
Параскеви та Ірини.

ДЕНЬ БОРИСА І ГЛІБА: ІСТОРІЯ 
КНЯЗІВ-МУЧЕНИКІВ
Князі стали першими святими на Русі, канонізованими 
до лику мучеників-страстотерпців.

6 серпня православна церква вшановує пам’ять святих 
благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому 
хрещенні – Роман і Давид).

СВЯТІ БОРИС І ГЛІБ: У ЧОМУ СЕНС 
ЇХНЬОГО ПОДВИГУ

Князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівно-
апостольного князя Володимира. Народилися вони незадовго 
до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському 
благочесті.

Борис і Гліб були вбиті старшим братом Святополком під 
час міжусобиці, яка розгорілася після смерті батька у 1015 
році. Спершу той наказав убити Бориса. Сталося це 24 липня 
1015 року (6 серпня за новим стилем) на березі річки Альти. 
Невдовзі помер і Гліб. Вбивці наздогнали князя в гирлі річки 
Смядині, поруч зі Смоленськом.

Після мученицької смерті від рук одновірців церква зара-
хувала братів до лику святих. Вони стали першими святими 
на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.

ЩО ЗАБОРОНЕНО РОБИТИ В ДЕНЬ 
БОРИСА І ГЛІБА

6 серпня люди вважали за краще утриматися від будь-якої 
складної роботи і не обтяжувати себе домашніми обов'язками. 
Натомість цього дня вони сходили один до одного в гості й 
пригощали домашніми пирогами.

У день пам’яті святих Бориса і Гліба люди намагалися не 

виїжджати працювати в поле, щоб не потрапити в сильну 
пожежу. Річ у тім, що зазвичай у серпні розпочиналася пора 
гроз із блискавками, через які могли загорітися копиці сіна.

Водночас 6 серпня можна займатися збором ягід, варити із 
них компоти, варення. Також цього дня робилися також запа-
си березових віників для лазні. Вибирали берези з спадаючими 
гілками або молоді деревця, які ще не цвіли.

7 СЕРПНЯ – УСПІННЯ ПРАВЕДНОЇ 
АННИ (МАТЕРІ ДІВИ МАРІЇ)
Православна Церква щорічно відзначає Успіння 
праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. У 
цей день віруючі вшановують кровних предків 
Ісуса Христа, бездітні жінки просять Бога дарувати 
їм дітей. За переказами, Анна чудесним чином 
народила свою Дочку – в похилому віці, з тих пір стала 
покровителькою майбутніх матерів.

Праведна Анна була дочкою священика Матфана і дружи-
ни його Марії, з коліна Леві, роду Ааронового.

Подружжя жило в Назареті Галілейському. Вони не мали 
дітей до старості, і все життя тужили про це. Їм доводилося 
переносити презирство і насмішки, тому що в той час безплід-
дя вважалося ганьбою. Але вони ніколи не нарікали, тільки 
гаряче молилися Всевишньому, смиренно сподіваючись на 
Його волю.

Одного разу під час великого свята дари, які праведний 
Йоаким взяв до Єрусалима для принесення їх Богу, не були 
прийняті священиком, котрий вважав, що бездітний чоловік 
не може приносити жертву Богові.

Це дуже засмутило старого, і він, вважаючи себе найбільш 
грішним серед людей, вирішив не повертатися додому, а осе-
литися на самоті, в безлюдному місці.

Анна, дізнавшись, якого приниження зазнав її чоловік, 
стала в пості та молитві скорботно просити Господа про да-
рування їй дитини.

У пустелі про те ж просив Творця Йоаким. І молитва свя-
того подружжя була почута – їм обом ангел сповістив, що на-
родиться у них Донька, Яку благословить весь рід людський.

За велінням небесного вісника подружжя зустрілося в Єру-
салимі. Тут у них і народилася Марія.

Святий Йоаким помер через кілька років після введення в 
храм своєї Доньки, у 80-літньому віці. Свята Анна померла у 
70, через два роки після нього, провівши свої останні літа при 
храмі, поруч із Донею.

Імператор Юстиніан II (685–695; 705–711) збудував храм 
на честь Анни, бо вона явилась уві сні його вагітній дружині. 
Тіло і покривало (мафорій) Анни перенесли до Константи-
нополя.

У день Успіння праведної Анни православні згадують диво 
віри, терпіння і надії, яке явила собою ця жінка, незважаючи 
на багаторічну скорботу бездітної. Священики нагадують 
парафіянам, що Ісус Христос заповідав терпіння як спасіння 
душі; тільки безмежна надія здатна стати запорукою вічної 
радості у Спасі.

7 серпня в православних храмах проводиться величання 
на Успіння праведної Анни. В цей день бажано прийти до 
церкви й посповідатися. Можна робити тільки невідкладні 
справи, решту відкласти на інший день. Якщо Ви не можете 
відвідати храм, помоліться домашньою молитвою до правед-
ної Анни. Вважається, що звернення до неї в день її успіння 
допомагає бездітним сім’ям здобути довгоочікувану радість. 
Однак молитва повинна бути пройнята щирим покаянням і 
глибокою вірою.

9 СЕРПНЯ – СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕЙМОНА 
Святий великомученик 
і цілитель Пантелеймон 
народився в місті Никомидії, 
у сім'ї багатого язичника 
Євсторгія, і звався 
Пантолеоном Мати ж його 
Еввула була християнкою 
і хотіла виховати сина у 
християнській вірі, але 
померла, коли майбутній 
великомученик був ще 
юнаком. Батько віддав 
Пантолеона в початкову 
язичницьку школу, 
закінчивши яку, юнак 
почав навчатися мистецтва 
лікування у знаменитого в 
Никомидії лікаря Єфросина.

Здібності Пантолеона стали відомими імператорові Мак-
симіану (284 – 305), який захотів бачити юнака при своєму 
дворі.

Саме в той час у Никомидії таємно проживали священно-
мученики пресвітери Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, які врятува-

лися після спалення 20000 християн у никомидійській церкві 
в 303 році. Святий Єрмолай неодноразово бачив Пантолеона, 
коли той проходив поблизу їхнього пристановища. Якось 
пресвітер покликав юнака до свого житла і розказав йому про 
християнську віру. Після цього Пантолеон кожного днявід-
відував священномученика Єрмолая. Одного разу майбутній 
цілитель побачив на вулиці мертву дитину, яку вкусила гадюка 
і ще не встигла відповзти. Пантолеон став молитися Господеві 
Ісусу Христу про воскрешення померлого і знищення отруйної 
змії. Він твердо вирішив, що, якщо його молитву буде почуто, 
стане послідовником Христа і прийме хрещення. Дитя ожило, 
а гадюка на очах у Пантолеона розірвалась на шматки.

Після цього дива Пантолеон був охрещений святим Єр-
молаєм з іменем Пантелеймон (у перекладі – всемилости-
вий). Розмовами з батьком Пантелеймон підготував і його 
до прийняття святого хрещення. Коли Євсторгій побачив, 
як син іменем Ісуса Христа зцілив сліпого, то, не вагаючись, 
охрестився разом із прозрілим. Невдовзі батько Пантелеймона 
помер, а цілитель  усе своє життя хворим і вбогим, Він безко-
штовно лікував усіх, хто до нього звертався, зцілював їх іме-
нем Ісуса Христа. Святий Пантелеймон відвідував християн, 
які перебували в ув'язненні, лікував їхні рани. Дуже швидко 
чутки про милостивого лікаря ширилися містом. Покинувши 
інших лікарів, хворі стали звертатися тільки до нього.

Через заздрощі лікарі донесли імператору, що Пантелеймон 
лікує ув'язнених християн. Імператор Максиміан умовляв 
цілителя спростувати ці доноси і принести жертву ідолам, але 
Пантелеймон сповідав себе християнином і на очах імперато-
ра зцілив іменем Ісуса Христа розслабленого. Роздратований 
Максиміан стратив зціленого, який прославляв Христа, а 
святого Пантелеймона піддав жорстоким тортурам. Господь 
являвся святому і злііцнював його перед стражданнями. 
Великомученика Пантелеймона повісили на дереві і рвали 
залізними кіпями, обпалювали свічками, потім розтягували 
на колесі, кидали в кипляче олово, а потім кинули в море з 
каменем на шиї. З усіх тортур великомученик виходив неуш-
кодженим і зі сміливістю викривав імператора. У цей же час 
перед судом язичників постали пресвітери Єрмолай, Єрмип 
і Єрмократ. Усі троє твердо сповідали свою віру в Спасителя, 
за що їм було відсічено голови.

За повелінням імператора, великомученика Пантелеймона 
кинули у клітку до диких звірів у цирку, але звірі лизали йому 
ноги і, штовхаючи один одного, намагалися доторкнутися до 
руки святого. Глядачі підіймалися з місць і кричали: "Великий 
Бог християнський!". Роздратований Максиміан наказав своїм 
воїнам сікти всіх, хто прославляв Ісуса Христа, а великомуче-
нику Пантелеймону відтяти голову.

Святого привели на місце страти і прив'язали до оливково-
го дерева. Коли великомученик молився, один із воїнів ударив 
його нечем, але меч став м'яким, як віск, і не поранив. Святий 
закінчив молитву і почув голос, який кликав страстотерпця 
до Царства Небесного. Почувши голос із неба, воїни впали 
на коліна і просили прощення. Вони відмовилися продовжу-
вати страту, але великомученик Пантелеймон звелів виконати 
наказ імператора, сказавши, що інакше вони не будуть мати з 
ним частки в майбутньому житті. Воїни зі слізьми попроща-
лися з ним, цілуючи його.

Коли мученику відтяли голову, із рани потекло молоко. 
Оливкове дерево, до якого був прив'язаний святий, на момент 
його смерті вкрилося плодами. Багато з тих, хто був присутнім 
при страті святого, увірували в Господа Ісуса Христа. Тіло 
святого, яке вкинули у вогнище, залишилося у вогні неушко-
джєним і було поховане християнами ( 305). Слуги великому-
ченика Пантелеймона – Лаврентій, Васса і Павіан – бачили 
його страту і чули голос із неба. Вони написали розповідь про 
життя, страждання і кончину великомученика Пантелеймона. 
Святі його мощі часточками розійшлися по всьому христи-
янському світі, а чесна глава знаходиться нині в Афонському 
монастирі, названому на честь святого.

Вшановування святого мученика нашою Церквою відоме 
вже з XIIст. Князь Ізяслав (у хрещенні - Пантелеймон), син 
Мстислава Великого, мав зображення великомученика Пан-
телеймона на своєму шоломі. Завдяки заступництву святого 
він залишився живим у битві 1151 року.

Великомученик Пантелеймон шанується Православною 
Церквою як грізний святий, покровитель воїнів. Сутність 
шанування з цього боку розкривається його першим ім'ям – 
Пантолеон,- що означає "у всьому лев". Друге ім'я, дане при 
хрещенні, – Пантелеймон – означає "всемилостивий", тому і 
шанується великомученик як цілитель. До нього звертаються 
в молитві для зцілення недуг душевних і тілесних. На іконах 
святий Пантелеймон зображується юнаком у червоному 
вбранні, зі скринькою в лівій і ложечкою в правій руці, – як 
цілитель. Саме таким його бачимо на великій іконі кафе-
дрального патріаршого собору Святого князя Володимира у м. 
Києві, у якому знаходиться ще й часточка його святих мощей. 
На святих іконах великомученик часто зображується зі своїм 
житієм. Пам'ять його Свята Церква вшановує 9 серпня (за 
нов. ст.). ім'я святого великомученика Пантелеймона закли-
кається при звершенні таїнства Соборування, освячення води 
і в молитві за немічного хворого. Крім служби з каноном, свя-
тому цілителю є ще й акафіст, який часто читається хворими 
для отримання зцілення.

Особливе шанування святого великомученика і цілителя 
Пантелеймона здійснюється на Афоні в Пантелеймонівському 
монастирі. Передсвято розпочинається за вісім днів до дня 
вшанування святителя: на вечірні співаються молебні канони 
на вісім гласів, при цьому для кожного дня вони є різними. 
Другий день свята – ктиторський. 9 серпня після вечірні 
звершується панахида по будівничим, жертводавцям обителі 
та роздається коливо.

У народній традиції святий Пантелеймон вважається ще й 
оборонцем людей від вогню. Під час пожежі навколо будівлі, 
що горіла, тричі обносили ікону святого Пантелеймона, щоб 
пожежа припинилась. Найчастіше це робили тоді, коли во-
гонь спалахував від блискавки. У день пам'яті селяни молили-
ся святому Пантелеймонові й перед його образом запалювали 
свічки, щоб у полі копи зберіг від пожежі. Цього дня люди, які 
лікували зіллям, збирали цілющі трави.



Чи нападе Білорусь на Україну?  
Мінськ послав черговий сигнал
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Сербія проти Косова. Нова війна вже у вересні?

Попередні "миролюбні" обіцянки білоруської верхівки 
виявлялися брехливими. Державний секретар Ради 
безпеки Білорусі Олександр Вольфович, якого 
називають "смотрящим" Кремля за Білоруссю, 
запевнив, що від республіки не виходить загроз Україні. 
Про це він заявив в ефірі телеканалу СТВ.

При цьому він звернув увагу на те, що на Білорусь "наро-
стає політичний тиск", "економічні санкції". Білорусь все це 
відстежує. "Хоча не можна до цього, напевно, звикнути", – 
сказав Вольфович.

Крім того, за його словами, Україна намагається "поста-
вити заслін якийсь проти Республіки Білорусь". "Хоча від 

Білорусі жодних загроз нікому не виходить", – запевнив 
"смотрящий" Кремля за Білоруссю.

Як вже відомо, запевнянням булорусів не можна вірити, 
адже їхні заяви вже не раз виявлялися брехливими.

Так, у 2020 році український журналіст Дмитро Гордон 
під час бесіди з Лукашенком запитав, чи можливо таке, що 
з території Білорусі російські війська прийдуть в Україну. На 
що тоді Лукашенко відповів: "Ніколи. Тим більше зі зброєю".

Але у лютому 2022 року російські війська пішли війною на 
Україну з території Білорусі, бомблять українські міста звідти.

Лукашенко виправдовує російське вторгнення в Україну: 
"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І 
якби за шість годин до операції не було завдано превентив-

ного удару по позиціях. Чотири позиції я зараз покажу карту, 
я приніс. Вони б атакували наші війська Білорусі та Росії, які 
були на навчанні. Тому не ми розв'язали цю війну, наша со-
вість чиста. Добре, що розпочали. Біологічна зброя, найбільші 
електростанції атомні – і все це були готові підірвати".

Цими вихідними напруга між Косовим 
та Сербією зросла до критичного рівня. 
Етнічні серби у північних муніципалітетах 
Косова блокували дороги та навіть 
вступали у перестрілки з загонами 
поліції. Приводом для масових 
заворушень стала вимога Косова до 
громадян із сербськими документами 
отримувати тимчасові посвідчення особи 
при в’їзді у країну. Уряд Косова також 
дозволив власникам транспортних 
засобів з номерними знаками, виданими 
сербською владою для міст і селищ 
Косова, замінювати свої номерні знаки 
на номерні знаки Косово (RKS). Згідно з 
рішенням уряду Косова, косовські серби 
мали можливість перереєструвати свої 
транспортні засоби з 1 серпня до 31 
вересня 2022 року. Водії із сербськими 
номерами, при в'їзді у Косово мали 
прикривати сербські державні знаки 
наклейками.

Сербія, нагадаємо, вимагає від жителів 
Косова отримання тимчасових документів 
при в’їзді, оскільки не визнає незалежність 
країни, а отже, й документів, видані нею. 
Тобто насправді з боку Косова це були всього 
лише дзеркальні заходи.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті 
звинуватив президента Сербії Александара 
Вучича у підбурюванні до насильства. Вучич 
сказав, що обидві сторони "ніколи не були у 
більш складній ситуації, ніж сьогодні", але 
заявив, що Сербія переможе. Невелика місія 
НАТО у Косово заявила, що "готова втрути-
тися, якщо стабільність буде під загрозою".

Республіка Косово оголосила про незалеж-
ність у 2008 році, проте Сербія, із якою вони 
перебували у складі Югославії, цієї незалеж-
ності не визнає. Здебільшого Косово населя-
ють албанці, але на півночі країни живе багато 
сербів. Там досі користуються сербською 
валютою та мають сербське громадянство.

Угода 2011 року між Сербією та Косовом 
передбачає тимчасове – терміном на п’ять 
років, використання мешканцями Півночі 
Косова нейтральних документів та номерних 
знаків. Попри те, що перехідний період вже 
давно завершився, всі спроби примусити 
косовських сербів перейти на національні 
документи лише викликають масові протести.

Президент Сербії Александар Вучич 
натякає на можливе військове вирішення 
конфлікту. Але від більш радикальних дій 
його зупиняє те, що у Косові розміщено ми-
ротворчий контингент KFOR.

Все закінчилось – принаймні, на цьому 
етапі – досить швидко: косовський уряд по-
годився на пропозицію Сполучених Штатів 
і відтермінував постанови про автомобільні 
номерні знаки та про особисті посвідчення 
громадян.

"Уряд Косова зобов’язується відкласти 
виконання двох рішень до 1 вересня 2022 
року, з того моменту, як 1 серпня 2022 року 
буде знято всі барикади та встановлено повну 
свободу руху всіма дорогами на півночі Косо-
ва", – йдеться у заяві уряду. Євросоюз зітхнув 
із полегшенням і привітав це рішення.

Водночас влада Косова назвала ці протести 
спробою "дестабілізувати республіку і поста-
вити під загрозу мир і безпеку громадян". На 
думку уряду, заворушення спровокувала та 
підготувала сербська влада.

Президент Сербії Александар Вучич і го-
лова косовського уряду Альбін Курті згодні 
лише в одному: наступні дні й тижні будуть 
вкрай напруженими. Адже косовська влада 
відклала свої постанови лише на 30 днів. 
Белградські політичні діячі та ЗМІ продов-
жують заохочувати сербів у Косові, щоби ті не 
підкорялися владі у Приштині, пише "Радіо 
Свобода".

Сьогодні у чотирьох косовських містах, 
заселених сербами, були виставлені тран-
спаранти, які повідомляють, що створене 
"Об'єднання сербських общин" Косовська 
Митровиця, Звечан, Лепосавич й Зубин 
Поток. Влада у Приштині виступає проти 
територіальної й політичної самоорганізації 
сербів.

ПУТІН ПОСТАВИВ В ОДИН РЯД 
КОСОВО І "Л/ДНР"

Через пару місяців після початку повно-
масштабного вторгнення в Україну президент 
Володимир Путін спробував виправдати ро-
сійську агресію, вказавши на Західні Балкани. 
Під час зустрічі з Генеральним секретарем 
ООН Антоніу Гутеррішем Путін заговорив 
про втручання НАТО у колишню Югославію 
у 1999 році – бомбардування, які вразили цілі 

на території, що тоді були об’єднаною Сербі-
єю та Чорногорією, аби зупинити наступ Сер-
бії на косоварів, що боролися за автономію. 
Коротка війна та подальша миротворча опе-
рація призвели до появи незалежної держави 
Косово, нагадує The Washington Post.

Дії Західного альянсу тоді, за логікою Пу-
тіна, нічим не відрізнялися від того, що його 
армія намагається зробити зараз, аби гаран-
тувати "незалежність" двох прокремлівських 
сепаратистських утворень на Донбасі. "Дуже 
багато країн Заходу визнали Косово як неза-
лежну державу. Те саме ми зробили щодо "рес-
публік" Донбасу", –  заявив Путін Гутеррішу.

Є багато причин вважати цю аналогію 
невдалою. Адже сама росія досі не визнає 
незалежність Косова. До того ж, авіаудари 
НАТО призвели до жертв серед сербсько-
го цивільного населення, але вони також 
допомогли запобігти подальшим раундам 
жорстоких етнічних чисток на Балканах і 
стабілізувати кризу. Тим часом, вторгнення 
Путіна визначається геноцидною риторикою 
Кремля, а також кричущими повідомленнями 
про звірства, вчинені російськими військами.

У КОСОВІ ПОРІВНЮЮТЬ СЕРБІЮ  
З РОСІЄЮ

Президентка Косова Вьоса Османі про-
водить зовсім іншу паралель. Перемога ко-
соварів, за підтримки НАТО, над режимом 
тодішнього президента Сербії Слободана 
Мілошевича була частиною ширшої бороть-
би за права людини, верховенство права та 
демократичні принципи. "23 роки тому ці 
цінності були поставлені на карту у Косово та 
за його межами. 23 роки по тому все те саме 
–  ці цінності поставлені на карту в Україні", 
–  сказала Османі у Вашингтоні.

Кампанія росії в Україні не може пре-
тендувати на міжнародну легітимність. На 
думку Османі, це відображає "хворі імперські 
замашки" російського президента.

"Мета Путіна – поширити конфлікт на 
інші частини світу. Оскільки його метою 
завжди була дестабілізація Європи, ми може-
мо очікувати, що однією з його цілей можуть 
стати Західні Балкани", – вважає вона.

Сербія є історичним союзником росії і, 
за словами Османі, "благодатним ґрунтом" 
для операцій Путіна. Попри те, що більшість 

європейських лідерів вжили заходів проти 
Кремля, Вучич цього не зробив. З 2014 року 
від відмовлявся долучатися до європейських 
санкцій проти росії. Цього літа він уклав 
вигідну газову угоду з Москвою, хоча решта 
континенту намагається відмовитися від 
російського газу. Понад те, Вучич дозволив 
російським державним пропагандистським 
підрозділам продовжувати працювати у Сер-
бії. Вони відіграють значну роль у підживлен-
ні поляризації в регіоні.

Аналітики вказують на ширше ураження 
Європи раковою пухлиною Кремля. "Замість 
інтеграції до мирної, процвітаючої Європи 
зростає відчуття застою, у якому історичні 
образи та незавершені справи кожної країни 
тліють як постійні ознаки виборчих кампаній 
та потенційні тригери конфлікту", –  зазна-
чається у нещодавньому звіті "Міжнародної 
Кризової групи".

Президентка Османі вважає Вучича авто-
кратом, якого не слід заспокоювати. Окрім 
територіальних претензій Сербії, вона вказує 
на участь Белграда у нестабільності, спрово-
кованій у Боснії і Герцеговині, а також на про-
кремлівські спроби спровокувати державний 
переворот у Чорногорії у 2016 році, щоби зу-
пинити її вступ до НАТО (спроба не вдалася, 
деякі з ватажків були ув'язнені). Думки про 
"велику Сербію" надихають Вучича, пише The 
Washington Post.

У неділю член парламенту Сербії від 
правлячої партії навіть написав у Twitter, що 
Сербія може "також бути змушена почати 
денацифікацію Балкан", посилаючись на те 
саме формулювання, яким Путін виправдовує 
своє криваве вторгнення в Україну.

"Вучич дивиться на наші країни як на тим-
часові країни і намагається заперечувати саме 
наше існування. Точно так само Путін дивить-
ся на Україну, Молдову та інші країни. Це 
точно така ж стратегія", –  зазначає Османі.

Сербія, на відміну від росії, є кандидатом 
на членство у Європейському Союзі. Але нова 
геополітика, викликана російським вторгнен-
ням в Україну, загнала Вучича у кут.

"Шлях до Путіна і шлях до Європейського 
Союзу –  це два різні шляхи, і неможливо йти 
обома. Коли у вас є сусід, який вирішує бути 
не на тій стороні історії у цей дуже важкий 
час для Європи та за її межами, це шкодить", 
–  зазначає Османі.

США задіяли ще один метод тиску на 
росію – на цей раз психологічний. Минулого 
тижня американський Сенат одноголос-
но схвалив резолюцію, яка є прямим звер-
ненням до Дерджепартаменту США визнати 
росію державою, яка спонсорує тероризм. 
Здавалось би, "як би ви човен не назвали", 
яка вже різниця? Адже кількість доказів саме 
терористичної діяльності російських військ 
на території України зашкалює. За даними 
Міністерства оборони України, 30% ракетних 
ударів, які завдавалися росією, були спрямо-

вані на військові об’єкти, тоді як 70% влу-
чань – це цивільна інфраструктура. Як тоді 
це можна кваліфікувати інакше, ніж теракти?

російська Федерація дійсно може стати 
п’ятою країною, яку США запишуть до 
спонсорів тероризму. На сьогодні такий 
"статус" мають чотири країни – Сирія (вне-
сена 1979 року), Куба (повторно внесена у 
січні 2021 року) та Іран (внесений 1984-го) 
та Північна Корея (повторно внесена 2017-
го року).  Раніше в цьому списку фігурували 
також Ліван, Південний Ємен, Судан, Ірак. 
Але згодом ці чотири держави були виключе-
ні Держдепартаментом США з цього списку.

МОТИВАЦІЯ СЕНАТУ
У документі, який був схвалений Сена-

том, наводяться підстави для ухвалення Дер-
ждепартаментом цього рішення. російській 
Федерації згадують не лише Україну, але й в 
Чечню, Сирію, Грузію та інші країни.

До речі, заклики визнати росію краї-
ною-спонсоркою тероризму звучали в США 
і при президентові Трампі. Зокрема, були 

звернення до Держдепу у 20018 році (після 
відомої справи про отруєння Скрипалів у 
Лондоні), у 2019-му та 2020-му році. Респу-
бліканці вносили пропозиції після фактів 
поставок росією зброї Талібану. Проте тоді 
росія цей статус так і не отримала.    

У нинішній же резолюції, зокрема, за-
значається, що за вказівкою президента 
Володимира Путіна, російський уряд сприяв 
і продовжує сприяти актам міжнародного 
тероризму проти політичних опонентів і 
національних держав. У цьому документі 
також підкреслюється, що збройні сили РФ 
вчиняли численні безсудні страти невинних 
цивільних осіб і намагалися прикрити свої 
звірства масовими могилами по всій Україні. 
Співавтори документу – сенатори від обох 
партій: демократ Річард Блументаль та рес-
публіканець Ліндсі Грем.

Нагадаємо, що резолюцію із закликом до 
Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати ро-
сію державою-спонсором тероризму було за-
реєстровано в Сенаті ще 10 травня 2022 року. 
Подібну резолюцію представили і в Палаті 

представників США 12 травня. Її автори 
також представники двох партій: республіка-
нець Джо Вілсон та демократ Тед Лі. Обидва 
є членами Комітету Палати представників 
із закордонних справ. Голосування в Палаті 
представників ще не було.

Між тим, в інтерв’ю Радіо Свобода посол 
США в Україні Бріджит Брінк повідомила, 
що "США серйозно розглядають питання ви-
знання росії державою-спонсором терориз-
му, однак це потребує детального аналізу від-
повідно до американського законодавства". 
Хоча її безпосередній керівник, держсекре-
тар Ентоні Блінкен, поки що утримується 
від такого рішення. Як пишуть американські 
видання, мотивуючи затягування розірван-
ням решток дипломатичних зв’язків з росі-
єю, що, своєю чергою, призведе до ескалації 
напруги зі США, а також зобов’язанням усіх 
партнерів США відмовитись від будь-яких 
економічних зв’язків з РФ. Зрозуміло, що це 
стосується в першу чергу країн Євросоюзу, 
які досі мають залежність від російських 
енергоносіїв.

Чи визнає Вашингтон росію спонсоркою тероризму? 



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
Продам авто «Волга» ГАЗ-24 та за-
пчастини до неї. Тел. (098)047-85-14.

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.

Верховна Рада прийня-
ла в цілому законопроєкт, 
який забезпечить будів-
ництво мережі захисних 
споруд цивільного захисту 
задля безпеки громадян.

Про це повідомив Мі-
ністр розвитку громад та 
територій України Олек-
сій Чернишов.

"Прийняття законо-
проєкту – це перегляд 
підходів до формування 
системи споруд цивіль-
ного захисту під час пла-
нування та забудови тери-
торій. Відтепер структура 
споруд цивільного захи-
сту буде формуватися на 
рівні містобудівної доку-
ментації на регіональному 
та місцевому рівнях має 
обов’язково бути розділ 
інженерно-технічних за-
ходів цивільного захисту, 

який визначає план роз-
витку захисних споруд 
та забезпечення безпе-
решкодного доступу до 
укриттів для населення", 
– зазначив Міністр.

Законопроєкт "Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів Укра-
їни щодо забезпечення 
вимог цивільного захисту 
під час планування та 
забудови територій" (ре-
єстр. № 7398) передбачає:

врахування заходів ци-
вільного захисту ще на 
стадії розроблення місто-
будівної документації;

обов’язкове залучення 
представників Державної 
служби з надзвичайних 
ситуацій до розгляду мі-
стобудівної документації 
на засіданнях архітектур-
но-містобудівних рад;

спрощення процедури 
передачі земельних діля-
нок для розміщення за-
хисних споруд цивільного 
захисту;

наявність в містобу-
дівних умовах та обме-
женнях вимог про необ-
хідність передбачення у 
складі проєктної доку-
ментації інженерно-тех-
нічних заходів цивільного 
захисту;

обов’язкове розміщен-
ня споруд цивільного за-
хисту (укриттів, сховищ, 
бомбосховищ) під час 
будівництва об’єктів, на 
яких постійно перебува-
тимуть понад 50 осіб або 
періодично перебувати-
муть понад 100 осіб;

забезпечення утри-
мання захисних споруд 
цивільного захисту у го-

товності.
Документ розроблений 

Мінрегіоном спільно з 
ДСНС, Комітетом ВР з 
питань організації дер-
жавної влади, місцевого 
самоврядування, регі-
онального розвитку та 
містобудування й Комі-
тетом ВР з питань еколо-
гічної політики та приро-
докористування.

Нагадаємо, 19 черв-
ня 2022 року Верховна 
Рада України прийня-
ла законопроєкт № 7398 
за основу. Він спрямова-
ний на розбудову мережі 
цивільних укриттів. Як 
наголосив Міністр Олек-
сій Чернишов – безпека 
людей в умовах війни стає 
однією з основних вимог 
у будівництві.

Під час планування територій 
будівництво укриттів – 
обов'язкове

�Подати оголошення: 066 265 62 35
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"Там все ще багато людей. 
Літніх, немічних, покинутих"

Сіамських близнюків роз'єднали  
за допомогою віртуальної реальності

Близняткам Маргариті 
та Мирославі три роки. 
У них кучеряве волосся 
і дві однакові іграшкові 
поні. Діти разом з татом 
Дмитром Носовим втекли 
з Сєвєродонецька, де вже 
кілька місяців тривають 
важкі бої. У травні у місті 
загинула їхня мама. Коли 
прилетів снаряд, жінка 
готувала на вулиці їжу.

Так живуть люди, які за-
лишились у Сєвєродонецьку 
– без світла, тепла води й з 
вогнищами, як єдиною мож-
ливістю приготувати їжу та 
зігрітися.

"Дружина не хотіла їхати, 
– говорить Дмитро Носов. 
Йому важко дається ця роз-
повідь. Він обіймає доньку і 
продовжує: – Після її смерті я 
вирішив вивезти дітей".

Вибратися з міста йому і 
донькам допомогли волон-
тери.

"Коли я зустрівся з Дми-
тром, було видно як йому 
важко. Він стримував себе, 
при дівчатках не міг багато 
сказати, але в очах у нього 
були сльози", – розповідає 
волонтер Єгор з благодійного 
фонду "Спасемо Україну".

ПОКИНУТІ СТАРІ
Протягом кількох місяців 

Єгор разом з іншими во-
лонтерами допомагає людям 
виїхати з охоплених війною 
міст Донбасу. На броньованих 
бусах під обстрілами щодня 
вони роблять по кілька рейдів 
у міста і села, щоб вивезти 
від війни тих, хто виїхати не 
встиг.

Лиман, Курахове, Вуг-
ледар, Дружківка, Бахмут, 
Краматорську, Авдіївка, Ли-
сичанськ, Сєвєродонецьк, 
Селидове, Святогірськ – во-
лонтери зі "Спасемо Україну" 
заїжджали у ці міста, чи під-
хоплювали їх по дорозі звідти.

На початку квітня ще до 

ескалації боїв на Сході влада 
закликала мешканців Доне-
цької та Луганської областей 
тікати. Багато хто до цих за-
кликів дослухався.

За даними очільника Лу-
ганської ОВА, з Сєвєродоне-
цька, де до війни проживало 
близько 120 тисяч населення, 
виїхало понад 100 тисяч. Але 
близько 15 тисяч все ще пе-
ребуває в охопленому боями 
місті.

"Міста на Донбасі обстрі-
люють, але там все ще бага-
то людей. Літніх, немічних, 
залишених дідусів і бабусь. 
Лежачих, на візках. Вони не 
можуть виїхати самостійно. 
Багатьох кинули, у них немає 
нікого. Їх дуже шкода", – 
каже Єгор.

Він розповідає, як одного 
разу у розбомбленому будин-
ку знайшли паралізованого 
чоловіка. Він лежав на ліжку 
посеред вкритої брудом та 
уламками кімнати. У стелі над 
його головою зіяла метрова 
діра, через яку пробивалося 
світло. Поруч з ліжком валя-
лась частина снаряда. Його 
звали Олександр. Виглядало, 
що ось так покинутим він 
пролежав кілька днів.

"Його одяг був дуже бруд-
ним. Був сильний запах. Ми 
винесли його на ношах і ви-
везли у Покровськ".

У волонтерському хабі, 
який розміщується у про-
тестантській церкві, Олек-
сандра помили, одягнули. 
Пізніше його перевезли до 
знайомих у Тернополі.

Тетяна з Нью-Йорка на 
Донеччині також була з тих, 
хто самостійно виїхати не міг. 
У неї рак, вона потребує хімі-
отерапії. Нещодавно під час 
обстрілів жінка бігла у підвал, 
впала і зламала ногу.

"Чому я не виїжджала ра-
ніше? У нас війна триває вже 
8 років. Я була впевнена, що 
у нашому селищі вже нема, 
куди стріляти. Біля мого бу-

динку немає нічого страте-
гічного. Чому туди стріляти?", 
– запитує жінка.

Після обстрілу у підвалі 
Тетяну знайшов сусід. Допо-
міг вибратися і завіз у лікар-
ню. Вона попросила волон-
терів про евакуацію. Гіпс на 
нозі – високий. Зайти само-
стійно в автобус чи у потяг 
сама вона не могла.

"Три моїх сусідки загину-
ли. Люди сидять по підвалах. 
Так жити не можна. Треба 
виїжджати", – говорить жін-
ка, сидячи у потязі, який 
вирушає з Покровська.

ТИХО І БЕЗ АНОНСІВ
Потяг Покровськ-Дні-

про-Львів – єдиний, який 
залишився з евакуаційних. 
Щодня він вивозить сотні 
людей у відносно безпечніші 
регіони. Раніше таких потягів 
було кілька.

Зараз потік евакуйованих 
значно зменшився. Сильні 
обстріли не дають волонтерам 
і рятувальникам дістатися 
багатьох міст. Люди через 
обстріли не можуть виїхати 
самостійно.

5 червня з Лисичанська, 
навколо якого йдуть важкі бої, 
вдалося евакуювати 66 людей, 
у тому числі шістьох дітей.

"Тихо. Без анонсу. Проїха-
ли бомбосховищами. Вмови-
ли. Військові, поліцейські та 
ДСНСники змогли зробити 
неможливе – 66 людей у без-
пеці", – каже Сергій Гайдай, 
керівник Луганської ОВА.

Чиновник запевняє, що 
хоча евакуацію не афішують, 
вона триває.

"Російські війська обстрі-
люють ті місця, де збираються 
люди. Ми це робимо тихень-
ко. Переговорили на місцях з 
людьми, якщо назбирається 
10-15 людей, вивозимо. Далі 
вони залізницею їдуть в інші 
області".

У благодійному фонді 
"Спасемо Україну" розпові-

дають, що допомогли виїхати 
з Донбасу десяткам тисячам 
людей.

БРОНЬОВАНИЙ БУС  
НЕ ЗАХИСТИТЬ

Колега Єгора Дмитро Лі-
совський також волонтерить 
на Сході. За ці кілька місяців 
він десятки разів заїжджав у 
міста під обстрілами.

Зазвичай у машині їдуть у 
двох – один водій, один ко-
ординатор, який знає місце-
вість. Назад везуть перепов-
нені буси. Іноді люди їдуть 
навіть стоячи.

Поїздки й маршрути уз-
годжують з військовими та 
місцевою владою. Там нада-
ють списки з іменами людей 
на евакуацію та адреси, роз-
повідає Дмитро Лісовський.

Один броньований бус 
робить зазвичай дві-три ход-
ки на день. Людей вивозять 
якомога далі від обстрілів, 
пересаджують на автобуси і 
бус їде назад.

"Під обстріли ми потра-
пляли не раз. Прилітало і 
за 20, і за 50 метрів від нас. 
Броня захищає від якихось 
осколків чи куль, але якщо 
щось серйозніше, то ні. Я вже 
звик до вибухів. Мене більше 
лякає тиша. Коли тиша, ти не 
знаєш, куди прилетить".

Дмитро Лісовський каже, 
що під час таких поїздок ви-
користовують всі можливі 
хитрощі – заїжджають у міста 
бічними дорогами, зупиня-
ються, змінюють маршрути, 
ховаються під деревами від 
дронів.

"Як тільки обстріл припи-
няється, летимо знову. У місті 
є люди, які нам допомагають, 
які знають місцевість, підка-
зують".

Людей забирають з підва-
лів, зі шкіл, лікарень, з руїн 
їхніх розбомблених будинків. 
Багатьох доводиться вмовля-
ти, обурюються волонтери.

"Одного разу заходимо в 

підвал у Вугледарі, забира-
ємо людей, які були запи-
сані на евакуацію. Решта не 
хоче. Пояснюємо, вмовляємо. 
Люди весь час живуть у під-
валах. Там брудно, волого, 
небезпечно, але вони не хо-
чуть їхати. Є здорові чолові-
ки, які не їдуть. Сидять там 
і розказують, що це українці 
їх обстрілюють. Такий побу-
товий сепаратизм. Це дуже 
засмучує", – каже волонтер.

За його словами, таке вра-
ження, що люди просто зви-
кають жити під обстрілами й 
думають, що залишитись на 
місці безпечніше, ніж їхати.

"Вони готують під обстрі-
лами, ходять вулицями, їз-
дять на велосипеді. Люди 
поводяться так, наче в них 9 
життів".

ВІЙНА, ЩО ЗАБИРАЄ 
МІСТО

16-19 травня волонтери за-
бирали людей з Лиману – пе-
ред тим, як місто захопили. 31 
травня були в Авдіївці, Бах-
муті, Соледарі, Краматорську. 
Графік і маршрут складають 
кожного дня зранку. Обстріли 
часто вносять у них зміни.

"Коли заїжджаєш у таке 
місто як Авдіївка, кожного 
разу бачиш, як війна його 
забирає. Вчора їхав повз бу-
динок, а сьогодні його нема. 
Була дорога, а зараз на ній вже 
перевернута техніка. Щодня 
щось руйнується. Кожен день 
дуже важливий, щоб врятува-
ти людей", – каже Єгор.

Волонтер розповідає, як 
люди за таких обставин ря-
тують тварин, – котів, собак. 
Намагаються забрати з собою 
хоч якесь вціліле майно. Ви-
возять, наприклад, консер-
вацію. У бусі – гори сумок і 

торбинок.
А хтось не має, що везти. 

У будинок Олени Полякової 
з Лиману влучив снаряд. Там 
горіло все.

"Ми залишились без нічо-
го. Між небом і землею. Все 
погоріло – речі, одяг телефо-
ни. Їдемо, в чому є", – роз-
повідає жінка. У неї на руках 
онук, якому кілька місяців. 
Поруч стоїть гора сумок з під-
гузками і сумішшю – все май-
но родини, де є четверо дітей.

Вони сподівалися, що 
війна скоро закінчиться, не 
могли наважитися виїхати, не 
знали куди.

Волонтер Єгор каже, що 
найважче у таких умовах ба-
чити дітей.

"Забирали нещодавно ро-
дину зі Святогірська – мама 
і четверо дітей. Одній дитині 
п'ять місяців. Діти постій-
но плакали. У мами не було 
молока. Суміші не було, як 
приготувати. Важко на все це 
дивитися. Хотілося плакати. 
І я плакав".

По дорозі назад у бусі пе-
реважно мовчать. Хтось мо-
литься, щоб доїхати цілим.

"Коли дивлюсь на цих лю-
дей у машині, розумію, що їх 
могло не стати. Один приліт і 
все. Дуже страшно це робити, 
але ми продовжуємо забирати 
звідти людей", – каже Дмитро.

"Чому я це роблю? Так на 
серці лежить. Кожен веде 
війну, як може. Я свою роди-
ну вивіз і можу допомагати. 
Хлопці захищають нас там, 
я допомагаю тут, бо не можу 
бути осторонь", – каже Єгор.

"Більшої любові ніхто не 
має за ту, коли хто душу свою 
кладе за друзів своїх ", – ци-
тує Дмитро Євангеліє від 
Івана.
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Бразильських близнюків, з'єднаних головами, вдалося 
роз'єднати за допомогою віртуальної реальності.

Трирічних Бернардо та Артура Ліма прооперували в 
Ріо-де-Жанейро за допомогою лікарів із лікарні Грейт-Ор-
монд-стріт у Лондоні.

Медики кілька місяців випробовували технології з вико-
ристанням віртуальних проєкцій близнюків, зроблених на 
основі КТ і МРТ.

Хірург Нур уль Овасе Джілані назвав це "технологіями 
космічної ери".

За інформацією благодійної організації Gemini Untwined, 
заснованої Джілані у 2018 році, яка фінансувала операцію, це 
був один із найскладніших випадків роз'єднання.

Джілані розповів, що вперше хірурги в різних країнах за 
допомогою спеціальних гарнітур оперували в одній "кімнаті 
віртуальної реальності" разом.

Близнюкам зробили сім операцій, з яких лише остання 
операція тривала понад 27 годин, до яких було залучено 100 
медичних працівників.

"ЛЮДИНА НА МАРСІ"
"Це просто дивовижно. Це справді чудово – бачити 

анатомію та робити операцію, перш ніж наражати дітей на 
ризик, – прокоментував Джілані віртуальний аспект опера-
ції інформаційній агенції PA. – Можете собі уявити, як це 
заспокоює хірургів".

"У певному сенсі ці операції вважаються найскладнішими 
в наш час, і виконувати їх у віртуальній реальності – це наче 
відправити людину на Марс", – додав він.

Він сказав, що через попередні невдалі спроби розділити 
хлопчиків завдання ускладнювала наявність рубцевої ткани-
ни, і він справді боявся цієї ризикованої процедури.

Після 27-годинної операції, під час якої він робив лише 
чотири 15-хвилинні перерви, щоб поїсти та випити води, 
лікар був повністю виснажений, але йому було дуже радісно 
бачити щасливу родину хлопчиків після її успішного завер-
шення.

Він додав, що, як і у всіх сіамських близнюків після 
роз'єднання, артеріальний тиск і частота серцевих скорочень 
хлопчиків "зашкалювали" – поки вони не возз'єдналися через 

чотири дні й не взялися за руки.
Близнюки успішно одужують у лікарні, й на них чекає 

шість місяців реабілітації.

НОВЕ ЖИТТЯ
Для Джілані це була шоста операція з роз'єднання разом 

із з Gemini Untwined – раніше він оперував близнюків з Па-
кистану, Судану, Ізраїлю та Туреччини.

Він керував процедурою разом із доктором Габріелем Му-
фарреджем, керівником відділення дитячої хірургії в Instituto 
Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer у Бразилії.

Доктор Муфарредж сказав, що лікарня, де він працює, 
спостерігає за хлопчиками два з половиною роки, і їхнє 
роз'єднання подарує їм нове життя.

"Відтоді як два з половиною роки тому батьки хлопчиків 
приїхали з регіону Рорайма до Ріо, щоб звернутися по нашу 
допомогу, вони стали частиною нашої сім'ї тут, у лікарні. Ми 
раді, що операція пройшла так добре", – сказав він.

Бернардо та Артур, яким майже чотири роки, є найстар-
шими близнюками-краніопагами, тобто близнюками зі 
злитим мозком, яких вдалося роз'єднати.

За даними благодійної організації, сіамські близнюки 
народжуються лише раз на 60 000 пологів, і лише 5% з них є 
краніопагами.




