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ВЕЛИКИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД США: 
ЩО В НЬОМУ НОВОГО  

На початку року США оголосили про виділення нового пакета військової 
допомоги для України на суму у 3 мільярди доларів. Відповідна інформація 
оприлюднена на сайті Міноборони США. Деяка зброя  з цього пакета допо-
моги  постачається до України вперше. І саме на це варто звертати увагу.

До танків, які виконують головну функцію під час наступу, поки справа не 
дійшла. Але вже з’явилися бойові машини піхоти  Bradley,  бронетранспор-
тери М 113 та самохідні гаубиці з калібром гармати 155 мм.   

У пакеті військової допомоги було таке:    
50 бойових машин піхоти Bradley із 500 протитанковими ракетами TOW 
та 250 000 снарядів калібру 25 мм;
100 бронетранспортерів M113;
55 машин із протимінним захистом (MRAP);
138 високомобільних багатоцільових коліс-
них машин (HMMWV);
18 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин 
підтримки боєприпасів;
70 000 155-мм артилерійських снарядів;
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
1200 155-мм пострілів для дистанційних систем мінування (RAAM);
36 105-мм буксированих гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських сна-
рядів;
10 000 пострілів для 120-мм міномета;
Додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
ракети RIM-7 для ППО;
4000 авіаційних ракет Zuni;
Близько 2000 протитанкових ракет;
Снайперські гвинтівки, кулемети та патрони до гранатометів та стрілець-
кої зброї;
Протипіхотні боєприпаси Claymore;
Прилади нічного бачення та оптика;
Запасні частини та інше польове обладнання.
Вперше у переліку зброї, яка постачається, з’явилися 155 мм самохідні 

гаубиці. До цього моменту таку зброю нам постачала Польща, Німеччина, 
Франція, а США поки цього не робили. Назву САУ, які постачає США, не оз-
вучено. Але, як вказують експерти, мова йде про самохідні гаубиці «Пала-
дин».

«Паладин» залишається основною самохідною артилерійською систе-
мою збройних сил США у найближчому майбутньому. Ця артилерійська 
система стоїть на озброєнні не лише армії США, а й деяких країн НАТО, і не 
тільки в арміях альянсу.  

Невідомо, яку саме модифікацію будуть передавати Україні, але цієї кіль-
кості САУ вистачить, щоб озброїти артилерійський дивізіон. Перебувала в 
серійному виробництві у США, неодноразово модернізуючись, з 1962 по 
2003 рік.

Варто зазначити, що в цій артилерійській  системі можуть використову-
ватися як звичайні боєприпаси, так і активно-реактивні. Дальність ефек-
тивної стрільби звичайними снарядами сягає 22 км. Під час використання 
активно-реактивних боєприпасів дальність суттєво збільшується до 30 км.

Ще один тип зброї, який досі не постачався в Україну від США,  це бойові 
машини піхоти Bradley.  

M2 Bradley – бойова машина піхоти, розроблена в США наприкінці 1970-х 
років на заміну бронетранспортера M113.  До речі, М 113 Україні  теж дають.  
На сьогодні M2 Bradley залишається фактично єдиною повноцінною БМП 
на озброєнні американської армії.

БМП  Bradley оснащена 25-мм гарматою Bushmaster, 7,62-мм кулеметом, 
ракетною пусковою установкою TOW і шістьма стаціонарними 5,56-мм ав-
томатами в амбразурах для десанту.  

Ця БМП відома тим, що вона досить ефективно може боротися з танка-
ми за рахунок протитанкової системи  TOW, яка встановлена на цій броньо-
ваній машині. Варто нагадати, що під час війни у Перській затоці проти 
військ Саддама Хусейна  Bradley підбили іракських танків більше, ніж танки 
«Абрамс».

Ці БМП пройшли через багато модифікацій у США, і наразі невідомо, яку 
саме версію отримає Україна. Експерти кажуть, що це буде M2A3 – так зва-
на «цифрова» БМП, оснащена сучасними приладами, засобами керування 
вогнем та розвідки.            

увесь європейський ринок газу та нафти. Ніхто з колишніх великих спожи-
вачів нафти та газу у Європі більше в Росії нічого не купує, зовсім. Усі розмо-
ви політиків РФ, що вони тепер збільшать  постачання своєї нафти у країни 
на сході або на півдні, так і залишаться розмовами. Росія ніколи не зможе 
компенсувати втрату величезного європейського ринку.

Ось так минув рік для «великої Росії», де тепер чутно постійно: «ми 
не можемо програти» та чутно розмови про Гаагу. Їм зараз уже реально 
страшно, бо за рік нічого з того, що планував Путін та його компанія, так і не 
відбулося.  Жодного реального досягнення так і нема.                                                                                         

ЧИМ ДЛЯ РОСІЇ ЗАКІНЧИВСЯ РІК ВІЙНИ? 
Минув рік війни в Україні, яку розв’язала Росія, вдершись на нашу те-

риторію, руйнуючи наші міста, села, вбиваючи українців. Так чого ж до-
билися росіяни з того, що вони планували, та чому війну не називають 
війною, а лише «спеціальної воєнною операцією»?            

24 лютого 2023-го буде рівно рік, як Росія почала повномасштабне втор-
гнення в Україну. Ще 21 лютого 2022 року Володимир Путін виступив з агре-
сивною заявою, де пообіцяв Україні «справжню декомунізацію».  Потім, 24 
лютого, вийшло відео з промовою російського диктатора, де він оголошує 
про початок спецоперації на території України. Як трохи пізніше з’ясувало-
ся, це відео було записано ще 21 лютого, а 24-го його показали в ефірі.

Російська пропаганда, політики 
просто заливалися від захвату та про-
гнозували, за скільки днів паде Київ 
і через скільки часу буде захоплено 
всю Україну. Києву давали час утри-
матися від трьох днів до тижня та й 
узагалі в перемозі російської армії у 
РФ ніхто не сумнівався. Пропаганди-
сти малювали на мапах «розсікаючі 
удари» армії РФ на території України. 
На центральних телевізійних каналах 

РФ було справжнє пекло і лунали переможні фанфари.       
Але, як виявилося, величезні сумніви щодо спроможності російської ар-

мії захопити Україну були у Сил оборони України та військово-політичного 
керівництва країни. Росіян не тільки зупинили  навесні 2022-го, а й завдали 
російській кадровій армії суттєвих втрат.  Проте росіяни спромоглися окупу-
вати частину території України.

Одним із найбільших досягнень «другої армії світу» було захоплення 
двох обласних центрів: Херсона та Сєвєродонецька.  Під час штурму остан-
нього росіяни зазнали величезних втрат. Була окупована частина Харківсь-
кої області від Куп’янська до Ізюма, а також територія від Харкова у бік 
російського кордону. Ані Чернігів, ані Суми росіяни так і не змогли захопити 
і змушені були просто тікати з-під Києва, з-під Сум та Чернігова. Усе явно 
йшло не за планом, і з квітами окупантів, як вони собі намалювали, ніхто 
не зустрічав.

Після провалу походу на Київ, який збиралися взяти за три дні, окупанти 
вирішили зосередитися на Донбасі. Дещо їм таки вдалося захопити, і вони 
окупували практично всю територію Луганської області.  А от генераль-
ний наступ з Ізюма у напрямку Барвінкового та в другому напрямку на 
Слов’янськ якось у росіян не склався. За шість місяців наступу від Ізюма 
вони спромоглися просунутися максимум на 20 км.

А далі пролунав справжній грім у виконанні Сил оборони України. По-
тужним контрнаступом українська армія звільнила величезну територію 
окупованої частини Харківщини та північну частину Донеччини. Але перед 
цим було проведено дуже якісну операцію з дезінформації противника, 
яка змусила росіян перекинути свої резерви, що були зосереджені на тери-
торії Білгородської області, навпроти Харківської області, на правий берег 
Дніпра у Херсонській області. Коли росіяни все зрозуміли, було занадто піз-
но. Їхнє величезне угруповання, яке нависало над Донеччиною зі сторони 
Ізюма, змушене було тікати, щоб не потрапити в оточення. Окупанти поки-
дали купу техніки, боєприпасів, які  стали трофеями ЗСУ.    

Далі росіяни пафосно заявляли про утворення «Оскіл-фронту» на лівому 
березі Оскільського водосховища та річки Оскіл. Але з цього нічого не вий-
шло.  Вони змушені були тікати, аж за межі адмінкордону між Луганщиною 
та Донеччиною.

А далі сталася втеча російської армії з Херсона та правобережжя Дніпра. 
Цю територію вони вже оголосили своєю та заявили, що «Росія тут на-
завжди». Виявилося, що ні. Сили оборони України, український народ, який 
підтримує свою армію, мають геть іншу думку. І ніякі фейкові референдуми 
окупантам не допоможуть.

Цікаво, як мінялася риторика пропаганди: від «Київ за три дні» до «вста-
вай, страна огромная». Росіяни змушені були оголосити мобілізацію, щоб 
хоча б закрити дірки на фронті та врятуватися від реальної воєнної пораз-
ки.  Вони вже поклали в полях, лісах, містах та селах України понад 100 тис. 
своїх військових.  

Тепер чому вони не називають війну війною, а називають це «СВО». Ба 
більше, в Росії є відповідальність адміністративна та навіть кримінальна за 
використання терміна війна. Річ у тому, що у війні можна програти, а ось 
«операція» – то таке. «Операцію» можна зупинити, сказати, що цілі «опе-
рації» вже досягнуті. І таке запросто може «з’їсти» російський народ. Тоді як 
програш у війні для російських правителів закінчується дуже погано. Варто 
згадати лише імператора Миколу I, який після поразки у Кримській війні 
несподівано помер.  

Економічні наслідки для РФ після року війни теж досить «чудові». Санкції 
поступово діють, руйнуючи російську економіку. Найбільш болючими для 
Росії стануть санкції, які були введені наприкінці 2022 року щодо нафти. 
Так, наші західні партнери трохи запізнилися саме щодо цих санкцій. Але, 
завдячуючи «далекоглядній» політиці Путіна, РФ вже втратила практично 
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Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої 
сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.                  

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 2023 РОКУ 
Громадян зобов’язали регулярно особисто приходити в ТЦК для онов-

лення даних.
 Правила актуалізації інформації щодо військового обліку в новому акті 

не особливо змінилися, проте тепер військовозобов’язані, призовники і ре-
зервісти повинні регулярно ходити для цього в ТЦК.

Порядок організації та ве-
дення військового обліку при-
зовників, військовозобов՚я-
заних та резервістів у 2023 
році, затверджений у Поста-
нові КМУ № 1487, передбачає 
обов’язок актуалізувати дані 
про зміну місця проживання 
та інші дані. Частина правил 
залишилася із колишнього порядку, проте тепер чоловіки і жінки повинні 
оновлювати дані про себе не рідше ніж раз на п’ять років у територіальних 
центрах комплектування і соціальної підтримки.

Як і коли треба оновлювати дані в ТЦК
Більша частина правил залишилася без змін.
Якщо призовник, військовозобов՚язаний або резервіст змінив адресу 

місця проживання чи інші персональні дані, він зобов’язаний особисто в 
семиденний строк повідомити про такі зміни в той орган, де він перебуває 
на військовому обліку — у тому числі через центри надання адміністратив-
них послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

Якщо чоловік чи жінка не подали про себе інформацію до Єдиного дер-
жавного реєстру призовників, військовозобов՚язаних та резервістів, то має 
особисто (так само в семиденний строк з дня внесення змін до персональ-
них даних):

• прибути з паспортом громадянина України та військово-обліковими 
документами до ТЦК, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки 
вже за новим місцем проживання;

• стати там на військовий облік (або ж знятися з військового обліку чи 
внести зміни до облікових даних).

Також у разі наявності відстрочки громадяни мають подавати щороку 
до 1 жовтня до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на від-
строчку від призову на строкову військову службу.

Особисто регулярно звіряти дані в ТЦК
Оновлення для правил про військовий облік 2023 ― це звіряти не рідше 

одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними 
ТЦК, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

При цьому призовники, військовозобов՚язані та резервісти не можуть 
змінювати місце проживання без дозволу керівника ТЦК та СП з моменту 
оголошення мобілізації та у воєнний час ― це правило залишилося із ми-
нулого Порядку.

Редактор: Олександр Галаджій

УКРАЇНА РОЗГОРНУЛА ВИРОБНИЦТВО
82-ММ МІН В ОДНІЙ ІЗ КРАЇН НАТО  

Видання «Патріот Донбасу» здебільш писало про ту зброю, яку нам по-
стачали наші союзники. Але, як виявляється, на місці не стоїть і наш Укро-
боронпром, який продовжує в умовах війни робити багато чого, щоб забез-
печувати армію, зокрема й боєприпасами.

Попри передачу Україні зброї калібрів країн НАТО в українській армії 
більш масовою  поки що залишається зброя радянських калібрів. Це й гар-
мати, САУ, міномети. Те, що Україна почала випускати снаряди 122 та 152 
мм, стало відомо ще раніше. Українська артилерія має на озброєнні гаубиці 
та САУ саме з такими калібрами. Нагадаємо, що калібри НАТО відповідно 
125 та 155 мм. А також є калібр 105 мм для більш легких гаубиць.  Ці снаря-
ди та гаубиці теж постачаються нам союзниками.

Але є ще й міномети, зокрема з калібром 82 мм. Такі міномети, які є у 
великій кількості у ЗСУ, потребують величезної кількості боєприпасів. Шу-
кати по світу, звичайно, такі міни можна, але Україна пішла іншим шляхом 
та налагодила виробництво таких боєприпасів в одній із країн НАТО. У якій 
саме, не повідомляється, зі зрозумілих причин, пов’язаних із безпекою.

Укроборонпром розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін 
за кордоном: кількість осколків у 2-2,5 раза більша за стандарт.

Ці  удосконалені Укроборонпромом міни є значно кращими за штатні. 
Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щи-
тах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, 
ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за 
штатні.

Згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість уламків, які 
мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на від-
стані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 одиниці.  У боєприпасі, 
вдосконаленому фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 
69 уламків відповідно. Тобто у старої міни, яка розривалася, кількість еле-
ментів, що можуть уразити ціль, сумарно була 309. У модифікованій міні 
кількість уламків збільшилася до 669, тобто у понад два рази.

ЯК ВІЙНА ВПЛИНУЛА НА СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ
ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЧЛЕНСТВА В НАТО

На замовлення Центру «Нова Європа» ТОВ «ІНФО САПІЄНС» під час війни 
дослідило думки українців щодо євроінтеграції України. 

Про те, що українці думають про рух країни до ЄС та НАТО, чи справед-
ливими для українських громадян видаються вимоги ЄС щодо проведен-
ня реформ та кому із закордонних лідерів українці довіряють найбільше, 
читайте у статті аналітикині Центру «Нова Європа» Маріанни Фахурдінової 
«Так – реформам, ні – поступкам щодо НАТО: як велика війна змінила на-
строї українців».

Разом зі статусом кандидата на членство в ЄС Україна отримала у червні 
2022 року низку рекомендацій від Європейської комісії – перелік реформ, 
які необхідно провести у семи сферах для подальшого просування до член-
ства. 

Попри війну Україна демонструє непоганий поступ у цьому напрямку та 
запровадила вже суттєву частину рекомендацій ЄС.

Утім, як бачать євроінтеграцію воєнного часу громадяни?
Опитування, здійснене на замовлення Центру «Нова Європа», показало, 

що українці усвідомлюють: проведення реформ є центральним елементом 
інтеграції держави до ЄС.

Так, майже 40% громадян вважають, що Україна отримала статус канди-
дата на членство в ЄС завдяки прогресу в цьому напрямку – здійсненим 
реформам.

Загалом українці (вже не вперше) демонструють далекоглядність та 
відданість реформам. 73% громадян вважають правильним, що Євросо-
юз виставив Україні вимоги про виконання реформ, без яких не може 
бути відкриття переговорів про вступ до ЄС.

47% опитаних впевнено стверджують: реформи – в інтересах самої 
України, і ЄС має вимагати їх виконання якомога швидше. Ці дані свід-
чать про те, що громадяни свідомі того, що вступ до ЄС не є самоціллю, а 
європейська інтеграція є інструментом впровадження найкращих євро-
пейських стандартів та практик в Україні.
Зокрема, важливою є сфера антикорупції: посилення зусиль України в 

цьому напрямі, включно з призначенням керівників САП та НАБУ, є однією 
із семи рекомендацій Єврокомісії. Згідно з опитуванням, більше половини 
населення (60,1%) підтримують тиск з боку ЄС на Україну, щоби подолати 
корупцію. І лише 19,5% зауважують, що наразі це не головна проблема в 
Україні.

Такий зріз настроїв населення має під-
штовхувати владу до того, щоб не прикрива-
тися війною як способом загальмувати від-
повідні реформи.

Настрої населення щодо вступу України 
до НАТО змінювались кілька разів упродовж 
війни.

Після семи місяців війни, у жовтні 2022 року, в Україні було зафіксовано 
новий рекорд з підтримки вступу України до НАТО – 83%. З огляду на певну 
волатильність настроїв громадян, ми у Центрі «Нова Європа» вирішили за-
питати в українців, наскільки усвідомленим та сталим є цей вибір.

Опитування показало: наразі понад дві третини українців (69%) не мо-
жуть відмовитися від вступу до Альянсу в обмін на виведення російських 
військ з окупованих територій України.

Таким чином, війна не змусила українців відмовитися від євроатлантич-
ної інтеграції.

Водночас, згідно з опитуванням, попри війну українці оптимістичні щодо 
подальшого руху України до членства в ЄС – 62% респондентів вірять, що 
Україна зможе розпочати переговори про вступ ще до завершення війни. 

Більшість громадян також упевнені, що Україна стане членом ЄС у ко-
ротко- або середньостроковій перспективі: 55% українців вірять, що це ста-
неться у найближчі 1-5 років, 27% – щойно закінчиться війна.

Загалом опитування Центру «Нова Європа» продемонструвало позитив-
не ставлення українців не тільки до європейської інтеграції нашої країни, 
але і до ЄС як такого. Серед усіх міжнародних організацій та об’єднань 
українці найбільше довіряють саме ЄС – 84% громадян.

У трійку лідерів українських симпатій до міжнародних організацій увійш-
ли також НАТО (76%) та G7 (71%).

Європейський Союз в особі Урсули фон дер Ляєн увійшов також у трійку 
лідерів, яким українці довіряють найбільше, – 73%.

Перше місце вже другий рік поспіль обіймає президент Польщі Ан-
джей Дуда – йому довіряють 87% респондентів.

Путін та Лукашенко – закордонні лідери, яким українці вже другий рік 
поспіль найбільше не довіряють: 97% та 94% респондентів.

Велика частка українців не довіряє також Сі Цзіньпіну (73%) та Віктору 
Орбану (69%).
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КОМАНДИР ЕКІПАЖУ МІ-8 ПОЛКОВНИК СЕРГІЙ ХОМІК — 
герой, що ціною власного життя врятував своїх побратимів

 Командир вертолітної ескадрильї льотчик І класу полков-
ник Сергій Хомік не просто жив небом. Крутий професіонал, 
він освоїв усі тонкощі військового фаху, налітавши майже 
дві тисячі годин. За час російсько-української війни офіцер 
виконав близько 1000 бойових вильотів. Взірцевий екіпаж 
Хоміка знищив сотні окупантів і десятки одиниць воро-
жої військової техніки на Донеччині та Харківщині. Спільно 
з підрозділами Сухопутних військ вертолітники звільни-
ли кілька тимчасово окупованих населених пунктів. Сергій 
Хомік без вагання віддавав усього себе захисту рідної землі, 
героїчно боронячи її від російської навали. І загинув офіцер як 
Герой — виконуючи бойове завдання й до останнього нама-
гаючись врятувати екіпаж.

…11 листопада 2022 року. Донеччина. Два Мі-8 Повітряних 
Сил ЗСУ вилетіли на знищення російських окупантів. Політ 
проходив штатно, настрій в авіаторів був позитивний — усі 
були налаштовані гарно попрацювати й завершити чергову ротацію. Ве-
дучий вертоліт під командуванням полковника Сергія Хоміка підійшов до 
місця відпрацювання. Спалах. Машина здійснила різкий маневр уліво. Ще 
кілька секунд командир надлюдськими зусиллями утримував у повітрі вер-
толіт, що палав. Кілька миттєвостей — і ведучий борт «зустрів землю». Ці-
ною власного життя Сергій Хомік врятував побратимів…

«І хоча чоловік постійно пропадав на службі, ми змогли створити 
справжню сім’ю»

Він із самого дитинства знав, що стане військовим. І не просто військо-
вим, а льотчиком. Сергій Хомік народився у волинському селі Сусваль, не-
подалік якого дислокувалась велика авіаційна частина. Ще маленьким хло-
пець бігав дивитися, як підіймаються в синю височінь вертольоти, а вдома 
зустрічав після чергувань батька, який служив техніком вертольота. Саме 

батько вперше спитав Сергія, чи хоче той стати 
військовим льотчиком. Відповідь була очевид-
ною. 

Після здобуття освіти в Харківському націо-
нальному університеті Повітряних Сил офіцер 
розпочав службу в одній з авіаційних бригад. 
Завзятий, грамотний, відповідальний, він швид-
ко здобув авторитет серед колег і командування. 
«Із Сергієм Ярославовичем усі відрядження були 
творчими, — розповідає Валентин, побратим 
Сергія, — хоча до війни, як правило, літали дуже 
мало, зазвичай це були коротенькі перельоти. 
Проте небо буквально його притягувало».

Та не лише небо зміг підкорити вправний вертолітник. Одного дня, 
завітавши додому у відпустку, курсант Хомік познайомився з красунею Ка-
тею. Майже одразу молоді люди почали зустрічатися. Хоча побачення про-
ходили дещо нестандартно: дівчина жила й працювала в Луцьку, а Сергій 
вчився в Харкові, тож бачились рідко, здебільшого спілкувались телефоном.

«Пропозицію руки та серця Сергій мені зробив також телефоном. Ми по-
тім сміялися, що все відбулось, як у військових: він на службі, я — вдома, 
— говорить Катерина. — Я ні секунди не вагалась і відповіла йому: «Так!». 
Мене одразу захопили його чесність, відкритість, порядність, він завжди 
поводився, як справжній чоловік. Прийшов, побачив і з одного погляду пе-
реміг. Коли через рік шлюбу рідні допитувались, як нам живеться, пам’я-
таю, що впевнено сказала: «Вчусь шукати золоту серединку». Хоча інколи 
було дуже важко. Але я бачила, що до Сергія тягнуться колеги, що він не 
лише гарна людина, а й істинний командир. І хоч чоловік постійно пропа-
дав на службі, ми змогли створити справжню сім’ю».

За рік у подружжя народилася чудова донечка Марійка. А за трохи біль-
ше ніж десять років доля подарувала Сергію та Катерині сина Макарчика.

Як командир вертольота полковник Хомік був підготовлений 
до польотів за будь-яких умов

Літо пекельного 2014-го Сергій Хомік зустрів уже досвідченим льотчи-
ком на посаді командира вертолітної ланки пошуково-рятувального забез-
печення вертолітної ескадрильї. За плечима мав участь в операціях із під-
тримання миру та безпеки у складі Місії ООН в Африці. Був підготовлений 
виконувати завдання вдень і вночі у будь-яких погодних умовах.

Під час участі в районі проведення АТО/ООС Сергій Хомік здійснив близь-
ко 800 бойових вильотів.

«А вже під час війни під керівництвом Сергія Ярославовича ми адаптува-
лися до нових умов. Перші роки війни показали, що встановлені керівними 
документами рамки виконання польотів треба дещо корегувати, — гово-
рить Валентин. — Насамперед усі польоти навчилися виконувати на над-
низькій висоті. Я нещодавно повернувся з Африки, де літають на великих 
висотах. Після прибуття Сергій Ярославович одразу запланував декілька 
тренувальних польотів, аби зорієнтувати мене якнайшвидше. Якщо чесно, 
то не думав, що Сергій Ярославович чимось здивує мене під час тренувань, 
але йому це вдалося, я відкрив дуже багато тонкощів для себе».

У 2022 році екіпаж полковника Хоміка здійснив майже 
250 бойових вильотів

Коли почалася велика війна, полковник Хомік був у відряд-
женні. Тоді родина якраз готувалася до його дня народження, 
яке мали святкувати 28 лютого. Марійка переживала, чи встиг-
не намалювати картину — гелікоптер на яскраво-блакитному 
тлі. У неї вийшло, і Сергій отримав свій подарунок 1 березня, 
коли на кілька днів вирвався додому.

 «Він був дуже щасливий, що ми залишились удома й не 
виїхали десь на Захід країни, як мені радила вся рідня. Я зна-
ла, що ми маємо бути поряд із ним. Бачила по ньому, що Сер-
гій був неймовірно радий прийти до дому, у якому є ми. І, як 
виявилося, я мала рацію: ми хоч уривками були разом і бачи-
лися».

За неповних 9 місяців цього року екіпаж полковника Хоміка 
під постійними масованими артилерійськими та ракетними 
обстрілами з боку противника здійснив майже 250 бойових 
вильотів. Український полковник-авіатор не раз вносив корек-

тиви до щоденної статистики Генштабу, знищивши понад пів сотні ворогів 
та спаливши десятки зразків військової техніки окупантів. Окрім цього, вер-
толітники виконували завдання з пошуку та евакуації льотного складу, який 
зазнав лиха, доставляючи зброю, боєприпаси та спорядження у район 
активних бойових дій. Як командир вертолітної ескадрильї Сергій Ярос-
лавович безпосередньо виконував бойові завдання на вогневе ураження 
противника, а також підготував не один десяток бойових льотчиків.

 «Сергій Ярославович був беззаперечним лідером. Вимогливим, дещо 
різким, але справедливим. Слова авторитетний замало для того, щоб його 
схарактеризувати серед наших колег. Він завжди брався за найскладнішу 
роботу та з честю її виконував, — ділиться побратим Валентин. — Він ніколи 
не лив воду, завжди чітко знав, який результат ми маємо отримати. Після 
кожного бойового вильоту завжди збиралися біля його вертольота та про-
водили розбір. Обговорювали, що зробили не так, яких неточностей припу-
стились. Він, як старший групи, вказував на певні недоліки та говорив, що 
потрібно змінити».

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного су-
веренітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 
у цьому році полковник Хомік був нагороджений орденами «За мужність» 
ІІІ і ІІ ступенів.

Катерина до останнього сподівалась, що коханий живий. 
Хай поранений, хай травмований, але живий…

Хоч як би було важко і які б складні завдання виконував, Сергій завжди 
намагався повідомити дружині, що з ним усе гаразд. А вона завжди відчу-
вала, коли екіпаж чоловіка повертався із завдання.

«За роки нашого спільного життя я навчилася зайвий раз не відвертати 
увагу чоловіка від роботи. Ще до війни мені якось вдавалось інтуїтивно вга-
дувати, коли вони вже приземлились. Часто бувало дзвоню і чую, як мото-
ри гудуть, і лункий голос Сергія: «Як ти знаєш, ми тільки сіли?!». А з лютого 
цього року вже старалась не дзвонити, здебільшого обмінювались есеме-
сками. «Ми вже відпрацювали!» чи «Ми на місці! Працюємо!» — писав чо-
ловік. А я могла скинути якогось смайлика, бачила, що прочитав, значить, 
усе добре. Телефонував він тоді, коли вже був недалеко від дому».

 Так і того трагічного листопадового дня Катерина чекала на дзвінок чо-
ловіка та його коротке: «За 15 хвилин буду». Перед ротацією вони не мог-

ли вибрати подарунок для донечки, 
якій наступного дня мало виповни-
тись 13 років, тож мали обговорити 
це. Пролунав дзвінок: «Катю, вер-
толіт Сергія підбили…». Дружина до 
останнього сподівалась, що коханий 
живий. Хай поранений, хай травмо-
ваний, але живий…

«Я попросила донечку залишити-
ся вдома й не йти на тренування з 
гімнастики. Ми в очікуванні проси-

діли з нею кілька годин. У мене постійно крутилась думка: «Добре, що 
ніхто не дзвонить, значить, живий. Головне, щоб ніхто не прийшов». 
Стукіт у двері — кімната наповнилась чоловіками у формі. «Катю, Сер-
гія більше немає»… Я досі не вірю, що це сталось. Для нас листопад був 
найщасливішим місяцем: 16-го ми вінчались, і цього ж числа народився 
Макар, 12-го — день народження Марійки. І в листопаді Сергій загинув… 
Проте чоловік залишив мені крила, що міцно мене тримають. Сьогодні я 
точно знаю, що ми все робили правильно: моїм життєвим вибором ста-
ла сім’я і підтримка чоловіка, а його вибором — захист родини й України».

Льотчик I класу, герой сучасності та приклад майбутнім поколінням, 
полковник Сергій Хомік до останнього дня свого життя боронив рідну 
країну, кожним своїм вильотом виносячи вирок агресору, який непроха-
но прийшов на українську землю. Героїчний офіцер назавжди залишить-
ся в літописі історії українського народу.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЛЯ РОДИН 
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ: ЩО ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ 

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції нагадало, що дані 
військових, які ймовірно перебувають у полоні, слід повідомляти виключно 
українським профільним інституціям.

Заповнення анкет, отриманих із смс-повідомлень чи інших неофіційних 
розсилок, навпаки може завадити звільненню оборонців з полону.

Таким чином ворог може збирати пер-
сональні дані полонених і їхніх рідних.

Тож заради безпеки наших захисників 
Мінреінтеграції рекомендує їхнім близь-
ким:

 ігнорувати будь-які неофіційні пові-
домлення;

 не надавати жодної особистої інфор-
мації про своїх родичів неперевіреним 
особам/сайтам/телеграм-каналам;

 повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до 
правоохоронних органів України.

Повідомити НІБ про потрапляння людини у ворожий полон можна, зате-
лефонувавши на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 чи скористав-
шись чат-ботами у Telegram або Viber. Також можна заповнити онлайн-фор-
му на сайті НІБ. Для дзвінків з-за кордону діє номер: +38 (044) 287-81-65.

Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи 
правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.

Документ також визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпо-
середньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Ухвалення даного закону є важливим, особливо в частині врегулюван-
ня прецедентів щодо надання відповідних статусів цивільним особам, 
які з перших днів широкомасштабної агресії рф проти України брали без-
посередню участь у захисті країни. До Міністерства надходять відповідні 
звернення, зокрема й від членів родин полеглих захисників та захисниць. 
А прийняття законопроєкту надає Мінветеранів можливість врегулювати 
подібні прецеденти.

Відповідно до законопроєкту рішення про надання статусу УБД особам, 
які добровільно забезпечували захист держави, приймається Міжвідом-
чою комісією, що діє при Мінветеранів.

ВІЙНА «ЖАБ ТА ГАДЮК» У РОСІЙСЬКОМУ СИЛОВОМУ БЛОЦІ
Починаючи з контрнаступу Сил оборони України на Харківщині, в росій-

ському «Z»-патріотичному сегменті, а якщо правильно казати, серед росій-
ських яструбів з фашистським забарвленням почалися конфлікти.

Втрата окупантами Лиману взагалі 
призвела до того, що угруповання Ка-
дирова, Пригожина та Золотова (ко-
мандувач Росгвардії) почали тиснути на 
міністерство оборони РФ, різко його кри-
тикувати. Це призвело до того, що було 
прибрано від командування російсько-
го окупаційного угруповання «Центр» в 
Україні генерал-лейтенанта Олександра 
Лапіна. Особливо до зняття цього гене-

рала долучився Кадиров та Євген Пригожин. Вони використовували всі свої 
медійні  ресурси, щоб Лапіна прибрали та щоб командувати усім угрупо-
ванням окупантів в Україні  призначили генерала армії Сергія Суровікіна. 

Пропагандисти аж захлиналися від радощів, що було призначено Су-
ровікіна. Здавалося, ось-ось доберуться й до міністра оборони Сергія Шой-
гу та начальника генштабу Герасимова.  Було таке враження, що власник 
ПВК «Вагнер» Пригожин хоче стати міністром оборони Росії.   

До критики міністерства оборони РФ долучився й воєнний злочинець  
Ігор Гіркін, який називав Шойгу «фанерним маршалом», «тупим, як проб-
ка» та таке інше. Начальника російського генштабу Герасимова Гіркін нази-
вав «кретином». Але варто зазначити, що Гіркін не входив до угруповання, 
де був Пригожин. І що ще дуже важливо, Євген Пригожин не є самостій-
ною фігурою. Його ПВК «Вагнер»  – це структура, яка була створена та під-
контрольна комусь зі спецслужб у РФ і має саме такий «дах». Вочевидь, 
«Вагнер» було створено спочатку для виконання якихось брудних російсь-
ких військових справ десь за кордоном, а після початку повномасштабного 
вторгнення в Україну його почали використовувати на фронті та як проти-
вагу армії у конфліктах між спецслужбами і армійським командуванням.

Що стосується Сергія Суровікіна, то якось його командування усім оку-
паційним угрупованням особливих успіхів йому не принесло. Саме при 
ньому почали завдаватися  масовані ракетні удари по енергетичних об՚єк-
тах в Україні.  Російська пропаганда називала його «Армагеддон» та усіля-
ко вихваляла. Але варто згадати, що саме під командуванням Суровікіна 
росіяни втекли з правого берега Дніпра у Херсонській області. А ще союзни-
ки заявили, що в Україну будуть постачатися системи ППО «Патріот». Тобто 
відбувся отой кошмар, про який російська пропаганда торочила постійно: 
протиракетні системи НАТО з՚являться у безпосередній близькості до кор-
донів Росії. Ну, все насправді відбулося, як завжди, та «Путін всіх переграв».

Але конфлікт продовжувався, і напевно, кульмінацією цього конфлікту 
було те, що найманці «Вагнер» назвали начальника генштабу російської 
армії публічно «під@ром». Пропагандисти заявили, що це фейк, влашто-
ваний Україною. А потім приїхав Пригожин, все підтвердив і сказав, що 
підтримує своїх бійців. Здавалося б, усе: верхівка російської армії, так би 
мовити, генеральська корпорація,  принижена повністю. Це має привести 
до якихось кадрових змін та відставок у МО РФ. І туди мають прийти люди, 
так би мовити, з угруповання Пригожина, а насправді спецслужб РФ.

Проте виявилося, що кадрові зміни таки відбулися. Але не так, як того 
хотіло угруповання спецслужб. Суровікіна понизили в статусі. Тепер коман-
дувати угрупованням окупаційних сил в Україні буде начальник генштабу 
Валерій Герасимов, а Суровікін стане одним із його трьох заступників.  Крім 
того, повернули й Олександра Лапіна, якого з ганьбою було відправлено з 
посади. Лапін став новим начальником Головного штабу Сухопутних військ 
РФ.

Після призначення Герасимова російська пропаганда почала свій зви-
чайний ґвалт, що от тепер ми точно почнемо наступати й усіх переможемо. 
Існує навіть думка, що Путін поставив Герасимову завдання захопити Дон-
бас до березня. Але тут варто згадати, що на початку вторгнення саме Гера-
симов по суті керував усією операцією. Ба більше, як начальник генштабу 
він мав відношення до розробки плану вторгнення та завершення війни за 
декілька тижнів. Результат ми вже всі бачили. І ці результати якось не вра-
жають та суттєво відрізняються від того, що окупанти задумували.                

ДОБРОВОЛЬЦІ, ЯКІ СТАЛИ НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ, ОТРИМАЮТЬ 
СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

Статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від 
початку широкомасштабного наступу рф стали 
на захист України, але не вступили до офіцій-
них військових формувань чи правоохоронних 
органів.

Відповідний законопроєкт 12 січня Верховна 
Рада України прийняла конституційною більші-
стю голосів у другому читанні та в цілому.

Ухваленими змінами до чинного законодавства надається можливість 
визнати учасниками бойових дій осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, 

УКРАЇНЦЯМ НАГАДАЛИ, ЩО РОБИТИ У РАЗІ 
ОБВАЛУ БУДІВЛІ ПІД ЧАС ВИБУХІВ

У Міністерстві внутрішніх справ України надали поради громадянам, як 
діяти у разі обвалу будівлі під час вибухів.

Правоохоронці радять якнайшвидше покинути будівлю, але не користу-
ватися ліфтом; якщо є можливість, попередити інших про небезпеку обва-
лу; зберігати спокій та не створювати тисняву під час спуску сходами. Відій-
ти від будинку якомога далі.

Коли будівлю покинути неможливо, радять триматися якомога далі від 
вікон та балкону; по змозі перекрити воду, газ та знеструмити приміщення; 
розміститися у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під 
столом.

«Якщо ви опинилися під завалами: кличте на допомогу; намагайтеся 
вивільнити руки та ноги; якщо є можливість, телефонуйте 101; мо-
жете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на 
чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте 
по трубах чи батареях», – порадили правоохоронці.

ЩО ЧЕКАТИ БІЗНЕСУ У 2023 РОЦІ. 
КОГО ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕВІРЯТИ ПОДАТКІВЦІ

 Більше перевірок чекає на підприємства агросектору, будівництва, не-
спеціалізованої оптової торгівлі (фото: YouControl).

Державна податкова служба (ДПС) опублікувала план-графік проведення 
документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік. Всього 
податківці запланували провести понад 4 тисячі планових перевірок.

Як повідомляє YouControl, у 2023 році податківці планують провести 
4012 планових перевірок, з яких 2551 припадає на перевірку юридичних 
осіб. На 2022 рік було заплановано 5053 перевірки, тобто на 50% більше. 
Чиновників з ДПС також зацікавила діяльність 1461 ФОПів у 2023 році, що 
на 14% менше плану 2022 року (1706).

«Проте таку динаміку навряд чи можна назвати зниженням регуля-
торного тиску, адже це приблизно той самий рівень, якщо враховува-
ти окуповані в 2022 році території України», — відзначають аналітики 
YouControl.
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У МІНРЕІНТЕГРАЦІЇ РОЗПОВІЛИ, ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ 
ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН НА АВТОМОБІЛІ

Водіям для виїзду за кордон на власному автомобілі необхідно мати при 
собі водійське посвідчення міжнародного зразка, техпаспорт та ще низку 
інших документів.

При перетині держкордону на власному автомобілі водієві потрібно 
мати такі документи:

• водійське посвідчення міжнародного зразка;
• техпаспорт;
• розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);
• державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє 

тільки на території України);
• міжнародну страховку «Зелена картка».
Якщо ж за кермом перебуває не власник автомобіля, потрібно додатко-

во мати:
• довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл влас-

ника на виїзд за кордон;
• або тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Протягом 2023 року ДПС щомісяця планує в середньому перевіряти від 
200 до 300 юридичних осіб. У січні перевірок не заплановано, найменше 
стартів перевірок буде у лютому — всього 3. Але вже з весни почнеться зро-
стання: так, у березні заплановано 205 перевірок. А максимальна кількість 
припадає на вересень наступного року — 315.

Планові податкові перевірки загалом рівномірно розподілені впродовж 
року: щомісяця ДПС планує опрацьовувати не менше 100 ФОПів. Найбіль-
ше перевірок індивідуальних підприємців припадає на серпень (170), а 
також на вересень–жовтень (164−162). Найменш інтенсивні планові місяці 
початку перевірок — березень та квітень (102−110 перевірок).

З точки зору регіонального розподілу, найвища концентрація планових 
податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у м. Київ (505, що ста-
новить 21,6% від загальної кількості). А також серед компаній основних 
економічно-активних регіонів: Дніпропетровської (192), Харківської (186), 
Київської (156) та Львівської областей (153).

Серед ФОПів географія розподілу перевірок дещо відрізняється. Най-
більше цікавиться податкова підприємцями Харківщини (112 планових пе-
ревірок, 7,7%), Київщини (106), Вінниччини (99) та Одещини (92). Тоді як на 
столицю припадає всього 90 перевірок ФОПів.

Найбільше перевірок припадає на підприємства агросектору, будівни-
цтва, неспеціалізованої гуртової торгівлі. Зацікавлені податківці і в посиле-
ному контролі за гуртовою торгівлею паливом, вантажним автомобільним 
транспортом та торговцями деревиною і будівельними матеріалами.

Інфографіка: YouControl
Марія Ївженко

 УКРАЇНЦЯМ АВТОМАТИЧНО ПРОДОВЖАТЬ СОЦВИПЛАТИ
 НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

 На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування 
державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким 
матерям і малозабезпеченим сім’ям. 

Таке рішення 27 грудня було прийнято на засіданні Уряду, – за повідом-
ленням пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій. 

«Річ у тім, що в листопаді цього 
року Кабмін постановив: на період дії 
воєнного стану надання державних 
соціальних допомог і пільг, які було 
призначено раніше, автоматично 
продовжується, але тільки тим осо-
бам, які проживають на території 
проведення бойових дій або тимчасо-
во окупованих», – зазначили в Мінреін-

теграції.
Тобто це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати 

заяви для поновлення або продовження виплат.
«Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та над-

мірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання ад-
міністративних послуг, зокрема через нестабільність електропоста-
чання та часті повітряні тривоги», – зауважують у відомстві.

Там додають, що з метою вирішення цієї проблеми було проведено низ-
ку нарад під головуванням віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук.

За їх результатами до Уряду було подано проєкт постанови про автома-
тичне продовження виплат, який і ухвалив Кабмін.

Нагадаємо, проводити перевірки місць проживання переселенців бу-
дуть лише у разі звернення правоохоронців до органів соцзахисту за 
наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.

В УКРАЇНІ ОПРИЛЮДНИЛИ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ВИШІВ У 2023 РОЦІ

 Міністерство освіти і науки представило проєкт порядку прийому до 
вишів у 2023 році на основі вдосконаленого національного мультипредмет-
ного тесту (НМТ), повідомляє Інтерфакс.

«Сьогодні єдиним інструментом вступу є зовнішнє незалежне оці-
нювання, але з огляду на ситуацію з безпекою ми моделюємо макси-
мально безпечний вступ, враховуємо думку батьків і абітурієнтів і 
подаємо на розгляд Верховної Ради спільно узгоджену модель прийому 
в рамках удосконаленого національного мультипредметного тесту зі 
вступу 2022 року», — сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет щодо 
моделі вступної кампанії у 2023 році на брифінгу в п’ятницю.

Зокрема, вдосконалений національний мультипредметний тест склада-
тиметься з двох обов’язкових предметів: українська мова та математика, 
а також одного предмета на вибір: 
історія України, іноземна мова 
(англійська, французька, німецька 
або іспанська мова), фізика, хімія 
або біологія (зробити вибір необ-
хідно буде під час реєстрації на 
НМТ).

Тривалість тестування станови-
тиме 180 хвилин, до нього ввій-
дуть три блоки предметів, а час 
можна буде розподіляти за блока-
ми самостійно.

З української мови, історії України, хімії та біології буде по 30 тестових 
завдань, з іноземних мов – 32 завдання, з математики – 22 завдання та з 
фізики – 20 завдань.

Новацією 2023 року під час складання НМТ буде те, що запроваджується 
мінімальний прохідний бал, який дорівнює не менше ніж 10% для кожного 
предмета, залежно від максимальної кількості балів, що буде запропонова-
но в тому чи іншому варіанті тесту.

Відповідно до проєкту вступники допускатимуться до конкурсного від-
бору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути ре-
комендовані або переведені на такі місця за наявності конкурсного балу не 
менше ніж 130 (для дітей загиблих захисників України ця умова не засто-
совується).

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти 
та освітньо-професійного ступеня професійного молодшого бакалавра не 
може бути меншим за 150 балів для спеціальностей «стоматологія», «ме-
дицина», «педіатрія», галузі знань «охорона здоров’я», не може бути мен-
шим ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань «право», «публічне 
управління та адміністрування», «міжнародні відносини», спеціальності 
«фармація, промислова фармація».

Відповідно до правил вступники на мистецькі та спортивні спеціальності 
складатимуть НМТ і творчий конкурс.

Крім того, в Міністерстві повідомляють, що замість результатів НМТ 2023 
можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або зовнішнього не-
залежного оцінювання (ЗНО) 2020/2021 років.

Тих, хто вступає до магістратури, зараховуватимуть за результатами єди-
ного вступного іспиту (ЄВІ) — тесту загальної навчальної компетентності та 
тесту з іноземної мови для всіх спеціальностей, та єдиного фахового вступ-
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ДО РОДИН ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ: 
НЕ ПІДДАВАЙТЕСЯ НА ПРОВОКАЦІЇ ТА ПАМ’ЯТАЙТЕ

 ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ
Родини зниклих безвісти мають розуміти, що публічні заходи, зокрема 

проведення акцій, публікації у ЗМІ, не при-
скорять процес звільнення з полону чи пере-
дачі тіл загиблих героїв. У процесі звільнення 
полонених вирішальним є процес перего-
ворів із протилежною стороною. Органи дер-
жавної влади розуміють потреби громадян і 
враховують та захищають ваші інтереси без 
мітингів, скандувань та зайвого інформацій-
ного шуму.

Ми з вами на одному боці. Іноді несвідо-
мими діями громадяни можуть завдати шко-
ди перемовному процесу, а в гіршому випадку — і своїм рідним.

Ми розуміємо, що за підбурюванням у чатах, де спілкуються рідні 
зниклих та полонених, як правило, стоять ворожі пропагандисти та спец-
служби, які хочуть зіштовхнути українське суспільство та владу.

Для України кожен зниклий чи полонений оборонець однаково цінний. 
Ми змагаємося і будемо змагатися за повернення кожного з полону. 

Будьте обачні, спілкуючись у мережі Інтернет, пам’ятайте про інфор-
маційну безпеку та безпеку своїх рідних. Не передавайте жодні дані не-
знайомим людям, а також неофіційним інтернет-ресурсам, довіряйте лише 
офіційним структурам, які роблять усе для того, щоб ви якомога скоріше 
змогли побачити своїх рідних.

Якщо ви стали жертвами інформаційної атаки з боку ворожої 
сторони — повідомляйте нам на гарячу лінію: 0-800-339-247 або 
пишіть у месенджерах за номером: (095) 896-04-21.

Олег Котенко

ці діяння як злочин геноциду… Тому, ви знаєте, російським офіційним 
особам також відомо, що це має саме таку кваліфікацію, тому що 
в Кримінальному кодексі РФ так само, як і в Кримінальному кодексі 
України, існує певна стаття, яка передбачає, що подібні діяння забо-
ронені і є геноцидом.

Діти, депортовані з установ України, – це 90% дітей, які мають 
батьків. І є величезний відсоток дітей, які мають якісь проблеми 
зі здоров’ям або є дітьми з інвалідністю. Ми повинні розуміти, що 
багатьом прийомним сім’ям взагалі не сказали ні скільки їм дітей 
дадуть, ні про те, який у них стан здоров’я. Стать дитини не нази-
вали.
У вересні Путін підписав спеціальний указ, яким наказав не лише прово-

дити диспансеризацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, але й усіх їхніх дітей на окупованих територіях. Це дуже важливо, 
тому що в результаті такої диспансеризації, за даними відкритих джерел, 
планується перемістити на територію Російської Федерації, тобто фактично 
депортувати близько 11 тисяч дітей. Уже з початком нового року почалися 
процеси переміщення дітей на територію Російської Федерації, начебто для 
того, щоб вони отримали медичну допомогу. Ми можемо порівнювати ці 
процеси, наприклад, із відпочинком у літніх таборах, коли хоча б є певний 
період зміни відпочинку — 15-20 днів і так далі, тоді як диспансеризація 
— це якесь медичне втручання, яке може тривати і місяць, і рік. На жаль, 
ці діти перебувають без жодного супроводу батьків, тому що Російська Фе-
дерація фінансує лише депортацію дитини, а не її супровід батьком. І таким 
чином ми знову матимемо дітей, які на території РФ отримуватимуть цю 
дозу пропаганди, які вивчатимуть російську мову, російську культуру тощо. 
Тобто це, на жаль, ще одна причина, яку вигадали в Російській Федерації.

Країна-агресор порушила міжнародне право, тому що на таку диспансе-
ризацію мають дати згоду держави громадянства цих дітей. У цьому випад-
ку це Україна. Вочевидь Україна не давала своєї згоди на депортацію дітей 
на територію Російської Федерації.

Коли дитина ще перебуває на тимчасово окупованій території, можливо, 
її повернути буде трохи простіше. Але це теж не факт. У Криму було розши-
рено можливості у таборах для того, щоб прийняти якомога більшу кіль-
кість цих діток, які перебували зі своїх причин у літніх таборах. На Донбасі 
ми знаємо, що з установ дітей було викрадено та переміщено до Росії, а 
потім передано до родин. Тому відслідковувати дуже складно — як у Кри-
му, так і на окупованій частині Донбасу.

Є реєстри сімей у РФ, які готові прийняти цих дітей. Але, на жаль, охочих 
дедалі менше. Інформацію про черги там розповсюджують для того, щоб 
стимулювати цей процес.

Нашою організацією у партнерстві з організацією Інституту Лемкіна 
щодо запобігання злочинам геноциду вже було передано відповідні дані 
до Міжнародного кримінального суду. Як нам відомо, вони враховані. Але, 
як ми знаємо, процеси на міжнародному рівні є дуже довгими. Тому треба 
набратися терпіння.

ного випробування (ЄФВВ) (на спеціальності галузей «соціальні та поведін-
кові науки», «журналістика», «управління та адміністрування», «право», 
«публічне управління та адміністрування», «міжнародні відносини») або 
професійного іспиту в навчальному закладі для вступу на інші спеціаль-
ності.

Крім того, без зовнішніх іспитів (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ), а лише за результатами 
вступних іспитів у заклад вищої освіти можна буде вступити на контракт 
на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-професійного сту-
пеня професійного молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалав-
ра для навчання на спеціальності, якій надається особлива підтримка (53 
спеціальності та 11 спеціалізацій).

Міністр зазначив, що реєстрація на НМТ-2023 стартуватиме у квітні.
Абітурієнти зможуть подавати до 20 заяв за всіма джерелами фінансу-

вання та підставами вступу, з яких не більше ніж п’ять заяв — на місця дер-
жавного або регіонального замовлення.

«Ми погодили позицію, що всі пільгові категорії, учасники з тимча-
сово окупованих територій, деокупованих територій матимуть мож-
ливість вступати за дистанційною моделлю на їхній вибір. І протягом 
трьох місяців вони повинні будуть укласти договір, приїхавши до за-
кладу освіти на навчання», — додав Шкарлет.

У вступній кампанії 2023 року не планується використовувати серед-
ні бали раніше отриманих документів про освіту та сільський коефіцієнт, 
а галузевий коефіцієнт буде використано для підтримки вступників на 
основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступе-
ня професійного молодшого бакалавра з пріоритетним вибором однієї зі 
спеціальностей, якій надається особлива підтримка. Регіональний коефі-
цієнт буде визначено навесні, залежно від військово-політичної ситуації в 
Україні.

Як і минулого року, окремою категорією для вступу залишаються закла-
ди військової освіти та заклади зі спеціальними умовами навчання, прийом 
до яких буде здійснено за власними правилами.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та ін-
новацій Сергія Бабака, законопроєкт із цим порядком прийому на 2023 рік 
буде ухвалено на найближчому засіданні парламенту.

РОСІЯ ТЕПЕР РЕТЕЛЬНО ПРИХОВУЄ ВИКРАДЕННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ: ПРО СИТУАЦІЮ РОЗПОВІЛИ

ПРАВОЗАХИСНИКИ
 Українські діти сьогодні не просто мішень для російських ракет, а й по-

тенційний демографічний фонд для Росії. Приходячи на українські землі, 
окупанти намагаються вивезти на територію Росії якнайбільше дітей. Усе 
це відбувається під приводом порятунку маленьких українців, зокрема тих, 
хто лишився без батьків через війну. Але чи такі шляхетні «рятівники» та 
«визволителі»? Правозахисники наголошують: відбувається звичайне ви-
крадення дітей, серед яких не лише сироти та діти, позбавлені батьківсь-
кого піклування.

За різними даними, з початку повномасштабної війни до Росії могли не-
законно вивезти від 260 тисяч до 728 тисяч українських дітей. Україні вда-
лося повернути 126 дітей, незаконно вивезених до Росії з тимчасово окупо-
ваних територій. Владі вдалося верифікувати дані близько 14 тисяч дітей, 
яких викрали окупанти.

Про те, що відбувається з викраденими дітьми в Росії, для чого вони про-
ходять медичну фільтрацію і навіщо Путін запровадив диспансеризацію, 
журналісти в ефірі телеканалу FREEДОМ поговорили з правозахисниками 
та чиновниками.

Катерина Рашевська, експертка Регіонального центру прав людини:
— Щодо депортації та насильницького переміщення, з яких почи-

нається весь цей процес, то це одночасно і військові злочини, і зло-
чини проти людяності. Але коли ми подивимося, що з дітьми від-
бувається на території Російської Федерації, а саме насильницька 
передача дітей до російських родин, тоді ми маємо кваліфікувати 
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ГОВОРИТИ УКРАЇНСЬКОЮ – ЦЕ МОДНО 
Практичні поради тим, хто хоче вивчити українську мову
1. Позбудьтеся страхів
Більшість українців, які не 

наважувались перейти на рід-
ну мову спілкування, знахо-
дять однакові виправдання. 
Це все міфи, що легко розвін-
чуються.

- Я погано розмовляю 
українською і не хочу її псува-
ти. Жодна нація світу не во-
лодіє літературним варіантом 
рідної мови, навіть жителі 
Західної України не говорять 
чистою українською;

- Я з дитинства говорю 
російською, моя сім’я – росій-
ськомовна. Уявіть, що з таким 
же переконанням ви спробували б жити, наприклад, в США, ви би продов-
жували говорити російською?

- Це мертва мова, ніхто в моєму місті не говорить українською. Тож ви 
маєте шанс стати першим, і прикладом для решти своїх земляків.

2. Створіть україномовне середовище
Почніть з пасивного накопичення української лексики. Дивіться кіно та 

серіали з українським дубляжем, читайте україномовну пресу та слухайте 
українську музику. Налаштуйте свій комп’ютер на українську мову, інтер-
фейс програм та соцмереж. Заходячи на сайти, здійснюючи платежі, оби-
райте українську мову інтерфейсу.

 3. Пишіть українською
У листуванні та спілкуванні в соцмережах переходьте на українську. Ви 

матимете час на обдумування слів, тому відчуватимете себе впевненіше, 
звикаючи думати українською. Крім того, ваше коло спілкування поступово 
звикатиме до вас україномовного, а ви зможете знайти однодумців, з яки-
ми надалі зможете практикуватись в українській.

4. Говоріть до незнайомців
Психологічний бар’єр легше за все подолати, якщо почати говорити 

українською спочатку з незнайомцями: в магазині, транспорті, на вулиці. 
Будьте готові, що ваша мова здаватиметься вам жахливою, проте лише 
практика і час допоможуть вам говорити плинно.

5. Почніть говорити у побуті
Почавши говорити українською в побуті та на роботі, будьте готові по-

яснити причину такої зміни. Поясніть рідним та друзям свою позицію та 
попросіть їх підтримати вас у такому прагненні. Пам’ятайте, російськомов-
ні українці прекрасно вас розуміють, навіть якщо вони звертаються до вас 
російською. Практика довела, навіть корінні росіяни розуміють українську, 
якщо говорити повільно.

Будьте готові відчути, як складно підтримувати такий діалог, адже під час 
розмови ви автоматично використовуєте слова один одного. Треба навчи-
тися не втрачати пильність, краще говоріть повільніше, але українською.

 6. Знайдіть досвідчених співрозмовників
Важливо не просто говорити, а говорити правильно. Для цього важливо 

мати співрозмовника, який стане для вас прикладом. Слухаючи його мову, 
вам буде легше відповідати українською. Не бійтеся припускатися помилок 
і запитувати незнайомі слова. Так ви швидко збагатите свою лексику.

7. Наберіться терпіння
Для того щоб почати не лише говорити вільно, але й думати українською, 

вам знадобиться близько року. За цей час вам будуть необхідні перерви, не 
бійтеся перепочити тиждень чи місяць і зробити другу спробу.

 8. Безкоштовні курси української мови
Тут ви точно знайдете однодумців і постійне спілкування українською!
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