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ВСТУПНИКИ 
З ДОНБАСУ І КРИМУ 

В 2020 РОЦІ 
ЗМОЖУТЬ ВСТУПАТИ 

ЗА СПРОЩЕНОЮ 
ПРОЦЕДУРОЮ 

В 91 ВНЗ УКРАЇНИ
У 2020 РОЦІ ПЕРЕЛІК УСТАНОВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, В ЯКІ ЗА СПРОЩЕНОЮ 
ПРОЦЕДУРОЮ МОЖУТЬ ВСТУПАТИ ЖИТЕЛІ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ І КРИМУ, РОЗШИРИВСЯ ДО 91 УНІВЕРСИТЕТУ.

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ЮРИДИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, МЕДИЧНИХ та ін. ПИТАНЬ!

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 
НА НОМЕР
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ВСТУПНИКИ З ДОНБАСУ І КРИМУ В 2020 РОЦІ ЗМОЖУТЬ 
ВСТУПАТИ ЗА СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ В 91 ВНЗ

    У 2020 році перелік установ вищої освіти, в які за спрощеною процедурою 
можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, 
розширився до 91 університету.
    Начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки 
Світлана Кретович наголосила, що у 2020 році вступники можуть вступати 
без обов’язкового ЗНО.
    «Важливо, що в 2020 році жителі Криму і Донбасу зможуть вступати в 
будь-який з цього 91 закладу, де будуть працювати освітні центри «Дон-
бас-Україна» і «Крим-Україна», без проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання», – розповіла вона.
    За її словами, спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих 
територій Криму (Автономної Республіки Крим та м.Севастополя) і Донбасу 
(окремих районів Донецької та Луганської областей), які були передбачені 
законодавством, у 2020 році не змінилися.
  Майбутні студенти з Криму беруть участь в конкурсі в межах квоти №2, яка 
є доступною в кожному з цих закладів вищої освіти, а з Донбасу – беруть 
участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

  Перелік уповноважених закладів вищої та фахової 
передвищої освіти

• Азовський морський інститут Національного університету «Одеська мор-
ська академія»
• Бердянський державний педагогічний університет
• Вугледарський коледж Донецького державного університету управління
• Відокремлений структурний підрозділ Української інженерно-педаго-
гічної академії – Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут 
Української інженерно-педагогічної академії
• Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального за-
кладу «Донбаський державний педагогічний університет»
• Генічеське медичне училище Херсонського державного 
університету
• Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний техніч-
ний університет»
• Державний заклад  «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка»
• Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
• Донбаська державна машинобудівна академія
• Донбаська національна академія будівництва і архітектури
• Донбаський державний коледж технологій та управління
• Донбаський державний педагогічний університет
• Донецький державний університет управління
• Донбаський фаховий коледж Луганського національного
аграрного університету
• Донецький національний університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського
• Донецький національний університет імені Василя Стуса
• Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
• Національний університет «Запорізька політехніка»
• Запорізький національний університет
• Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
• Ізмаїльський державний гуманітарний університет
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
• Краматорський коледж Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
• Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж
• Луганський національний аграрний університет
• Луцький національний технічний університет
• Львівський навчально-науковий інститут, Державний вищий 
навчальний заклад «Університет банківської справи»
• Маріупольський коледж Донецького національного університету еко-
номіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
• Маріупольський державний університет
• Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого на-
вчального закладу «Приазовський державний технічний університет»
• Маріупольський фаховий будівельний коледж
• Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького
• Миколаївський національний аграрний університет
• Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
• Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя Націо-

нального університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
• Маріупольська філія Національної Академії образотворчого 
мистецтва і архітектури
• Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
• Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»
• Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
• Національний університет «Львівська політехніка»
• Національний університет «Одеська морська академія»
• Національний університет «Одеська юридична академія»
• Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратю-
ка»
• Національний університет водного господарства та природокористування
• Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова
• Одеська державна академія технічного регулювання та якості
• Одеська національна академія будівництва і архітектури
• Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова
• Одеська національна академія харчових технологій
• Одеський державний аграрний університет
• Одеський державний екологічний університет
• Одеський національний економічний університет
• Одеський національний морський університет
• Одеський національний політехнічний університет
• Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
• Первомайський індустріально-педагогічний фаховий коледж
• Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К.Д. Ушинського
• Приазовський державний технічний університет
• Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
• Селидівський фаховий політехнічний коледж
• Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж
• Слов’янський фаховий коледж транспортної інфраструктури
• Сумський державний університет
• Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
• Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мо-
торного
• Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)
• Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
• Ужгородський національний університет
• Український державний університет залізничного транспорту
• Уманський національний університет садівництва
• Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка
• Херсонська державна морська академія
• Херсонський державний аграрно-економічний університет
• Херсонський державний університет
• Херсонський національний технічний університет
• Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої 
освіти, підпорядкованих Міністерству культури

та інформаційної політики
• Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв (лише Дон-
бас-Україна)
• Львівська національна академія мистецтв (лише Крим-Україна)
• Маріупольська філія Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури (лише Донбас-Україна)
• Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової (лише 
Крим-Україна)
• Харківська державна академія культури
• Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
• Харківська державна академія дизайну і мистецтв (лише Донбас-Україна)

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої 
освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я

• Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
• Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
• Донецький національний медичний університет

Перелік уповноважених закладів вищої та фахової передвищої 
освіти підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ

• Донецький юридичний інститут МВС України
• Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
• Одеський державний університет внутрішніх справ
  

У РОБОЧІ ДНІ З 9:00 ДО 18:00 ПРАЦЮЄ
БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
(0-800-504-425).
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 Терміни проведення вступної кампанії
   Варто зазначити, що через пандемію терміни проведення вступної кам-
панії до вищих навчальних закладів України перенесені на серпень.
   Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація 
електронних кабінетів почнеться 1 серпня, прийом заяв та документів 
триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами Зовнішнього 
незалежного оцінювання) і до 16 серпня для вступників, які складатимуть 
вступні іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на 
місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня. Надан-
ня рекомендацій для зарахування на бюджет буде проходити не пізніше 27 
серпня, а подача документів для зарахування – до вечора 31 серпня.
    Міносвіти передбачив для вступників можливість подачі оригіналів доку-
ментів поштою (і в зв'язку з цим до 5 днів збільшений інтервал між остан-
нім днем подачі документів і виданням самого наказу про зарахування). 
Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопію необхід-
них документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований 
електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.
    Терміни проведення реєстрації для надання Єдиного вступного іспиту 
(ЕВЕ) і Єдиного фахового вступного випробування (ЕПВІ) також перенесені. 
Реєстрація пройде з 12 травня до 5 червня в режимі онлайн. Дати прове-
дення ЕВЕ і ЕПВІ залишаються незмінними – 1 і 3 липня відповідно. 

Міністерство освіти і науки України

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ В СЛУЧАЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ/СОКРАЩЕНИЯ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ?
    Что делать, если предприятие, на котором Вы трудоустроены, останови-
ло/сократило свою деятельность из-за карантина? В таком случае возмож-
на выплата пособия по частичной безработице (из средств Фонда общеобя-
зательного государственного социального страхования Украины на случай 
безработицы).
   Помощь по частичной безработице предоставляется предприятиям, де-
ятельность которых связана с производством продукции, независимо от 
их формы собственности и подчинения. Сумма пособия по частичной без-
работице на период карантина предоставляется работодателям на срок 
приостановления (сокращения) деятельности и в течение 30 календарных 
дней после завершения карантина в случае уплаты работодателем едино-
го взноса на общеобязательное государственное социальное страхование 
в течение шести месяцев, предшествующих дате остановки (сокращения) 
деятельности.
   Обратиться за получением помощи должен Ваш работодатель, подав за-
явление (в произвольной форме) и перечень документов, определенный 
постановлением КМУ от 22 апреля 2020 № 306 в центр занятости по месту 
уплаты ЕСВ.
   Размер: помощь устанавливается за каждый час потерянного рабочего 
времени из расчета 2/3 тарифной ставки оклада и не может превышать 
размер минимальной заработной платы в 2020 году (4723 грн).

   Пособие не выплачива-
ется работникам по со-
вместительству, лицам, 
получающим пенсию, 
и работникам, которые 
письменно отказались 
от трудоустройства (вре-
менного перевода) на 
подходящую работу на 
предприятии с полным 
рабочим днем (неделей).
Средства на отдельный 
счет работодателя пере-

числяются центром занятости (после проверки поданного пакета докумен-
тов и заключения договора с работодателем) ежемесячно и должны быть 
выплачены работникам в срок не более 3 рабочих дней после их поступле-
ния на счет работодателя.
    Работодатель должен вернуть Фонду ту помощь на период частичной без-
работицы, которая была выплачена лицу в полном объеме, если человек, 
который получал такую помощь, будет уволен в течение 6 месяцев (если 
помощь выплачивалась менее 180 календарных дней – в течение периода, 
равного периоду выплаты пособия) со дня окончания выплаты помощи:
• по соглашению сторон;
• вследствие изменений в организации производства и труда, в том числе 
ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования пред-
приятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата 
работников (это не касается случаев полной ликвидации предприятия);
• по собственному желанию работника, если владелец или уполномочен-
ный им орган не выполняет законодательство о труде, условия коллектив-
ного или трудового договора.
  Контроль работодателя в отношении обращения за получением выплаты
   Если Вас ознакомили с приказом о прекращении/сокращении деятельно-
сти, можно обращаться (письменно) к работодателю и (или) центр занято-
сти для получения информации о представлении документов/заключения 
договора или обращаться за защитой своих интересов в профсоюзные ор-
ганизации.
   Источник: Постановление КМУ от 22 апреля 2020 № 306 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления и возврата средств, направленных на фи-
нансирование помощи по частичной безработице на период карантина, 
установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения 
распространения на территории Украины острой респираторной болезни 
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Екатерина Белова

В ОРДЛО ЗАБРУДНИЛИ 2 ВОДОСХОВИЩА: 
ПОНАД 300 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ ОПИНИЛИСЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ

   В результаті злочинної недбалості російсько-окупаційної влади на тери-
торії окупованих районів Донецької та Луганської областей сталося пору-
шення роботи двох водосховищ з подальшим забрудненням. Окупанти зна-
ють, але не вживають заходів.
   Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимча-
сово окупованих територій.
   Відомство наголошує, що 
на окупованих районах До-
нецької області в результаті 
неконтрольованого ски-
дання неочищених стоків 
шахти «Булавинська» ста-
лося суттєве забруднення 
Волинцівського водосхо-
вища, яке несе загрозу для 
мешканців. Воду з цього 
водосховища використо-
вують понад 300 тисяч жи-
телів Єнакієвого, Дебальцевого, Шахтарська, Чистякового та інших населе-
них пунктів.
   Проросійська окупаційна влада знає про проблему, але не вживає жодних 
адекватних заходів для її усунення.
   «Норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів 
перевищено у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, цинку – 
маже у 4 раза тощо», – заявили в міністерстві.
   На даний час припинено забір води з Волинцівського водосховища і вода 
для споживання подається з каналу «Сіверський Донець-Донбас». Однак си-
туація у будь-який момент може вийти з-під контролю через те, що канал 
потребує планового ремонту та регулярного очищення. Цього також не ро-
биться, і окупанти будуть змушені почати подавати людям забруднену воду.
    До того ж проблема з водою не тільки у Донецькій, а й у Луганській області. 
Тут виникла загроза зникнення річки Біла та Ісаківського водосховища. 
  Після припинення роботи водовідливного комплексу шахти «Слов’яно-
сербська» баланс роботи водосховища було порушено. Так, у 2019 році за-
бір води перевищив надходження шахтних вод на 5 млн кубічних метрів. 
Клас води у цьому водосховищі також було понижено з «помірно забруд-
неної» до «забрудненої». 

Сергій Зарубін
ВІД ПОЧАТКУ ТРАВНЯ ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРОДАЖ 

НЕРУХОМОСТІ У «ДНР» ОФОРМЛЮЄТЬСЯ 
ОСОБИСТО В ОРДЛО

   У підконтрольному Росії угрупованні «ДНР» тепер не визнають не тільки 
українські довіреності, а й російські. Будь-які операції з нерухомістю дозво-
лено опрацьовувати тільки з «республіканськими» дорученнями. А оформ-
ляються вони виключно на територіях, підконтрольних «ДНР».
   Про це повідомляє адвокатська контора, яка працює в непідконтрольному 
українському уряду Донецьку.
   4 травня 2020 року було внесено зміни до «закону ДНР» про реєстрацію 
прав на нерухомість і діяльність нотаріусів, якими фактично переписали 
«інститут довіреностей в ДНР». Нові правила вступили в силу 6 травня.
   До цього часу нотаріуси і більшість так званих «державних органів» брали 
довіреності, посвідчені нотаріусами інших країн, в тому числі України (у да-
ному випадку лише з перекладом російською).
  «Дане положення відповідало більшості міжнародних положень та здо-
ровому глузду. На відміну від довіреностей «ДНР» інші довіреності можна 
було перевірити онлайн. У «ДНР» ця процедура неможлива через принци-
пову закритість влади», – пояснює юрист Сергій Воробйов.
   За новими «республіканськими» правилами окремо були виділені довіре-
ності саме для реєстрації права власності на нерухомість. І саме за ними 
введено заборону на роботу з такими документами, які завірені «Не респу-
бліканськими» нотаріусами.
 

Юристи адвокатської контори акцентують, що новими правилами ще біль-
ше обмежується ринок нерухомості в «ДНР».
   Водночас користувачі соціальних мереж говорять і ще про одну тактику 
окупантів: навіть якщо людина приїде на окуповану територію, вона має 
спочатку особисто прийти до «МДБ» для перевірки, а вже тоді отримає 
можливість потрапити до нотаріуса.
   Навіть більше, після цього виникає ще одна проблема – для будь-яких опе-
рацій з нерухомістю людина має бути «резидентом», тобто мати паспорт 
фейкової «республіки». Тобто якщо й шукати того, хто буде займатися, на-
приклад, продажем квартири або будинку, то спочатку необхідно спитати 
про наявність в нього того самого «паспорта».

Тетяна Тиха
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РІЗНИКІВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ – ВИДАТНИЙ 
УКРАЇНЕЦЬ, ВИХІДЕЦЬ З ДОНБАСУ

Моя природна первобутність
перемогла несамохіть,

Бо українськість – щира сутність,
твоя ж московськість – дух-іміт!

То ж ти – не суть моя, а наріст...
     

    Одним з найяскравіших українців, що народилися на Донбасі, борців за 
свободу України, за рідну мову і права українців є Олексій Сергійович Різ-
ників – громадський діяч, письменник, мовознавець і просвітитель.

Дитинство
    Олексій народився у лютому 1937 року в місті Єнакієве Донецької області. 
Його батько, Сергій Іванович, до одруження на Катерині Василівні Соло-
губ був розкуркулений і висланий на Урал, проте із заслання йому вдалося 
втекти. Олексій ріс в україномовній родині, яка дотримувалася релігійних і 
національних традицій, і це наклало відбиток на подальше його життя.
   Дитинство Олексія було складним. По-справжньому познайомитися з 
батьком йому вдалося лише в 3 класі, адже в перші дні війни, коли хлопчик 
був зовсім маленьким, батька мобілізували, він потрапив до німецького по-
лону, а після цього довго утримувався в радянському концтаборі. Після по-
вернення з неволі у 1948 році через голод сім'ї довелося виїхати до родичів 
у м. Первомайськ Миколаївської області. Олексія віддали до російськомов-
ної школи, де над ним знущалися й насміхалися через українську вимову. 
Але хлопчик стійко витримував нападки й почав писати вірші.

Дорослішання та несвобода
   Закінчивши у 1954 році школу, Олексій влаштувався працювати в інвен-
тарбюро, а через рік став студентом Одеського державного театрального 
художньо-технічного училища. Після його закінчення юнак працював елек-
троосвітлювачем Кіровоградського українського музично-драматичного те-
атру ім. Кропивницького.
  Його дивувало те, що українські артисти поза сценою спілкувалися між 
собою російською мовою – саме тоді він і запропонував колегам проводити 
україномовні тижні. Спілкувалися на різну тематику, не оминали стороною 
й заборонені розмови про Сталіна, бідність народу і тотальну несправед-
ливість по відношенню до нього.
   Але що розмови? Олексій вирішив перейти до дій, запропонувавши при-
ятелю Володимиру Барсуковському скласти текст листівки «Звернення до 
народу», зміст якої був недвозначним – про справжню свободу поглядів, 
слова та друку, про боротьбу за звільнення людей від фашистської дикта-
тури партії та про інші неприйнятні для радянської політики речі. Листівки 
були роздруковані та поширені. Така пропаганда не залишилась без уваги 
КДБ. Проти Різниківа з Барсуковським було порушено кримінальну справу.
У той період часу Олексій ще більше перейнявся несправедливістю влади, 
побачив проблеми України та її народу ширше. Він став глибоко вивчати 
українську історію й твори відомих українських поетів і письменників. На-
віть опинившись в ув'язненні, Олексій знайшов соратників, продовжив своє 
письменство, вивчення української культури та роздуми про те, як поліпши-
ти життя в рідній Україні.

І знову в’язниця
     Після звільнення з табору у 1961 році Різників продовжив свою діяль-
ність: перебравшись до Одеси, він працював, заочно навчався на філоло-
гічному факультеті 
Одеського універси-
тету й продовжував 
писати. Згодом став 
співробітником газе-
ти «Народна трибу-
на», а потім учителем 
української мови.
   У той же час разом 
із сподвижниками 
він збирає книги для 
Української Кубані, 
пише звернення до 
газети, прокуратури 
та  Міністерства освіти 
про русифікацію шкіл і 
вишів.
   У 1971 році його знову заарештовують за проведення антирадянської 
агітації і пропаганди. Олексій Різників міг би цього уникнути, давши згоду 
на співпрацю з КДБ і відмовившись від своєї ідеології, але він цього не зро-
бив.
   У таборах суворого режиму Олексій дарма часу не гаяв – спілкувався з та-
кими ж, як і він, борцями за свободу країни та народу, вивчав мови, читав, 
проводив дослідницькі роботи, писав вірші.

Досягнення
   Після звільнення Різників знову пішов працювати, а в кінці 80-х він створю-
вав Народний Рух України і товариство української мови «Просвіта».
   Пізніше Олексій Сергійович став членом правління Конгресу української 

інтелігенції, брав участь у створенні книги для вчителів, керував літстудією в   
Будинку дитячої та юнацької творчості. Різників друкувався в республікан-
ській і місцевій пресі, був учасником Всесвітнього форуму поетів у Києві 
«Золотий гомін», видав кілька книг...
    У 2004-2005 рр. вів авторську програму на УТ-1 «Наша мова».
   Указом Президента України від 26.11.2005 нагороджений орденом «За 
заслуги» III ступеня. Також йому присуджено премію Павла Тичини.
    Зараз Олексій Сергійович Різників проживає в Одесі, одружений, у нього 
є дочка Ярослава та онука Юля.

Ірина Мішина
ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

БЕЗ СПРАВОК, ПРОПИСКИ И ДЕКЛАРАЦИИ
   Переселенец, не имеющий справки внутренне перемещенного лица 
(ВПЛ) и/или прописки на подконтрольной Украине территории, имеет пра-
во на получение бесплатной медицинской помощи в украинских медуч-
реждениях.
   Даже при отсутствии вышеуказанных документов каждый гражданин 
до момента получения «справки переселенца» и/или подписания декла-
рации с семейным врачом может обращаться в коммунальное/государ-
ственное учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную 
медицинскую помощь. В том числе для того, чтобы получить консультацию 
врача о симптомах ОРВИ или 
COVID-19.
    «Вместе с тем если вы впер-
вые обращаетесь в определен-
ное медицинское учрежде-
ние, но зарегистрированы в 
другом населенном пункте, 
желательно заблаговременно 
(примерно за 30 минут) подойти 
в регистратуру этого медучреж-
дения с документом, удосто-
веряющим личность (напри-
мер, паспортом гражданина Украины), для написания заявления на имя 
главного врача о постановке на медицинский учет», – отмечают юристы.
    В случае, если возникают какие-то вопросы, можно всегда вспомнить о 
базовых законодательных актах, которые касаются предоставления меди-
цинских услуг.
    Согласно ст. 49 Конституции Украины, каждый имеет право на охрану 
здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
   Согласно ст. 38 Закона Украины «Основы законодательства Украины о 
здравоохранении» каждый пациент, достигший 14-ти лет, который обра-
тился за медицинской помощью, имеет право на свободный выбор врача, 
если последний может предложить свои услуги, и выбор методов лечения 
к его рекомендациям. Каждый пациент имеет право, если это оправдано 
его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по 
своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соот-
ветствующее лечение.
   В соответствии со ст. 9 закона Украины «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц» внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) име-
ет право на предоставление необходимой медицинской помощи в государ-
ственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
   Соответствующее право на помощь не может быть ограничено, в частно-
сти, при отсутствии:
• оригиналов документов, удостоверяющих личность;
• справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (справка ВПЛ);
• регистрации места жительства («прописки») вообще или на подконтроль-
ной правительству Украины территории;
• заключенной декларации с семейным врачом и т.д.
   Согласно закону Украины «Об экстренной медицинской помощи», на тер-
ритории Украины каждый ее гражданин и любое другое лицо имеют пра-
во на бесплатную, доступную, своевременную и качественную экстренную 
медицинскую помощь.
   Согласно закону Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиче-
ского благополучия населения», носители возбудителей особо опасных 
инфекционных болезней, в частности COVID-19, подлежат обязательному 
медицинскому надзору и карантину.
    В то же время, чтобы всегда иметь свободный и гарантированный до-
ступ к бесплатной медицинской помощи, включая получение лекарств по 
бюджетным программам, стоит позаботиться о заключении декларации 
с семейным врачом. Для заключения декларации необходимо предоста-
вить идентификационный код и документ, удостоверяющий личность (на-
пример, паспорт гражданина Украины, а для лиц, не достигших 14-летнего 
возраста, – свидетельство о рождении).
   Сейчас подписать ее можно непосредственно в медицинском учрежде-
нии или онлайн на сайте https://helsi.me.  

Арсений Романенко

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
В БАНКАХ ОНЛАЙН

   В умовах карантину більшість послуг переведено в онлайн-режим. І банки 
не стали винятком.
    Так, сьогодні можна в режимі онлайн пройти ідентифікацію і укласти до-
говір банківського вкладу/рахунку.

Ідентифікація онлайн
   Також у Національному банку України розробили механізм віддаленої 
ідентифікації особи, який передбачає, що для відкриття рахунку у банку до-
статньо буде здійснити відеодзвінок.



тистів і Росії. Крім того, вони сприяли проведенню цієї вистави, залучали 
журналістів, робили картинки для Росії та світу, демонструючи «високу 
явку». На «референдум» прийшло не більше чверті населення східних об-
ластей…
   Після цього українські силовики обміняли так званого «народного губер-
натора Донеччини» Павла Губарєва на полонених альфівців, який відразу 
після того, як потрапив на волю, заявить про фінансування двох третин се-
паратистів українським олігархом Рінатом Ахметовим.

Регіон був приречений на війну і страждання.
   Вже 13 травня у Дебальцеве прибули донські козаки, а у Красний Лиман 
разом з «козаками» зайшли і чеченці. А 14 травня так звана «ДНР» заявила 
про створення власної армії, де-юре легалізуючи російські війська. 

Що далі?
   Більшість людей, відповідальних за проведення «референдуму», так і не 
понесли справедливого покарання, а більше, частина міських голів, які його 
допустили, і досі знаходяться при владі.
   Минуло 6 років кровопролитної війни, втрачені тисячі життів українців, 
окуповані території, однак багато причетних до псевдореферендуму досі 
залишаються на свободі і при владі. Багато осіб, які мають безпосереднє 
відношення до організації та проведення «референдумів», зараз перебува-
ють на території ОРДЛО.
   Саме там, на окупованій території, люди вже 6 років знаходяться у вкрай 
важкому становищі, не маючи більшості того, чим вільно користуються 
українці на мирній території, включаючи медицину, роботу, якісні продук-
ти, послуги тощо. Тут немає прав, але є обов’язки. Наприклад, Росія при-
мусила отримати всіх бюджетників фейкові документи невизнаних «респу-
блік», а потім і російські паспорти, які у світі не признають документами.

Що зараз думають про «референдум» мешканці ОРДЛО 
та вільної частини Донбасу?

   Так званий «глава ДНР» Денис Пушилін привітав всіх із 6-ю річницею ство-
рення угруповання.
   «Республіка стала старше ще на один рік. Ми навчилися воювати. Ми 
створили державу, забезпечивши оборону кордонів і можливість будувати 
мирне життя. У нас забезпечується соціальний захист громадян, і ми постій-
но працюємо над підвищенням соціальних виплат», – написав він. 
   Жителі окупованих регіонів, обговорюючи сьогоднішню подію в соцмере-
жах, не поділяють райдужних заяв Пушиліна. Вони акцентують на тяжкому 
становищі людей, відсутністі роботи з гідною зарплатою  і згадують, яким 
потужним був регіон до 2014 року.
   «День, коли друге за рівнем життя місто України після столиці з сучасним 
стадіоном і аеропортом добровільно наділо нашийник безправного раба 
путінського світу і занурилося в кам'яний вік на довгі роки».
   «З порожніми кишенями НЕ посвяткуєш! Кишені порожні і у тих, хто 
працює. Повні тут тільки у злодіїв. Заборгованість у вугільній промисло-

вості досягла рівня 90-х. Та й зарплати по $ 100 – не той рівень, коли можна 
прогулювати зайві гроші, необхідне б купити».
«Святкувати падіння рівня життя в рази, відтік молоді та фахівців, відсутність 
умов для життя, тисячі смертей – ось це так, класне свято! Іспанський сором».
   Проте все ще залишились прихильники «республіки». Вони вітають один 
одного, посилаючи святкові онлайн-листівки.
«Донбас скоро стане Росією, багато громадян Донбасу вже отримали паспор-
ти РФ, і це тільки початок!» - сподівається Сергій. І отримує відповіді: «Вже 6 
років Росією стаємо, і не будемо». «Як були дірявою республікою, так і зали-
шимося».
   Хтось навіть намагається знайти позитивні моменти життя в «республіці». 
З аргументів лише – низькі ціни на «комуналку» і те, що пенсіонери, у яких 
є сили регулярно перетинати лінію розмежування, мають дві пенсії – україн-
ську і «республіканську». І завдяки тому, що ціни на нерухомість впали в 3-4 
рази, деякі змогли купити квартири навіть у Донецьку.
   До дискусії підключилися і жителі підконтрольної Україні території Донець-
кої області, які в 2014 році також ходили на «референдум» і вірили у «світле 
майбутнє». Зараз, надивившись на життя в республіці, вони втратили «віру».
   «Майже вся Донецька область голосувала за «ДНР» в 2014-му році, а зараз  
на українській частині області у людей аж мороз по шкірі, коли уявляють, що 
«ДНР» і сюди добралася би. Я живу в 60-ти км від Донецька, і бачу, як люди 
«хочуть» ДНР. 11 травня 2014-го і тут поголовно всі голосували за «ДНР» і 
симпатизували Росії. А після того, що Росія створила з Донецьком, сахаються 
від «республіки». Тільки пенсіонери, які отримують дві пенсії, ледве-ледве і 
живуть в «ДНР». А у онуків роботи немає, і зарплати ніякі», – пише Сергій Б.
   Водночас на підконтрольній українській владі Донеччині за ці шість років 
сформувалося активне громадянське суспільство, яке вже ніколи не допу-
стить повторення цієї ситуації. Навпаки, в містах Донецької і Луганської об-
ласті проукраїнські активісти і громадські працівники намагаються змінювати 
своє життя і життя оточуючих на краще, просувають демократичні реформи 
та однозначно не допустять «реваншу» проросійських сил.

Наталія Михайлова
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   «Національний банк пропонує банкам велику кількість варіацій доступ-
них механізмів для розвитку дистанційних каналів отримання банківських 
сервісів. Незабаром для відкриття рахунку в новому банку візит у банківсь-
ке відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком.  
Ми очікуємо, що на фінансовому ринку з’являться інноваційні продукти та 
сервіси, що стануть у нагоді банкам для здійснення верифікації їх клієнтів», 
– повідомляє НБУ.

Варіанти для віддаленої ідентифікації клієнтів банків:
   повноцінні моделі віддаленої ідентифікації та верифікації (відеодзвінки, 
верифікація ідентифікаційних даних клієнта за допомогою Системи BankID 
та КЕП):
   спрощені моделі, що міститимуть певні ліміти на обсяги операцій та за-
лишків за рахунками клієнтів (клієнти зможуть ідентифікувати себе за до-
помогою електронних підписів чи сканування чіпу ID-картки або закордон-
ного паспорта.
   Рахунки, які відкриті за допомогою спрощеної моделі віддаленої іден-
тифікації, будуть мати певні обмеження: загальний розмір ліміту видаткових 
операцій з такого рахунку не може перевищувати 40 тисяч гривень на місяць 
та 400 тисяч гри-
вень на рік, а за-
гальний залишок 
за всіма рахунка-
ми клієнта не має 
перевищувати 40 
тисяч гривень.
   Укладання дого-
вору
Для мінімізації 
ризиків порушен-
ня своїх прав як 
вкладника, ко-
ристуючись цією 
м о ж л и в і с т ю , 
клієнт обов’язко-
во повинен ознайомитись на вебсайті банку з умовами таких договорів та 
довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
«Введені карантинні обмеження спонукали українців надати перевагу дис-
танційному користуванню послугами банків. Системи онлайн-банкінгу, що 
не потребують безпосереднього відвідування банківської установи, дозво-
ляють клієнтам здійснювати самообслуговування. Достатньо мати під рукою 
мобільний телефон або комп’ютер», –  повідомляє НБУ.

Яку інформацію повинен розмістити кожний банк на своєму сайті:
   приклади договорів для кожного виду банківського рахунку та банківського 
вкладу;
    умови договору приєднання, іншого публічного договору;
   ціни банківських послуг, розмір процентів та тарифів банку (щодо укладення 
договорів);
   акційні пропозиції для вкладників, умови їх застосування та термін їхньої дії.

  В якому банку відкрити кредитну картку
   На вебсайті кожного банку є розділ з інформацією про функціонування 
системи гарантування вкладів фізичних осіб, в якому розміщені скан-копія 
свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізосіб, реквізити Фонду, 
зразок довідки, сума граничного розміру відшкодування коштів за вклада-
ми, перелік умов, за яких Фонд не відшкодує кошти тощо.
Перед підписанням договору банківського вкладу/рахунку з використан-
ням систем дистанційного обслуговування необхідно уважно прочитати 
умови договору, розміщення якого на вебсайті банку є його обов’язком, 
відповідно до вимог нормативно-правового акту Фонду гарантування 
вкладів.

Арсений Романенко

11 ТРАВНЯ: ШОСТА РІЧНИЦЯ «ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВІЙНИ» 
ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ

   11 травня 2014 року – трагічна дата для України і особливо для Донбасу. 
Саме цей день став приводом для Росії розпочати війну, яка триває 6 років. 
Стараннями російських кураторів сепаратисти ініціювали і провели неза-
конні «референдуми», за допомогою яких утворили в тілі України два те-
рористичних угруповання – «Донецька народна республіка» та «Луганська 
народна республіка».

Як це було і навіщо Росії «референдум»?
   Після Революції Гідності Росія забрала Крим і сподівалася не лише повер-
нути «легітимного», а й створити примусову федералізацію в Україні. Однак 
Донбас швидко розвіював ілюзії росіян. Сценарії розсипалися, а до виборів 
нового президента України лишалося два тижні.
  Початковим планом росіян було захоплення значної частини України 
шляхом військового втручання і внутрішньої дестабілізації, однак спротив 
української армії та місцевого населення був досить потужний і щодня зро-
став. Тож єдине, що могла зробити Росія, – провести так званий «референ-
дум» руками своїх маріонеток там, де це було можливо на той час. 
   Варто нагадати слова Олега Царьова про те, що до «Новоросії» мали ввій-
ти 8 областей – Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, 
Луганська, Харківська та Дніпропетровська. Але у більшості міст, де почи-
налося зародження «русского мира», місцеві активісти подолали осеред-
ки сепаратистів, і шансів на імітацію народного волевиявлення там вже не 
було.
   Тож потрібно було негайно легалізувати хоча б те, що можна було, поки 
українська армія не перейшла в повномасштабний наступ.
   Насправді, «референдум» відбувся лише там, де це було дозволено міс-
цевою владою та правоохоронними органами, які підтримали дії сепара-
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ЯК ЗАХИСТИТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВІД ВИТОКУ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ПРИ ПОКУПКАХ ОНЛАЙН

    Витік персональних даних мільйонів українців робить як ніколи актуаль-
ним питання «Як же їх захистити?». Крім того, через шахрайство в мережі 
страждає багато людей у всьому світі, не лише в Україні.
   Ми зібрали для вас низку порад від фахівців, які допоможуть захистити 
свої дані в різних обставинах.

Як працювати з державними сервісами?
  

Перш за все, важливо запам’ятати, що у разі, якщо ви віддаєте свої персо-
нальні дані державі – їх неможливо убезпечити. Тут діє такий самий прин-
цип, як і тоді, коли ви віддаєте комусь свої дані. Ризик, що доступ до такої 
інформації отримають через треті руки, завжди існує.
   Тож поки держава навчиться зберігати цю інформацію, користуйтеся таки-
ми порадами, як захистити себе і свої персональні дані.
• Двофакторна аутентифікація до всіх можливих соціальних мереж та елек-
тронної пошти вкрай необхідна.
• Бажано мати окремий номер телефону і окрему віртуальну банківську 
карту для дошок оголошень.
• Для банківських операцій варто завести окремий мобільний номер.

Як захистити себе під час покупок онлайн?
   Глобальна статистика складається з тисяч окремих випадків, і кожен 
розібрати досить важко. Однак убезпечити онлайн-шопінг цілком можли-
во.

Купуйте у захищеній мережі
   Не здійснюйте операції онлайн при підключенні до громадського Wi-Fi, 
якщо не хочете, щоб дані вашої картки потрапили в руки шахрая. Займай-
тесь покупками в захищеній домашній мережі.
   У разі необхідності здійснити оплату або зробити покупку поза домом, 
можна скористатися мобільним інтернетом, відключивши автоконект на 
своєму пристрої, щоб закрити доступ до нього для підозрілої громадської 
мережі в парку або кафе.
   Домашнє Wi-Fi-підключення можна убезпечити від вторгнень сторонніх 
користувачів за допомогою шифрування мережі ключем WPA2/PSK або че-
рез фільтрацію доступу пристроїв по IP.

Визначайте фішинговий сайт і покидайте його
   Звернути увагу на адресу сайту – протокол https:// підтверджує надій-
не шифрування і безпеку даних. У разі, якщо в адресному рядку є значок 
замка, значить, підключення має сертифікат безпеки. Сайти з протоколом 
http:// найчастіше не захищені. Вводячи дані картки на такому сайті, ви ри-
зикуєте залишитися з нульовим балансом.
   Інтернет-магазини завжди мають вказувати на сайті офіційні контакти (га-
ряча лінія, пошта та юридична адреса). Крім того, повинна бути інформація 
про оплату, доставку і повернення, розділ зворотного зв’язку, відгуки та 
юридична інформація. Не довіряйте сайтам, якщо таких сторінок немає – 
вони, наймовірніше, ненадійні і створювалися «нашвидкуруч» для швидкої 
наживи.
   Додатково перевірити сайт на надійність можна за допомогою спеціаль-
ного сервісу https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/ – бот вкаже, чи були 
раніше скарги на цю url-адресу.
   Не використовуйте під час покупок зарплатну/кредитну картку.
    Найчастіше для крадіжки даних кредитної картки на сторінках оформ-
лення замовлення в онлайн-магазинах використовують шкідливий код 
JavaScript для крадіжки даних, який зчитує дані картки, імена та іншу осо-
бисту інформацію, а потім відправляє на сервер для повторного викори-
стання або продажу. При цьому покупець не підозрює, що його платіж-
ною інформацією і коштами вже можуть вільно розпоряджатися злочинці. 
Найчастіше дрібні і середні роздрібні продавці не захищають свій сайт від 
formjacking-коду, тож варто бути уважними.

    Оформіть окрему картку для онлайн-покупок
   Для цього навіть не потрібно звертатися в банк і пред’являти паспорт. До-
статньо придбати prepaid-картка, поповнити її на необхідну суму і робити 
покупки на українських сайтах без ризику втратити всі заощадження.
   Доступний платіжний інструмент в сегменті припейд – передплачена 
картка Visa інша від Uplata. Її можна придбати в звичайному магазині або 
на сайті uplata.ua, активувати по СМС, поповнити готівкою через термінал 
або переказом з іншої картки і відразу почати користуватися. Найближчим 
часом буде доступна віртуальна картка Visa інша, яку користувач зможе від-
крити миттєво на сайті і в додатку Uplata.
   Безкоштовне обслуговування і сервіс Uplata надає на сайті uplata.ua в 
мобільному додатку Uplata (для iOS, Android), де можна без комісії по-
повнювати Visa інша, підключати картки інших банків, робити і отримувати 
перекази, оплачувати понад 1500 послуг.
   Користуючись передплаченою карткою, ви не ризикуєте втратити кру-
гленьку суму, але, так чи інакше, важливо дотримуватися правил безпеки.

    Захищений спосіб оплати
   В офіційних інтернет-магазинах використовується онлайн-еквайринг. Цю 

послугу надають банки і платіжні сервіси, наприклад Fondy, LiqPay, Інтеркаса, 
EasyPay, Portmone, WayForPay. Перевірити інформацію про еквайєр ви може-
те на інфосторінках «Оплата і доставка». Магазини зобов’язані її вказувати.
   У пошуках необхідного товару важливо розуміти, що не всі продавці готові 
платити великому маркет-плейсу за розміщення своєї пропозиції. Тому вони 
знаходять майданчики з більш лояльною комісією, які не завжди повністю 
відповідають стандартам онлайн-магазину. Покупець, так чи інакше, ризи-
кує, але краще це робити з передплаченою карткою з невеликим балансом.
Передплачені картки – регульований НБУ офіційний формат платіжних кар-
ток в Україні. На prepaid-картці Visa інша встановлено низку обмежень з ме-
тою запобігання шахрайству. Сервіс по роботі з Visa інша надає фінтех-проект 
Uplata за участю емітента картки Індустріалбанку.
   Купуючи на таких платформах, як OLX і Prom, знайдіть можливість зустрітися 
з продавцем і передати гроші йому особисто в руки. При оплаті незнайомцю 
на картку високою є ймовірність нарватися на шахрая. Щоб убезпечити ваші 
заощадження і кредитні кошти, користуйтеся передплаченою карткою з об-
меженою сумою на балансі.

 Соціальні мережі
    Свій профіль потрібно налаштувати так, щоб незнайомі вам люди не мог-
ли бачити чутливу для вас інформацію, наприклад родинні зв’язки, ваших 
друзів, фотографії тощо. Крім того, не варто додавати в друзі людей, яких 
ви особисто не знаєте. І ніколи не залишайте інформацію про себе на сум-
нівних ресурсах.

(за матеріалами «Букви», «Український кіберальянс», «Фінанси ю.а»)

НБУ: УКРАЇНЦІ ЗМОЖУТЬ ЗНІМАТИ ГОТІВКУ З КАРТКИ В 
КАСІ МАГАЗИНУ, А ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕРЕКАЗИ

 НЕ ПОТРЕБУВАТИМУТЬ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ
Національний банк України (НБУ) спростив отримання готівки просто через 
каси магазинів власникам банківських карток. Нові правила почнуть діяти 
вже з 1 серпня 2020 року.

Йдеться саме про отримання «живих» грошей у касах торговельних під-
приємств, а також підприємств сфери громадського харчування та послуг, 
які застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).
Національний банк вважає, що така послуга сприятиме зменшенню тініза-
ції економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту і зростанню 
фінансової інклюзії громадян у цілому. Водночас це дуже спрощує життя 
самих володарів банківських карт, яким не доведеться шукати банкомати у 
разі потреби мати готівкові гроші. 
   Також НБУ дозволив підприємствам разом з паперовими використовувати 
електронні розрахункові документи та електронні фіскальні звітні чеки.
  А з 1 липня 2020 року будуть розширені можливості бізнесу за переказа-
ми гривневої готівки через фінустанови, які отримали ліцензію НБУ на такі 
операції.
   Усі ці рішення передбачені постановою Нацбанку від 7 травня 2020 року 
(№ 59), яка набирає чинності з 25 травня 2020 року.
   Національний банк також запроваджує Електронний реєстр ліцензій на 
переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі – Реєстр):
• замість паперової форми ліцензія на переказ коштів стає електронною;
• унесення відповідного облікового запису до Реєстру стає фактом видачі 
заявнику ліцензії на переказ коштів. З відомостями з Реєстру завжди мож-
на ознайомитися на сайті Національного банку за посиланням. Заявник, за 
необхідності, в будь-який час зможе отримати витяг із Реєстру в паперовій 
формі;
• у зв’язку з переходом на електронну форму видачі ліцензії скасовуються 
послуги з переоформлення ліцензії на переказ коштів та видачі її дубліката.
   «Паперові» ліцензії, які були отримані раніше, не потребують заміни, за-
лишаються чинними із необмеженим строком дії. Відомості про наявних 
учасників ринку автоматично включені до Реєстру, і вони завжди можуть 
безкоштовно отримати витяг із нового електронного Реєстру, якщо виникне 
потреба.
   Знижено й документальне навантаження на учасників ринку платіжних 
послуг. У низці випадків у разі змін небанківська установа більше не повин-
на подавати до Національного банку для узгодження оновлену інформацій-
ну довідку щодо умов та порядку надання послуг із переказу коштів.
   Відповідні зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ ко-
штів у національній валюті без відкриття рахунків затверджені постановою    
Правління Національного банку України від 08 травня 2020 року № 60, що 
набирає чинності з 16 травня 2020 року.
   Варто також пам’ятати, що вже з 28 квітня в Україні набрали чинності нові 
вимоги для здійснення платежів. З вказаної дати банки зобов'язані звітува-
ти про платників і одержувачів коштів, тому почнуть моніторити всі фінан-
сові операції з готівкою, а також грошові перекази в Україні та з-за кордону 
від 5 тис. гривень. Однак це не стосується оплати комунальних послуг.

Сергій Зарубін
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ И НЕ ПОДЦЕПИТЬ 
ИНФЕКЦИЮ: ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

    Клещи активны в мае-июне, а также в августе-сентябре. Хуже всего, что 
эти опасные насекомые переносят инфекции. В этом году клещей особен-
но много, и они отличаются высокой активностью. А поскольку укусы имен-
но этих небольших насекомых вызывают смертельную опасность, нужно 
знать, как защититься. 
   Клещевой энцефалит: возбудитель, симптомы, профилактика и лечение
Клещи могут заразить людей энцефалитом и болезнью Лайма, также из-
вестной как боррелиоз. И если первым заражаются единицы, то боррелиоз 
стал серьезной проблемой для многих. Болезнь поражает нервную и сер-
дечно-сосудистую системы, суставы и опорно-двигательный аппарат и мо-
жет привести к инвалидности.

Как уберечься от укуса клеща: советы

    Опасные насекомые живут преимущественно в сырых и влажных местах, 
на прогретых солнцем склонах, в высокой траве, кустах, у троп и лесных 
дорог. В городских парках риск столкнуться с этими малоприятными насе-
комыми несколько ниже, чем в «диком» лесу.
   Если вы собрались на отдых на природе, наденьте лучше светлую одежду 
(на ней лучше видно клещей). Также следует не забывать о носках и отда-
вать предпочтение закрытому наряду. Кроме того, используйте специаль-
ные аэрозоли, которые отпугивают клещей.
   Не забывайте, что, кроме людей, жертвами клещей могут стать и домаш-
ние животные.
   После того, как вы пришли из леса или парка, тщательно проверьте на 
наличие клеща такие части тела:
• под мышками;
• в ушах и около ушей, на шее;
• внутри пупка;
• на сгибах коленей и локтей;
• в волосах и у них;
• между ног;
• вокруг талии.
    Примите душ вскоре после того, как были на открытом воздухе. Душ в те-
чение ближайших двух часов снижает риск укуса клеща. Помните, что клещ 
присасывается к телу в течение примерно двух часов.
То же касается и домашних любимцев. После прогулки в первую очередь 
проверьте лапы, живот и морду. Если после укуса собака ослабла, плохо 
ест, а белки глаз пожелтели, срочно обратитесь к ветеринару. Клещи пере-
носят много опасных заболеваний домашних любимцев.

Если укусил клещ: как его вынуть
   Если укусил клещ, желательно не тянуть и обратиться в травмпункт. Там 
его вытянут и сразу передадут в лабораторию на анализы.
   Если такой возможности нет, то следует осторожно выкрутить его пин-
цетом, ниткой или специальным крючком, который можно приобрести в 
аптеке. Место укуса обработать спиртом. А с маслом, подрезанными шпри-
цами, ацетоном и другими сомнительными методами советуют не экспе-
риментировать.

Как удалить клеща самостоятельно
   Способ №1. Обернуть пальцы марлевой салфеткой и расшатывать клеща 
из стороны в сторону.
   Способ №2. Можно воспользоваться пинцетом или петлей из нити, кото-
рую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека, и мед-
ленно вытянуть насекомое вместе с хоботком.
   Нельзя раздавливать клеща, чтобы возбудители болезни, которые могут 
быть в его организме, не попали в рану на теле человека. После удаления 
насекомого место присасывания смазать раствором йода, спиртом или 
одеколоном. Если хоботок остался в ранке – удалить его стерильной иглой, 
после чего тщательно вымыть руки с мылом.
   Если вы вытащили клеща самостоятельно, следует проследить, чтобы 
клещ остался жив. Проверить, заразным ли был клещ, можно в специаль-
ной лаборатории. Цена исследования – почти 73 гривны. Там специалисты 
проверят клеща на наличие боррелий – это бактерии, вызывающие бо-
лезнь Лайма. Вирус не всегда проявляется сразу.

Как понять, что после укуса клеща вы заразились?
   Если вы стали жертвой клеща – внимательно следите за своим самочув-
ствием. Эти насекомые переносят бактериальную инфекцию, которая вы-
зывает болезнь Лайма. Начало заболевания похоже на обычную простуду 
или грипп.
   Волноваться стоит, если после укуса клеща увеличились лимфатические 
узлы, появились боли в суставах, мышцах или даже незначительное повы-
шение температуры тела.
   У большинства инфицированных людей на месте укуса клеща через не-
которое время (на 2-4-й день, иногда через 2 месяца, а чаще всего через 
12-14 дней) возникает красное пятно, которое увеличивается и может до-
стигать в диаметре до 20-30 см и больше. Если есть красное пятно после 
укуса клеща – сразу обращайтесь к врачу-инфекционисту.

Игорь С.

ОПАСНОСТЬ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЮ
    Несмотря на аннексию Крыма и уже семилетнюю войну на Донбассе, укра-
инцы продолжают посещать Россию. Кто-то отправляется к родственникам, 
кто-то - в гости. Но чаще всего туда едут на заработки, при этом даже не подо-
зревая о том, что потерять могут гораздо больше, чем деньги.
   В качестве примера можно привести две ситуации: люди едут на заработки 
из оккупированных и подконтрольных Украине регионов.

Россия зовет медиков из ОРДЛО и обещает хорошие зарплаты
   Россия сегодня занимает лидирующее место по распространению корона-
вирусной инфекции и количеству заболевших/умерших в день. И это только 
по официальной статистике, в которую не входит большое количество случа-
ев внезапных «пневмоний».
   В таких условиях очень остро стоит вопрос нехватки врачей и вообще лю-
бых медиков, которые должны спасать больных коронавирусом. В то же вре-
мя не менее остро стоит проблема с деньгами из-за кризиса, а в «республи-
ках» это было актуально и до того, как настало «тяжелое время».
   Москва об этом знает. И умело использует знания для того, чтобы пере-
тянуть к себе медиков, которых и без того крайне мало на оккупированных 
территориях. Зовет туда, где до пандемии медработников было вполне до-
статочно и привлекать никого не нужно было – своих бы профинансировать.
   Что изменилось? Все просто. В России медики не хотят рисковать своей 
жизнью ради небольших зарплат, которые в «ДНР» кажутся вполне «достой-
ными». В самих больницах не хватает аппаратов и лекарств для лечения, а 
средства защиты выдаются в очень ограниченном количестве.
   «55% врачей — участников всероссийского опроса — заявляют о неготов-
ности их медучреждений к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. 
Исследование среди медиков — пользователей приложения «Справочник 
врача» — проведено по просьбе «Ъ» после появления петиции, авторы кото-
рой заявили о нехватке специальных защитных средств в одной из больниц 
Ярославской области и потребовали обеспечить ими врачей во всех россий-
ских регионах. 49% из более чем 4 тыс. респондентов отметили низкую эпи-
демиологическую подготовку больниц, имея в виду наличие спецодежды 
и индивидуальные средства защиты, а 35% респондентов заявили о недо-
статочной обеспеченности медикаментами», – пишет российский «Коммер-
сант».
   Больше того, огромное количество видеопубликуется в запрещенной в 
Украине российской сети «ВКонтакте» (не реклама и не призыв, но нагляд-
ное пособие для жителей ОРДЛО, которые пользуются этой соцсетью https://
vk.com/video-66351570_456241389). К слову, главного врача уже наказали за 
бунт. Часть медиков написала заявление на увольнение, потому что не хотят 
рисковать своей жизнью за копейки.
   «Почти каждый сотрудник скорой помощи доставлял больных с подозре-
нием на COVID-19 в инфекционные госпитали и имел прямой контакт с меди-
цинскими работниками, оказывающими помощь непосредственно в «гряз-
ной» зараженной зоне. Кроме того, всегда присутствует риск посещения 
больного, не подозревающего о том, что он тоже может быть потенциально 
заразен. Хотим отметить то, что у нас у всех есть семьи, дети, которые тоже 
постоянно рискуют быть зараженными в таких условиях», — сказано в тексте 
обращения к депутату, который приехал «разбираться».
    Вот по этой причине и зовет Россия жителей оккупированных территорий.  
Это же не настоящие россияне и, с учетом сложившейся обстановки в ОРД-
ЛО, многие ищут возможность заработать хоть немного денег.
    Но если в случае с россиянами, которые имеют официальную прописку на 
территории РФ и трудоустроены, необходимо будет осуществлять выплаты 
на больничный в случае заражения и болезни или как-то оправдывать смер-
ти, то с «неофициальными россиянами» можно особо не церемониться. Жа-
ловаться некуда, некому и для этого нет законных оснований.

Подработка в РФ грозит вербовкой
   Общее с медиками в данном случае одно, но оно очень важно. И те, и дру-
гие никоим образом не защищены, потому что находятся там неофициально. 
При этом люди, которые приезжают в Россию на заработки (строительство, 
ремонты, торговля на рынках) из подконтрольных украинскому правитель-
ству регионов, особенно Донецкой и Луганской областей, однозначно попа-
дают в поле зрения сотрудников ФСБ. И, чаще всего, прямо во время пере-
сечения границы.
   Это то, что уже на слуху у всех за 7 лет войны, при этом никуда не пропало, 
не придумано и происходит регулярно.
   Украинцев вербуют просто во время прохождения контроля, используя са-
мые различные подходы и методы. Кто-то уже был в «базе данных», кто-то 
«подходит» по своему месту проживания, а у кого-то работа такая, которая 
может «пригодиться» силовикам. К каждому из них подбирается свой под-
ход: забирают документы, угрожают, шантажируют и т.д. В результате че-
ловек пишет расписку, в которой соглашается сотрудничать с российскими 
службами и передавать ту информацию, которая им нужна. Иногда даже за 
деньги.
   В случае, если человек соглашается и по возвращении в Украину выполняет 
требования/просьбы своих кураторов, связываясь по специальным каналам, 
ему предлагаются не очень сложные задания. Посмотреть что-то, сфотогра-
фировать, посчитать… А потом – все, человек на крючке. И будет собирать 
уже не такие данные, а может, и не совсем информацию…
   Известны случаи, когда в СБУ обращаются граждане Украины, вернувшиеся 
из России, и рассказывают о том, что подписывали документы о сотрудни-
честве с российскими силовиками, поскольку был риск не вернуться домой. 
К счастью для них, все закончилось хорошо. Люди дома, с семьями, и им не 
нужно вздрагивать от сообщений в чатах или от того, что после таких сооб-
щений и их действий в дверь… постучат. Они приняли единственно верное 
в данном случае решение – сами рассказали об этом, дали показания. И ре-
шили больше не рисковать. 
   Подводя итоги, можно сказать только одно: Россия никогда не заботилась 
о людях, которых использует всегда и везде. «Бабы еще нарожают», и Путин, 
может быть, повысит пособие на рождение очередного ребенка. А вот во 
всем остальном… Есть риск один раз поехать и уже навсегда там остаться, 
даже крест поставить некому будет. Или съездить и вернуться, но «с чипом» 
в голове, как любят пугать московские пропагандисты и приближенные к 
Кремлю попы. Вот только «чип» этот имеет другое название – вербовка. А по 
сути – предательство.

Екатерина Белова
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ЧЕРВНЕВІ ТУРБОТИ САДІВНИКА
   «У червні сонце високо, з ранку до вечора далеко» – так говорили в народі 
про червень.
   І садівникові, і городникові це тільки на руку, адже в червні потрібно встиг-
нути зробити дуже багато!
1. Захищаємо урожай від птахів
   Дозріває черешня і рання вишня, ласі ягідки так і просяться до рота. Але 
не тільки вам і домочадцям вони подобаються – всюдисущі шпаки чекають 
моменту, коли всією зграйкою можна покуштувати червоних ягід. Якщо їх 
нальоти загрожують залишити вас без врожаю – вживайте заходів. Молоде 
невисоке деревце окутайте спеціальною сіткою від птахів. Якщо вишня і че-
решня вже дорослі – повісьте компакт-диски на гілки. Відблиски відбитого 
сонця відлякають і шпаків, і горобців, і сойок.
2. Боротьба зі шкідниками
   Цей місяць не даремно називається «червень»: рослини атакує і павутин-
ний кліщ, і попелиця, і довгоносик, і яблунева плодожерка. Обприскуйте 
дерева і кущі відповідними хімічними препаратами, суворо дотримуючись 
інструкції. Особливу увагу звертайте на терміни очікування (період, який 
повинен пройти з дня обробки до безпечного вживання в їжу плодів). Ви-
користовуйте фітопрепарати, якщо шкідників не так багато і якщо врожай 
вже пора знімати.
3. Поливаємо і удобрюємо
   В останні роки червень не може похвалитися рясними дощами, але на-
віть у дощовий місяць дерева, особливо молоді, потребують рясного по-
ливу. Всі посадки цього року – 2-3-літні деревця, кущі смородини, аґрусу, 
декоративні рослини – все потрібно поливати з розрахунку відро води на 
півтори-два тижні. Якщо ви не обмежені в кількості води на ділянці – добре 
полити і дорослі дерева, адже саме зараз вони нарощують плоди. Якщо 
вологи недостатньо, дерево може скинути ледь не весь урожай. Молоді 
деревця, посаджені рік-два тому, все ще мають досить поживних речовин, 
заправлених у посадочні ями, а от дорослі давно цей ресурс вичерпали. 
Кожне доросле дерево вдячно сприйме 2-3 відра розведеного пташиного 
посліду або гною. Відмінна альтернатива – підживлення обприскуванням 
по листу.

ЧЕРВНЕВІ ТУРБОТИ ГОРОДНИКА
1.             Посівна
   Незважаючи на травневу спеку, ночі були дуже холодними, і рослини не 
набрали достатньої 
сили. Особливо це 
відноситься до те-
плолюбних огірків і 
баштанних культур. 
У червні ночі знач-
но тепліші, і ще не 
пізно посіяти нову 
порцію огірків, ка-
бачків та патисонів, 
гарбузів і кавунів, 
вони швидко на-
здоженуть у рості 
травневих родичів.  
У відкритий ґрунт 
висійте скоростиглі 
сорти цвітної і ка-
чанної капусти, кольрабі, ріпи, дайкона. Багаторічні культури теж чудово 
зійдуть і ростимуть – шпинат, щавель, цибуля-шніт.
   Підсійте кріп, кинзу, базилік – коли зелень, посаджена в травні, відійде, 
нова якраз достигне до столу.
2.     Звільняємо теплицю
   Якщо у теплиці ще залишилася розсада рослин, які планується вирощува-
ти у відкритому ґрунті, з червня її місце на відкритому повітрі. На звільнені 
грядки можна підсіяти пряні трави, насіння багаторічників для осінньої по-
садки.
3.       Облаштування опор
    Високі індетермінантні сорти помідорів скоро будуть потребувати під-
тримки – займіться облаштуванням опор зараз. Якщо ви звикли вирощува-
ти огірки на сітці, не пропустіть час для її натяжки, потім, коли лози підро-
стуть, їх легко пошкодити.

4.       Обробки від шкідників і хвороб
       В кінці місяця проведіть профілактичне обприскування томатів від фіто-
фтори, особливо, якщо червень виявиться дощовим. Обприскайте карто-
плю від колорадського жука, капусту від хрестоцвітної блішки. Заглядайте 
під її листя, а також на грядки з полуницею – чи не з'явилися там слимаки.
       А ще:
вчасно пасинкуйте томати;
періодично підгодовуйте всі городні культури азотним добривом з розра-
хунку 30 г сухої речовини на відро води;
прищипуйте лози огірків, гарбузів і кавунів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ЧЕРВЕНЬ 2020:
• Якщо в перші дні червня сильно йде дощ, то весь інший місяць буде по-
сушливий.
• Якщо в червні ночі теплі, то буде хороший урожай.
• Якщо ввечері в червні після дощу веселка з'являється, то буде довго хо-
роша погода.
• Якщо вночі часто грози, то врожай буде багатим.
• Якщо горобина пізно розцвіла, то осінь буде довга.
• Якщо в червні багато роси, то це віщувало багатий урожай.
• Якщо в червні багато туманів, значить, рік обіцяє великий врожай грибів.
• Місяць червень грозами і блискавками багатий.
• Якщо прийшов червень, то на рибалку плюнь.
• Травень підіймає хліб, а червень - сіно.
• Якщо в червні під час сходу сонця вже душно, це до поганої погоди.
• Якщо вранці в червні туман по воді стелиться, то буде хороша сонячна 
погода.
• Коли відцвітає бузок, літо вступає в законні права.
• Якщо на початку червня багато шишок на ялинках - до багатого врожаю 
огірків.
                          Народний календар прикмет на червень:

8 червня
Звертали увагу в цей день на комарів. Якщо їх було багато - то останні дні 
червня очікувалися теплі, але дощові.
13 червня
Якщо зозуля часто і голосно кує, погода буде гарною.
14 червня
Якщо ранок похмурий на Устина і Харитона, то буде хороший урожай ярих. 
Устин тягне вгору коноплі, а Харитон тягне льон.
16 червня
Якщо вітер повільно піднімається із землі до неба і довго обертається, то 
погода найближчими днями буде ясною.
20 червня
Якщо гримів грім - очікувати довгої негоди, а якщо він до того ж переходив 
з місця на місце - це віщувало град і холод.
27 червня, Єлисей Гречкосій
Якщо зарядить на Єлисея, це віщує ще довгих сім тижнів сирої погоди.
30 червня
Вечірня веселка на гарну погоду.
Багряний захід обіцяв сильний вітер і негоду.


