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А БОРОТЬБА З ОСЕРЕДКАМИ 
РОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ НА ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ     

 МЕДІАГРУПА «ПАТРІОТ ДОНБАСУ»

Дії СБУ проти УПЦ МП - 
це не «утиски православних», 
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Варто нагадати, що саме падіння цін на нафту у середині 80-х років 
призвело до того, що СРСР розвалився. Бо економіка Радянського Союзу 
була зав’язана на нафтодоларах, як зараз це відбувається у РФ.               

З 5 грудня набула чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, що 
доставляється морем, – доступними будуть лише трубопровідні постачан-
ня.

На додачу до ембарго ЄС приєднався до механізму обмеження цін на 
російську нафту, запропонованому спочатку США та схваленому G7. Цей 
механізм полягає в забороні надавати морські послуги для транспортуван-
ня російської нафти й страхувати такі вантажі, якщо її ціна перевищуватиме 
певну «стелю» – price cap. ЄС встановив цю ціну на рівні 60 доларів за ба-
рель.

Попри те, що схема здається дещо складною, її мета дуже проста – ско-
ротити доходи від експорту енергоресурсів із Росії та одночасно уникнути 
зростання цін на нафту, якщо припинення постачання призведе до тимча-
сового дефіциту палива на ринку.

«Ми побачимо, як це спрацює, але те, що я чую від країн в усьому світі 
– в тому числі за межами Європи – це очікування, що такий механізм 
допоможе гарантувати подальше надходження енергоносіїв на ринок і 
водночас обмежувати прибутки, які Росія отримує від цього», – заявляв 
голова американського Держдепу Ентоні Блінкен.

Проте домовитися про конкретні цифри обмежень виявилося непросто. 
Східноєвропейські країни – Польща, Литва, Естонія – закликали встановити 
нижчий бар’єр у 30 доларів за барель, ближче до собівартості російського 
видобутку, який оцінюють у 20 доларів. Про встановлення ціни для росій-
ської нафти у 30 доларів заявляли й у керівництві України. Але сталося так, 
як сталося. Тим більше що межу у 60 доларів можуть переглянути вже за 
два місяці.   

Ось що заявив президент України Володимир Зеленський щодо введен-
ня ембарго на російську нафту:       

«Цьогоріч Європа нарешті здійснює енергетичне роззброєння Росії. 
Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшу-
ватися. А має повністю зникнути. І один із ключових інструментів – це 
обмеження російських заробітків від експорту ресурсів».

За підсумками 2021 року Росія була третім найбільшим у світі гравцем на 
світовому нафтовому ринку (після Саудівської Аравії та США). Вона видобу-
вала 10,5 млн барелів нафти на день, або 14% усіх обсягів. 4,7 млн барелів 
Росія відправляла на експорт, половину з якого – близько 2,4 млн барелів 
– купували європейські країни.

70-85% російського нафтового експорту іде морем. Саме з цього виходи-
ли у ЄС, коли після понад місяця напружених переговорів у шостому пакеті 
санкцій, запроваджених проти Росії за агресію в Україні, оголосили про ем-
барго.  

Як підрахували експерти Bloomberg, ще до запровадження санкцій 
Росія вже втратила понад 90% свого ринку нафти у північних європейських 
країнах – тих, куди паливо доставляли через балтійські та арктичні терміна-
ли.

Литва, Франція та Німеччина припинили імпорт танкерної нафти з Росії 
кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

Як ідеться в тематичній доповіді аналітичного підрозділу Economist, на-
разі Європа переорієнтовується на нафту з Перської затоки, звідки нині по-
стачається 1,2 млн барелів проти 0,5 на початку цього року, а також зі США.  
Постачання звідти зросли до рекордних 1,6 млн барелів на день.

Російські нафтові доходи давали до 20% ВВП та близько 40% експорт-
них доходів.

Але не лише прямі доходи до бюджету, яким фінансується війна в Україні, 
будуть результатом введення ембарго. Росія змушена буде закривати свої 
нафтові свердловини, бо, як заявляв співвласник найбільшої нафтової ком-
панії «Лукойл» Леонід Федун, видобуток нафти в Росії потрібно скоротити 
приблизно на 30%. Нафтова свердловина – це водопровідний кран, який 
можна просто перекрити, а потім знову відкрити. А це вже звільнення пер-
соналу нафтових компаній. Причому масоване звільнення, яке неминуче.  

Найімовірніше у Росії повністю припиниться розвідка нових нафтових 
родовищ, а ті свердловини, які закриють через ті самі санкції, що були вве-
дені за агресію проти України, технологічно неможливо буде відновити.          

Усі розмови про те, що російська нафта перенаправлятиметься з євро-
пейського ринку на, наприклад, ринки Азії й тому обсяги видобутку у Росії 
не впадуть, не відповідають дійсності. Охочих продавати нафту на цих рин-
ках достатньо, і ніхто з інших експортерів нафти не має бажання поступати-
ся своїм шматком нафтового торта.

Навіть якщо Росія укладе довготермінові контракти з деякими країнами, 
ці країни вимагатимуть від РФ суттєвих знижок. А це означатиме одне – до-
ходи Росії будуть суттєво знижені.  

Фахівці кажуть, що результати введення нафтового ембарго можна буде 
побачити через два-три місяці, а також проаналізувати, до чого це призведе. 

А наостанок ще раз нагадаємо: нафтове ембарго призвело до того, що 
СРСР розвалився. А ця країна була більш потужною у всіх сенсах, аніж сучас-
на Росія. І все одно це СРСР не врятувало.

ДІЇ СБУ ПРОТИ УПЦ МП – ЦЕ НЕ «УТИСКИ ПРАВОСЛАВНИХ»,
А БОРОТЬБА З ОСЕРЕДКАМИ РОСІЙСЬКОГО ВПЛИВУ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ     
Те, що УПЦ МП була одним із носіїв ідеології «руського миру»,  у притом-

ному українському суспільстві не викликало жодних сумнівів ще від почат-
ку гібридної російської агресії у 2014 році. Маючи суттєвий вплив на вірян, 
частина духовенства цієї церкви ще на початку гібридної війни підтримува-
ла дії Росії та усіляко виправдовувала ці дії, поширюючи одну з головних тез 
російської пропаганди про «громадянську війну в Україні».

Прикладом поширення такої тези  може 
служити хресний хід, який проводився у 
Святогірську кожен рік на 9 травня. По суті 
це була російська пропагандистська акція 
«Безсмертний полк», яка маскувалася під 
проведення хресного ходу. Теза про «гро-
мадянську війну в Україні» або «братов-
бивчу війну» лунала на цій акції в промовах 

священників декілька разів. Організатором цієї акції була Святогірська лав-
ра. Ті, хто бачив ці заходи, знають, як агресивно була налаштована частина 
учасників акції проти України.    

Але пред’явити якісь обвинувачення організаторам цих акцій на той час 
було неможливо. У Кримінальному кодексі України не було відповідаль-
ності за виправдовування або заперечення російської агресії. Тому попи 
УПЦ МП у цьому сенсі почувалися досить вільно.

Усе кардинально змінилося в українському законодавстві після по-
чатку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року.

Радою було внесено ряд змін до ККУ, де з’явилася кримінальна від-
повідальність за підтримку агресії, виправдання дій Росії, прославлення 
російських військових, російської влади, окупаційних адміністрацій тощо.  

Починаючи з листопада, СБУ разом із НГУ та Нацполіцією провела цілий 
ряд контррозвідувальних дій по лаврах, монастирях, церквах, які належать 
до УПЦ МП у різних регіонах України.

Ці заходи викликали чергову порцію істерії у Росії. Вони називали це 
«утисками православ’я», «війною з церквою» та таке інше. Розпочався зви-
чайний вереск у російських пропагандистів, який має на меті представити 
дії, що проводяться згідно з чинним законодавством, як боротьбу зі свобо-
дою віросповідання.

Насправді ці істеричні заяви не мають нічого спільного з реальністю. У 
храмах, церквах, лаврах була знайдена російська пропагандистська літера-
тура, у деяких священників – російські паспорти. Були знайдені матеріали, 
які прославляють Росію та російську армію, матеріали, які заперечують іс-
нування України як держави. Навіть виявлено вкрадені ікони.

Усе це підпадає під дію Кримінального кодексу України, а зовсім не те, 
про що розповідає російська пропаганда. Кримінальні провадження за-
реєстровані щодо окремих осіб з цієї парафії. І там є й заперечення та під-
тримка російської агресії та навіть державна зрада, скоєна під час дії воєн-
ного стану.

Ось декілька прикладів того, що було знайдено правоохоронцями.   
Наприклад, у  Красногірському Свято-Покровському жіночому мона-

стирі на Черкащині виявлено прапор так званої «новоросії» та бібліотеку з 
пропагандистською літературою російських авторів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та 
Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтри-
мують зв’язок з абонентами РФ. Виникає питання: «А що ці люди робили у 
монастирі?»

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря 
знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в 
яких вихваляють кремлівський режим.  

На території єпархій правоохоронці виявляли російські паспорти, про-
кремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій та прапо-
ри терористичних організацій «Л/ДНР».

На території собору у Херсоні  співробітники СБУ виявили колекцію ікон, 
викрадених росіянами з будинку почесного консула Литовської Респу-
бліки під час окупації. Це взагалі злочин, який важко долучити до якихось 
«утисків» проти віри, і звичайний кримінал.   

У СБУ наголошують, що всі ці дії мають на меті виявлення підривної 
діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої 
держави та протидію цьому. Усі дії проводяться в межах чинного законо-
давства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпе-
ки і оборони України.         

 
НАФТОВЕ ЕМБАРГО ДЛЯ РОСІЇ: ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ 

НА ЇЇ ЕКОНОМІКУ     
Торгівля нафтою для Росії є одним із надважливих джерел наповнення 

власного бюджету. Введення ембарго на постачання нафти матиме для 
країни-агресора певні наслідки. Що саме буде відбуватися та як це може 
вплинути на економіку РФ й відповідно на фінансування війни, спробуємо 
розібратися.
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ПОРАДИ ВІЙСЬКОВИМ: ЯК ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНІ ВИПЛАТИ 
ЗА ПОРАНЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Українці-військові, які отримали поранення під час війни на території 
України, мають право на державні грошові виплати.

Про які суми йдеться, хто саме має право на отримання коштів та як 
оформити компенсацію за поранення, розповідаємо далі.

Які виплати передбачені за поранення в Україні і хто їх отримає
У разі, якщо військовий отримав поранення під час виконання бойового 

завдання, йому виплачується одноразова грошова допомога.
Ця виплата надається:

• військовослужбовцям у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) 
без встановлення інвалідності, заподіяної під час виконання обов’язків вій-
ськової служби;
• військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час проходження 

військової служби;
• особам, які закінчили військову службу, проте отримали інвалідність 

внаслідок її проходження, не пізніше ніж за 3 місяці після звільнення.
Крім того, військовий, який отримав поранення та лікується у шпиталі, 

продовжує отримувати зарплатню і премії на свою картку. Відповідно, по-
при поранення, військовослужбовець продовжує отримувати:
• грошове забезпечення, яке наразі становить мінімум 13 тис. грн;
• додаткову винагороду, відповідно до постанови №168  – з розрахунку 

100 тис. грн на місяць;
• одноразову грошову допомогу.

Розмір виплати за поранення
Сума одноразової грошової допомоги у кожного військового буде різ-

ною, адже залежить від серйозності поранення та ступеня втрати пра-
цездатності.

Наприклад, розмір допомоги військовим, які отримали поранення (кон-
тузії, травми або каліцтва) без встановлення інвалідності, залежить від сту-
пеня втрати працездатності та виплачується у розмірі, що визначається у 
відсотках 36-місячного грошового забезпечення.

А військовим, які отримали інвалідність під час проходження служби чи 
після її закінчення, виплачується:
• особам з інвалідністю І групи – у розмірі 60-місячного грошового забез-

печення;
• особам з інвалідністю II групи – у розмірі 54-місячного грошового за-

безпечення;
• особам з інвалідністю III групи – у розмірі 48-місячного грошового за-

безпечення.
Розмір одноразової грошової допомоги залежить від:

• окладу за військовим званням;
• відсоткової надбавки за вислугу років;
• посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, 

яку вони займали на день втрати працездатності, а для осіб, звільнених зі 
служби, — на день звільнення.

Як отримати виплату за поранення
Військовослужбовець, який має право на одноразову грошову допомогу 

у разі поранення чи інвалідності, має подати необхідні документи до орга-
ну Держприкордонслужби.

Документи, які треба подати:
• заяву, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допо-

моги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;
• копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення. 

Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі 
бою, а не сам завдав собі ушкодження;
• довідку МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності та рі-

шення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранен-
ня;
• довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності;
• копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату 

його видачі й місця реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційно-
го номера.

Після подання заяви та усіх документів керівник органу Держприкор-
донслужби подає Адміністрації Держприкордонслужби висновок щодо 
можливості виплати одноразової грошової допомоги та додає усі докумен-
ти. Висновок подається у 15-денний строк з дня реєстрації документів вій-
ськового.

Там, своєю чергою, формується рішення про призначення одноразової 
грошової допомоги, яке надсилається разом із зазначеними документами 
до органу Держприкордонслужби для проведення такої виплати.

Тоді Держприкордонслужба переказує гроші на рахунок банку, який вій-
ськовий зазначив під час реєстрації.

Виплата грошової допомоги за поранення здійснюється в порядку черго-
вості надходження документів.

явами. Як, наприклад, заяви про те, що у Херсоні та на Харківщині  «Росія 
назавжди». Виявилося, що Сили оборони України мають іншу думку, і вони 
цю позицію довели на полі бою, а не на телеефірах.                       

РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА: 
ОЗНАКИ СТРАХУ ТА ПЕРЕДЧУТТЯ ПОРАЗКИ  

Російські пропагандисти почали озвучувати дивні речі, які вказують на 
те, що вони дуже нервують та намагаються один одного заспокоїти.

Під час російських телеефірів на державних каналах, а також на особи-
стих сторінках у пропагандистів усе частіше почали лунати слова Гаага та 
поразка. І лунають вони не лише від пропагандистів, а вже й від деяких 
російських політиків, які ще на початку російської агресії розповідали, як 
Київ буде взятий за три дні.    

Перші такі дзвіночки та висловлюван-
ня почали з’являтися після воєнної ката-
строфи російської армії на Харківщині та 
на півночі Донецької області. Ще більше 
таких згадок про Гаагу, де розташований 
міжнародний кримінальний суд, який 
займається воєнними злочинами, стало 
після втечі армії окупантів з правого берега Дніпра та Херсону.

Якби пропагандисти були впевнені, що з ними нічого не станеться і вони 
не будуть притягнуті до відповідальності за свої дії, то не згадували б про 
міжнародний трибунал узагалі. А так вони явно рефлексують із цього при-
воду і зрозуміло, що вони вже думають про такий розвиток подій та про 
перспективу потрапити на лаву підсудних у міжнародному суді.

Тепер можна почути про те, що їх можуть поставити до стінки, а також 
залякування свого населення тим, що в разі поразки доведеться відповіда-
ти всім громадянам РФ. Таке узагальнення вказує на те, що пропагандисти 
намагаються вже зараз розмазувати відповідальність на всіх.

Безумовно, моральну відповідальність за агресивну війну проти Украї-
ни будуть нести всі громадяни РФ. Будуть навіть нести й фінансову, коли 
справа дійде до репарацій. А от конкретну кримінальну відповідальність 
нестимуть конкретні люди, які планували агресію. А також ті люди, які ін-
формаційно підтримували війну та займалися пропагандою.                   

У тому, що російські пропагандисти розпалювали війну, а деякі з них 
навіть закликали використати ядерну зброю проти України, немає жод-
ного сумніву. Причому, наприклад, Володимир Соловйов казав, що раз 
він цивільний, то йому можна закликати до використання зброї масового 
ураження. Те саме робила й Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва, а також 
пропагандисти калібром менше.    

Ще один російський пропагандист Антон Красовський у прямому етері 
закликав до спалення українських дітей. Це було настільки дико та крово-
жерливо, що його навіть відсторонили від роботи на каналі «Раша Тудей».  
До речі, Красовському в Україні вже оголошена підозра, у тому числі за 
заклики до геноциду українців.              

Випадки, коли пропагандистів судили, вже були в історії людства. Був ко-
лись у нацистській Німеччині головний редактор тижневика «Der Stürmer» 
Юліус Штрайхер. Він ніколи не брав до рук зброю, ніколи не стріляв по лю-
дях. Але він був страчений на шибениці  відповідно до ухвали Нюрнберзь-
кого трибуналу за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.  

Крім згадок про Гаагу, серед пропагандистів почали згадувати слова: 
«поразка та капітуляція Росії». Причому це згадується як подія, якої нібито 
не може статися. Якщо до військових поразок на Харківщині та Херсонщині 
такі слова взагалі не використовувалися або використовувалися лише щодо 
України, то після цих подій на фронті вони почали лунати.

До того ж просувається головна теза, що Росія не може капітулювати та 
не може програти. А ось з аргументацією цієї тези у пропагандистів не дуже 
виходить. І головний аргумент про те, що Росія не програє у цій війні, до-
сить дивний та брехливий по своїй суті.

Аргумент лунає такий: «Росія не може програти, тому що Росія не про-
гравала жодної війни».

Це повністю брехливе твердження: Росія програвала не один раз. Якщо 
взяти найбільш відомі російські воєнні поразки, то це Кримська війна 1853–
1856 років, Російсько-Японська війна.

Кримська війна закінчилася для Росії  Паризьким миром 1856 року. Він 
позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, а також фор-
теці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від 
претензій на Молдовське князівство, Валахію та Південну Бессарабію. По-
разка Росії у Кримській війні стала причиною глибокої кризи всього режи-
му, встановленого імператором Миколою I, та прискорила його смерть. За 
деякими даними, російський імператор, не витримавши ганьби за поразку 
у цій війні, покінчив життя самогубством.

Інше фіаско чекало на Росію в Російсько-Японській війні 1904–1905 
років. У цій війні Росія зазнала нищівної поразки. Були розгромлені її армія 
та флот. Усе це призвело до першої революції у Росії та вона втратила свій 
вплив на Далекому Сході, а також у неї були територіальні втрати.

З цього всього видно, що пропагандисти у сучасній Росії брешуть, запе-
речуючи всім відомі факти історії. Це для них характерно, як і для політиків 
у Москві.

Сам факт того, що вони намагаються запевнити своє населення, нібито 
РФ програти не може, свідчить про те, що там уже задумуються про мож-
ливу поразку. Гучні заяви пропагандистів частіше виявляються гучними за-
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ГЕРОЙ УКРАЇНИ ВАДИМ МАНЬКО ДО ОСТАННЬОГО
 ПРИКРИВАВ ВОГНЕМ СВОЇХ ПОБРАТИМІВ

 Військовослужбовців підрозділів спеціального призначення Націо-
нальної гвардії України заведено іменувати універсальними воїнами, 
адже вони володіють багатьма спеціальностями. Саме таким про-
фесіоналом був герой цієї розповіді, капітан Вадим Манько.

За посадою він був офіцером з тактичної медицини однієї з груп окре-
мого загону спеціального призначення Східного те-
риторіального управління НГУ. За отриманою у На-
ціональній академії Нацгвардії 2017 року військовою 
спеціальністю — офіцер по роботі з особовим скла-
дом, референт-перекладач. За знаннями і навичками 
— розвідник, гранатометник, навідник-оператор бро-
нетехніки, оператор безпілотних літальних апаратів. 
Та головне – гвардієць із позивним «Омут» був благо-
родною людиною і надійним товаришем, який би, не 
замислюючись, пожертвував власним життям задля 
порятунку побратимів. Так він, зрештою, і вчинив, коли 
прийняв свій останній бій.

13 серпня поблизу села Соснівка, що на півночі Хар-
ківщини, російські окупанти із засідки здійснили дис-
танційно керований підрив бронеавтомобіля «Кугуар», 
у якому перебувала група медичної евакуації на чолі 
з капітаном Маньком. Вибух суттєво пошкодив транс-
портний засіб – найбільше постраждав Вадим, який 
дістав численні поранення тулуба та ніг. Офіцер нака-
зав товаришам покинути машину й розосередитися, а 
сам з останніх сил прикривав відхід вогнем з башто-
вого кулемета, проте ворогам вдалося наблизитися і 
розстріляти «Кугуар» з ручних гранатометів. Згодом по-
братими повернулися на місце бою, провели зачистку 
території та забрали тіло Вадима…

 За три дні після загибелі офіцера на сайті Президента України було опу-
бліковано Указ № 582/2002, у якому серед десятків відзначених за ратну 
службу гвардійців було й прізвище капітана Манька, нагородженого ме-
даллю «Захиснику Вітчизни». Зазначимо, що це була вже третя його наго-
рода: 2016-го — був удостоєний відзнаки Президента України «За участь в 
антитерористичній операції», а у квітні поточного року — отримав медаль 
«За військову службу Україні», за звитягу, виявлену під час відбиття широ-
комасштабного вторгнення армії рф.

Харків’янин Вадим Манько захищав рідне місто з перших годин воро-
жої навали. О 6:30 24 лютого зведена група спецпризначенців на броне-
транспортері висунулась у район перехрестя шосе Циркуни — Харків, де 
окупанти вже приступили до облаштування блокпоста, підступи до нього 
прикривали три бронемашини і Т-72. За пів кілометра від зазначеної точки 
гвардійці зупинились, замаскували БТР і непомітно наблизилися до непро-
ханих гостей. Вадиму під час атаки дісталась ключова роль — офіцер двічі 
поцілив у ворожий танк з гранатомета і знищив його разом із екіпажем.

 Окупанти намагалися відстрілюватись, але після того як гвардійці зни-
щили сімох із них, уцілілі рашисти змінили тактику — застрибнули у свої 
бронеавтомобілі, роз’їхались і, прикриваючись складками місцевості, від-
крили вогонь із великокаліберних кулеметів. Раптом один із побратимів 
Вадима подав сигнал, що йому потрібна допомога — у нього було простре-
лено обидві ноги. Ризикуючи власним життям, капітан Манько кинувся на 
допомогу товаришу, наклав йому на кінцівки турнікети, зупинив кровотечу 
та виніс у безпечне місце.

І це був не єдиний приклад мужності та професіоналізму офіцера, вияв-
лених у першому ж бою широкомасштабної війни. Після ефективного ви-
користання гранатометів у спецпризначенців лишилося тільки стрілецьке 
озброєння. Сховавши пораненого в укритті, Вадим кинувся до залишеного 
неподалік бронетранспортера і вже за кілька хвилин двома чергами з ав-
томатичної гармати розстріляв два російські броньовики, «Тигр» і «Рись». 
Зазнавши втрат у живій силі та техніці, ворог відступив у напрямку держав-
ного кордону. Під час огляду знищеної техніки капітан Манько взяв у полон 
пораненого офіцера загону «Вимпел» управління росгвардії по вологодсь-
кій області російської федерації. Ось так буває на війні — один ініціативний 
професіонал здатен переломити хід бою і вийти переможцем із, здавалося 
б, безнадійної ситуації.

 — Вадим був надзвичайно щирим, добрим, іронічним. Ми познайоми-
лись рік тому, коли я прийшов до загону. Він тоді мені здався дещо від-
стороненим та замкненим. Проте пізніше виявилося, що це товариш, 
про якого можна лише мріяти. Дуже надійний. Ніколи не цурався допо-
могти іншим, при цьому своїм проблемам давав раду переважно сам. 
У бойовій роботі він був дуже рішучим, але завжди зберігав холодний 
розум. Відповідно до своєї посади Вадим спеціалізувався на тактичній 
медицині, але постійно розвивався професійно й допомагав колегам. У 

нього це дуже класно виходило, він справді знав і умів дуже багато, — 
згадує друг Вадима та його спаринг-партнер із позивним «Боксер». — Того 
трагічного для всього нашого підрозділу дня ми були призначені до різних 
бойових груп і працювали не разом. Проте напередодні ми з ним багато 
розмовляли: незадовго до своєї загибелі він повернувся до підрозділу з 
госпіталю. Мені здалося, ніби Вадим передчуває щось лихе, хоча сам він 
запевняв, що все буде нормально…

«Боксер» згадує, що Вадим опинився на лікарня-
ному ліжку після бою, який відбувся 17 червня. Тоді 
близько 11:00 під час чергування на спостережному 
посту капітан Манько помітив чотирьох ворожих ро-
звідників й особисто вирушив на їхнє перехоплення. 
Обійшовши росіян із флангу, гвардієць розстріляв усю 
четвірку. Відповідь окупантів не забарилася — за півто-
ри години гвардійські позиції «накрило» залпом РСЗВ. 
Внаслідок обстрілу «Омут» дістав серйозну контузію 
й був направлений на стаціонарне лікування, проте у 
госпіталі офіцер провів лише кілька днів: він постійно 
наполягав на виписці, тож лікарям зрештою довелося 
поступитися і Вадим повернувся на передову.

У ті дні гвардійці частин Харківського гарнізону бра-
ли участь у кровопролитному протистоянні в районі 
Дементіївки. Колись мальовниче невеличке село в 
Дергачівському районі перетворилося на руїни. Україн-
ські військові визволили його ще у травні, проте во-
рог намагався відбити село, розташоване на узвишші 
неподалік українсько-російського кордону, окупанти 
постійно обстрілювали населений пункт зі ствольної 
артилерії, танкових гармат, гранатометів. Утримуючи 
Дементіївку, загинули десятки наших хоробрих воїнів. 
Після передчасної виписки зі шпиталю туди було на-
правлено й капітана Манька.

 Близько 8:00 28 червня група спецпризначенців виявила неподалік села 
ворожий опорний пункт і, перш ніж її помітили окупанти, вступила в бій. 
Вадим Манько першим увірвався на позицію та двома гранатами знищив 
близько десятка рашистів, решту добили його побратими. Але близько 
15:00 у напрямку «опорника» висунулись три російські бронетранспорте-
ри. Ворог відкрив шквальний вогонь, намагаючись повернути втрачену по-
зицію. Українські оборонці витримали вогневу навалу та дали гідну відсіч 
окупантам. Першим же влучним пострілом з протитанкового гранатомета 
капітан Манько зніс башту ворожого БТР та вогнем зі стрілецької зброї зни-
щив вісьмох російських солдатів. За 20 хвилин ворожий резерв був повні-
стю знищений.

Чимало епізодів гідного виконання бойових завдань були згадані у по-
данні щодо посмертного присвоєння капітану Маньку звання Героя Украї-
ни. Ще більше подвигів назавжди залишаться в пам’яті його бойових друзів.

— Вадим фанатично любив біг. Якщо була можливість, він завжди 
бігав вихідними, це був його спосіб відпочити, впорядкувати думки та 
знайти розв’язання будь-яких проблем. Був дуже амбітним: постійно 
розвивався, ніколи не відступався від своєї мети ані у спорті, ані у бой-
овій підготовці, ані у повсякденному житті. Ми всі дуже поважали та 
цінували його. Після 24 лютого він раптово розкрився як неабиякий лі-
дер. Люди відчували це і тягнулись за ним. Це був справжній товариш, 
завжди готовий прийти на допомогу, чого б йому це не коштувало, — 
розповідає гвардієць із позивним «Кіт».

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом 
Президента України № 690/2022 від 6 жовтня 2022 року капітану Маньку 
Вадиму Олександровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням 
ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Валерія Агібалова, Сергій Молотков, для АрміяInform
Фото Дмитра Образцова

УКРАЇНЦІ ПЕРЕКОНАНІ У ЗВІЛЬНЕННІ ВСІХ ОКУПОВАНИХ 
ТЕРИТОРІЙ ТА ПІДТРИМУЮТЬ ВСТУП ДО НАТО 

Переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх 
її територій, включно з окупованим Кримом і Донбасом, серед українців 
зросла з 74% у березні до 85% у листопаді 2022 року.

«Лише 9% обрали варіант повернення тільки територій, які Україна кон-
тролювала до 24 лютого 2022 року. Водночас за продовження бойових дій 
на території Росії виступають не більше ніж 5%. Підтримка деокупації всіх 
територій України без винятку абсолютна (понад 80%) серед представників 
усіх регіонів країни», – йдеться в результатах дослідження.

Також зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу 
ядерної держави: з 47% у 2019 році до 53% – у 2022 році.

Вступ України до НАТО (61%) і ядерне роззброєння РФ (50%) – заходи 
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стримування майбутніх нападів на Україну, найчастіше підтримувані ре-
спондентами. Вступ України до ЄС і гарантії від західних партнерів про на-
дання озброєння Україні як методу стримування підтримують по 34% опи-
таних. Ядерне озброєння і фінансову допомогу нашій державі обрали по 
17%.

За підписання мирних угод з РФ як метод стримування агресії – лише 
8%. Дещо більше в ефективність підписання мирних угод з РФ вірять жителі 

Сходу та Півдня країни, а також ті, хто 
підтримує відвоювання військовим 
шляхом тільки території, контрольо-
ваної на 24 лютого. Водночас у всіх 
регіональних і вікових групах пере-
конлива більшість обирала найкра-
щою гарантією безпеки вступ Украї-
ни до НАТО і ядерне роззброєння РФ, 
зазначають у «Рейтингу».

ЯК УКРАЇНА ПРИНИЗИЛА ППО РОСІЇ
ЗСУ принизили протиповітряну оборону Росії, коли було завдано удару 

по авіабазах стратегічних бомбардувальників-ракетоносців у Саратовській 
та Рязанській областях.

Удари по аеродромах «Енгельс» у Саратовській області та Дягілєве у 
Рязанській області сталися 5 грудня. Саме з цих авіабаз вилітали російські 
стратегічні літаки, оснащені ракетами, для завдання ударів по енергетичній 
інфраструктурі на території України.

Точних даних про те, що було знищено та пошкоджено на авіабазах, не-
має. Але згідно з попередніми даними, на аеродромі Енгельса отримали 
пошкодження мінімум два стратегічних ракетоносці Ту-95МС. Ракетонос-
ці Ту-160 нібито зачеплені не були. Потім стало відомо, що на аеродромі 
Дягілєве пошкодження отримав бомбардувальник стратегічної авіації Ту-
22М3, була знищена одна одиниця спеціальної техніки, троє росіян вбито і 
від чотирьох до шести отримали поранення.  

Міноборони РФ мовчало цілий день та тільки ввечері 5 грудня визна-
ло, що атака була, і заявило про «незначні пошкодження обшивки» двох 
літаків. Російська офіційна версія свідчить, що два українських БПЛА нама-
галися підлетіти на малій висоті до авіабаз, але нібито були збиті силами 
ППО. Уламки безпілотників впали на злітні смуги та пошкодили літаки.

Фото пошкоджених 
літаків, які публікувалися на-
ступними днями, вказували 
на те, що пошкодження не 
були незначними та найі-
мовірніше ці літаки виведені 
з ладу надовго, якщо не на-
завжди.      

Показово, що удар по авіабазах було завдано за день до чергового ма-
сованого ракетного нальоту на Україну і літаки, які були виведені з ладу, 
мали би брати участь у цій атаці.

В Україні свою причетність до атак офіційно не підтвердили, але увім-
кнули режим класичного стьобу.  Наприклад, речник Головного розвіду-
вального управління Міноборони України Андрій Юсов заявив: «Постійний 
безлад, «бавовна» на військових об’єктах – свідчення деградації військової 
інфраструктури та оборонного комплексу, який ми спостерігаємо на тери-
торії рф. Очевидно, що ця деградація тільки набирає обертів. Все інше ми 
не можемо ні підтвердити, ні спростувати».

У Росії почали заявляти, що удар було завдано радянським старим без-
пілотником «Стриж». Таким чином вони в черговий раз намагалися довести 
«велич» СРСР: мовляв, ось бачите, яку добру воєнну техніку тоді випускали. 
Показово, що жодних уламків безпілотників  росіяни так і не показали, щоб 
довести, що їх версія має хоч якийсь сенс.     

Взагалі, неважливо, чим саме завдала удару Україна по аеродромах, де 
були розташовані стратегічні бомбардувальники.  Важлива лише відстань, 
на якій була реалізована атака, а це понад 500 км у Рязанській області 
та майже 700 км до авіабази у Саратівській області.  І ще дуже важливо, 
що розпіарена росіянами система ППО нічого не змогла з цим зробити. І 
ймовірно вона ці невідомі літальні апарати просто не побачила.

Це справжнє приниження системи ППО Росії. Щось пролетіло 700 км 
над територією РФ, а ця система не відреагувала. Щось пролетіло непоба-
ченим через як мінімум три лінії оборони повітряного простору та вдари-
ло по базі стратегічних бомбардувальників – об’єкту, який росіяни мали 
б охороняти та захищати найбільш щільно та ефективно. А всього цього 
не було.

Звичайно, в Україні найближчим часом ніхто не скаже, чим і як було 
завдано удару. Можливо, про це стане відомо лише після війни, і тільки 
через певний час.

Цікава, звісно, й думка західних військових експертів. Поки ми її не чули, 
але є припущення, що деякі з них після цих ударів відверто сміялися з дірок 
у «наднадійній та сучасній», багатошаровій системі ППО РФ.         

А ось росіяни вже змушені були передислокувати свої ракетоносці далі 
на північ, аж у район Мурманська. Це вказує на те, що вони взагалі не впев-
нені в ефективності своєї системи ППО. Вони просто розписалися у безсил-
лі.

Тепер цим стратегічним ракетоносцям, для того щоб летіти запускати 
ракети по Україні, треба пролетіти  ще більшу відстань. Ба більше, їм дове-
деться використовувати один із цих аеродромів як аеродром підскоку. Усе 
це збільшує кількість пального та інших ресурсів. Крім того, в української 
системи ППО буде більше часу, щоб приготуватися до чергового терори-
стичного удару росіян по цивільних об’єктах.

В УКРАЇНІ ЗАПУСТИЛИ БОТА-ПОМІЧНИКА ДЛЯ ПОШУКУ 
НАЙБЛИЖЧИХ ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ

В Україні розробили спеціального бота-помічника, щоб кожна людина 
могла швидко та зручно знайти поблизу свого місця перебування Пункти 
Незламності.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram.
Як швидко знайти Пункт Незламності поблизу?

«Для того щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гадже-
ти, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було 
швидше та зручніше їх знайти, розробили та запустили спеціальний 
бот-помічник», – написав високопосадовець.

За допомогою бота ви можете дізнатися:
•  як працюють пункти;
•  їхні графіки роботи;
•  послуги, які ви можете там отримати.
Важливо! Адреси Пунктів Незламності у 

населених пунктах, які розташовані поруч із 
лінією бойових дій (до 40 км), не розголошу-
ються з міркувань безпеки.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області, а також 
про всю територію Донецької та Херсонської областей.

Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах мож-
на дізнатися в органах місцевої влади.

Після запуску натисніть кнопку «Розпочати». Перед вами відкриється 
меню, де ви можете обрати, що саме хочете дізнатися.

Для того щоб знайти найближчі Пункти Незламності, потрібно ввести 
свою локацію перебування. Після цього у вас з’явиться перелік адрес. Бот 
також пропонує переглянути їх на карті.

Також у меню є розділ «Корисна інформація». У ньому ви прочитаєте 
про нюанси роботи Пунктів:

• скільки там можна перебувати;
• що робити у разі повітряної тривоги;
• скільки людей можуть розміститися.

Скористатися ботом можна за посиланням.
Якщо можливий збій зв’язку або інші технічні проблеми, зробіть скрин-

шоти відповідних адрес, щоб у непередбачуваній ситуації знати, куди йти.

У МОЗ РОЗПОВІЛИ, ЯК ПРОХОДИТЬ ДНК-ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ 
ПОШУКУ ЗАГИБЛИХ І ЗНИКЛИХ

  Щоб провести ДНК-експертизу для пошуку загиблих, необхідно спочат-
ку звернутися за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про 
зникнення або пошук кровних родичів.

Про це повідомили у МОЗ.
Як наголосили у відомстві, слідчий виносить постанову про відбір зраз-

ків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК-профілю. 
Зразки біоматеріалу можуть відібрати безпосередньо у відділеннях судо-
во-медичної лабораторії за дорученням процесуально уповноваженої осо-
би, тобто слідчого, або за дорученням суду.

Наразі на території України зразки ДНК 
можуть відбиратись тільки у кровних ро-
дичів: батьків чи дітей зниклої людини. Для 
того щоб здати біологічні зразки родичам, 
потрібно мати з собою паспорт, для дити-
ни – свідоцтво про народження. Зазвичай 
відбирають зразки крові, слини та епітелій 

з ротової порожнини. Особливої підготовки для забору не потрібно.
У померлих зразки відбираються судово-медичними експертами, які 

передають їх для опрацювання в Державний науково-дослідний експер-
тно-криміналістичний центр МВС України. Вже там виділяється ДНК-про-
філь. 

ДНК-профілі порівнюються таким чином. Коли ДНК-картка направляєть-
ся до єдиної бази централізованого обліку генетичних ознак людини при 
Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі 
МВС України, її поміщають під унікальним ідентифікатором. Ідентифікатор 
присвоюють і під час реєстрації невстановлених осіб.
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Законом передбачається, що українці зможуть безплатно проживати у 
місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від мо-
менту першого приїзду до Польщі. Після цього українці платитимуть за про-
живання у таких місцях. Змінами передбачається, що громадяни України, 
які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 
року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більш 
як 40 злотих на добу (понад 300 грн).

Натомість із травня наступного року їм треба буде покривати 75% коштів 
проживання, але не більш як 60 злотих на добу (500 грн). Водночас це не 
стосуватиметься вразливих кате-
горій: інвалідів, осіб пенсійного 
віку, вагітних, жінок із дітьми до 
року, жінок із трьома дітьми та 
більше, осіб у складній ситуації. 
Вони й надалі проживатимуть у 
таких місцях безкоштовно. Ста-
ном на сьогодні у групових місцях 
тимчасового розміщення в Поль-
щі проживають близько 80 тисяч 
громадян України.

Інші зміни передбачають «замороження» виплат соціальної допомоги 
громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбача-
тиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, 
яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) чи ZUS, заморожу-
ватиметься. Якщо перебування поза межами Польщі становитиме понад 30 
днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить пра-
во на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути поновлено у разі, 
якщо українець знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій 
на території країни.

 Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного до-
кумента, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа 
mObywatel) як документа на легальне перебування у РП для утікачів від 
війни в Україні. Цей документ разом із проїзним документом дасть право 
громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності от-
римання візи.

Зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання 
посвідки на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років). Однак спец-
закон гарантує легальне перебування в Польщі утікачам від війни в Україні 
упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року – до 24 серпня 2023 
року.

Натомість із 1 квітня 2023 року українці усе ж зможуть звертатися 
по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут пра-
цевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Українці, які рятуються від війни в Україні, відтепер матимуть лише 30 
днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду 
(PESEL).

Прийнятий документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду 
допомоги 2 млрд злотих (17 млрд грн) на освіту для українців у Польщі. 
Крім того, кошти з цього фонду можна буде виділити також на оцифруван-
ня об’єктів матеріальної й нематеріальної спадщини України та потреби 
польського Червоного Хреста.

Наразі зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на роз-
гляд Сенату Польщі. Очікується, що він набере чинності з 1 січня 2023 року.

Потім встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та не-
впізнаних осіб. У кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які 
приймають заяви.

Після цього ДНК-профіль родича також відправляється до обліку гене-
тичних ознак людини, де в автоматичному режимі проводиться порівняння 
ДНК-профілів потерпілого та родичів.

У разі виявлення збігів про це інформується орган, який призначив екс-
пертизу та проводить досудове розслідування. Далі відбувається інформу-
вання родичів загиблої особи.

ЕЛЕКТРОННА ТРУДОВА КНИЖКА: 
ТРИ ВАЖЛИВІ КРОКИ ПЕРЕД ОЦИФРУВАННЯМ ДОКУМЕНТА
У ПФУ розповіли про переваги е-трудової.
 Трудова книжка
Нещодавно українці отримали можливість оцифрувати трудові книжки, 

що не тільки дає додаткові можливості, а й економить час.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Так, електронну трудову книжку впровадили для того, щоб удосконалити 

облік трудової діяльності, зменшити паперовий документообіг та скороти-
ти ризики пошкодження чи втрати паперових документів.

Крім того, оцифровування трудової книжки дозволяє забезпечити зруч-
ний доступ працівників до даних про свою трудову діяльність та страховий 
стаж. Також це дозволяє автоматично оформляти пенсію після досягнення 
пенсійного віку онлайн без відвідування ПФУ.

Оцифрувати трудову книжку може як фізична особа, так і роботода-
вець своїх працівників.

У ПФУ рекомендують перед поданням трудової книги на оцифрування 
перевірити правильність її оформлення, виконавши три основні кроки:

• перевірити правильність написання;
• перевірити наявність підписів та печаток на першій сторінці (титульно-

му аркуші) трудової книжки;
• уважно вивчити усі записи в розділі «Відомості про роботу».

Документи в електронному вигляді - це не лише додаткові можливості для людини, 
а й вимога часу.

Електронна трудова книжка  - це цифровий варіант паперової трудової книжки. Її 
впроваджено для удосконалення обліку трудової діяльності, зменшення паперового 
документообігу та ризиків пошкодження чи втрати паперових документів. Також це 
забезпечення зручного доступу працівників до даних про свою трудову діяльність, на-
бутий страховий стаж, а в майбутньому - можливість автоматично оформити пенсію 
без відвідування Пенсійного фонду України.

Оцифрувати трудову книжку може як фізична особа, так і работодавець за своїх 
працівників (підстава - Закон України від 05.02.2021 №1217-IX «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в 
електронній формі»).

Слід зазначити, що інформація про страховий стаж з 1 січня 2004 року зарахо-
вується лише за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування.

Перед подачею трудової книжки на оцифрування радимо перевірити правильність 
її оформлення.

Пропонуємо виконати такі 3 основні кроки:
1. Перевірте правильність написання.
2. Перевірте наявність необхідних підписів та печаток на першій сторінці (ти-
тульного аркушу) трудової книжки.
3. Уважно вивчіть усі записи в розділі «Відомості про роботу».
Детальніше про кроки та про можливість усунути виявлені недоліки за поси-
ланням: https://bit.ly/3WeyzTD

ПОЛЬЩА ЗМІНИЛА ПРАВИЛА ПРО ДОПОМОГУ
І ПЕРЕБУВАННЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу 
українцям, які рятуються від війни в Україні на території РП.

Про це повідомляє Укрінформ.
За ухвалення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев’ятеро було 

проти, 13 утрималися.

ЩОБ ПОДОЛАТИ ВИКЛИКИ ВІЙНИ: ДЛЯ УКРАЇНЦІВ СТВОРЯТЬ 
12 БЕЗКОШТОВНИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ

Для українців створять 12 безоплатних онлайн-курсів на платформі 
Prometheus, присвячених подоланню викликів воєнного часу.

Онлайн-курси для українців, зокрема, будуть спрямовані на психологіч-
ну підтримку ветеранів та їхніх родин, а також постраждалих внаслідок сек-
суального насильства з боку окупантів під час війни.

Також можна отримати знання про:
•  цифрову безпеку;
•  засоби протидії дезінформації;
•  допомогу внутрішньо переміщеним 

особам;
•  можливості працевлаштування для 

вразливих груп населення тощо.
 Наразі на платформі доступна безко-

штовна реєстрація на три онлайн-курси:
• «Сам собі терапевт. Інструменти психологічної самодопомоги для ве-

теранів та ветеранок»;
• «Як знайти роботу під час війни»;
• «Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?».
Читайте також: Вчителі з усього світу проводять англомовні он-

лайн-уроки для дітей з України: як приєднатися
За словами співзасновника Prometheus Івана Примаченка, решту 9 кур-

сів планують запустити до літа 2023 року.
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ПРЕДМЕТ «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» ВИКЛАДАТИМУТЬ У ШКОЛІ
На дев’ятому році російсько-української війни громадянська більшість 

врешті-решт усвідомила, що метою військово-патріотичного виховання мо-
лоді є формування оборонної свідомості та готовності в разі необхідності 
стати до лав Збройних Сил України.

 
Кілька днів тому Верховна Рада України прийняла Закон (законопроєкт 

№ 6341), який визначає мету, завдання, принципи, напрями, особливості 
формування та реалізації державної політики у сфері утвердження українсь-
кої національної та громадянської ідентичності як складової забезпечення 
національної безпеки України, гарантії участі громадян України, закордон-
них українців, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського 
суспільства у її реалізації, визначає повноваження органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Передбачається, що складовими державної політики у сфері утверджен-
ня української національної та громадянської ідентичності є:

• національно-патріотичне виховання;
• військово-патріотичне виховання;
• громадянська освіта.
Зокрема, метою військово-патріотичного виховання молоді є формуван-

ня оборонної свідомості, готовності стати до лав ЗСУ та інших формувань 
сектору безпеки та оборони України, готовності до національного спротиву.

Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:
• формування оборонної свідомості;
• популяризація військової служби;
• залучення громадян до сприяння безпеці і обороні України;
• розвиток військово-прикладного і службово-прикладного спорту, тех-

нічної творчості та інновацій;
• широке залучення школярів до загальнодержавних, регіональних і міс-

цевих заходів військово-патріотичного виховання;
• обов’язкове викладання предмета «Захист України» під час здобуття 

профільної середньої освіти;
• підготовка кваліфікованого кадрового потенціалу з-поміж ветеранів 

війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Україною, учасників Рево-
люції Гідності з подальшим їхнім залученням до організації та здійснення 
освітньої діяльності з початкової військової підготовки, реалізації програм, 
проєктів і заходів військово-патріотичного виховання;

• залучення ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 
Україною, учасників Революції Гідності до організації та здійснення про-
грам, проєктів та заходів військово-патріотичного виховання.

Нагадаємо, на дев’ятому році російсько-української війни вже після 
оприлюднення звірств і геноциду в Бучі, Мощуні, Ірпені чи Херсоні сол-
датами російської армії, після виявлення дитячих катівень, де українсь-
ких дітей рашисти різали ножами та випалювали розпеченим залізом 
дитячі тіла, деякі українські освітяни та науковці підняли справжній 
заколот щодо ініціативи заборони на використання джерел країни-те-
рориста в освіті та науці.

В УКРАЇНІ МОЖУТЬ ПОСИЛИТИ КРИМІНАЛЬНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ НАКАЗУ КОМАНДИРА

Група народних депутатів Верховної Ради подала законопроєкт №8271 
про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України 
щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану 
чи в бойовій обстановці, яким пропонується посилити кримінальну від-
повідальність за невиконання наказу командира.

Вони пропонують внести зміни до статті 403 Кримінального кодек-
су та визначити, що невиконання наказу начальника, якщо воно спри-
чинило тяжкі наслідки та вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій 
обстановці, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Для порівняння чинна редакція стат-
ті 403 КК передбачає покарання за це 
правопорушення у вигляді позбавлення 
волі на строк від 3 до 7 років.

Також внесенням змін до статті 
172-10 Кодексу про адміністративні 
правопорушення пропонується підви-
щити штраф за невиконання закон-
них вимог командира та строк утри-

мання на гауптвахті. Зазначається, що відмова від виконання законних 
вимог командира (начальника) тягне за собою накладення штрафу від ста 
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі макси-
мальний розмір штрафу за це правопорушення 145 неоподаткованих міні-
мумів) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб (наразі 
до 7 діб). 

Якщо ж правопорушення вчинене в умовах воєнного стану, то 
штраф може зрости до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (наразі 285 мінімумів).

Крім того, у ВР зареєстровано жорсткий законопроєкт про покарання 
для осіб, які самовільно залишили військову частину. Мова йде про за-
конопроєкт 8271 щодо внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу 
про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України 
щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи 
в бойовій обстановці. Автори скаржаться на те, що суди призначають осо-
бам, які самовільно залишають військову частину, надто м’які покарання. 
Тому треба встановити безальтернативні механізми.

Отже, будуть внесені зміни до статей 69 та 75 Кримінального кодексу 
щодо виключення можливості призначення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробу-
ванням за самовільне залишення військової частини.

«Після початку російського повномасштабного вторгнення попит на 
онлайн-навчання в Україні стрімко зріс. Влітку 2022 року кількість ак-
тивних користувачів на Prometheus зросла на 40% порівняно з довоєнним 
періодом.

Паралельно ми отримали рекордну кількість запитів на створення но-
вих онлайн-курсів з критично важливих тем», – розповідає Примаченко. 

До розробки проєкту, що реалізується за підтримки Посольства США в 
Україні, долучилися освітня платформа Prometheus та вісім провідних гро-
мадських організацій.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-хаб з освітніми курсами «Google 
Знання».

Діана Кречетова

НАЗВАНО СУМУ, ЗА ЯКУ МОЖНА ПРИДБАТИ 
РІК СТАЖУ В УКРАЇНІ 

Вимоги до страхового стажу в Україні щороку зростають. Але роботи від 
цього більше не стає, і людям передпенсійного віку не так вже й просто офі-
ційно влаштуватися. Якщо до 60 років ви не накопичили потрібної кількості 
стажу, в уряді пропонують його докупити.

Вартість року страхового стажу прив’язана до мінімального розміру ЄСВ, 
що регламентований мінімальною зарплатою.

З 1 жовтня цього року мінімальна зарплата становить 6700 грн, а ЄСВ — 
22% від неї: 1474 грн (6700×22%).

Формула розрахунку така: страховий внесок ЄСВ множиться на коефі-
цієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких бракує. За один 
рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 і далі за прин-
ципом.
Враховуючи мінімальний розмір ЄСВ, встановлений на 2022 рік, міні-

мальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором до-
бровільної участі (при купівлі страхового стажу) становить:

• з 1 січня — 2860 грн,
• з 1 жовтня — 2948 грн
Якщо скласти суму виплат за рік, то виходить 34320 або 35376 грн від-

повідно.

За такою схемою вже 3 роки стажу перей-
дуть суму у 100 тисяч грн.

Як бачимо, заплатити доведеться чимало, 
а чи окупиться пенсія — вже інше питання.

Але ви зможете вийти на пенсію в 60 років 
і отримувати свої виплати. Хоча за таких нечу-
ваних сум можна почекати до 63 (за наявності 
стажу в 2023 році від 20 років) або в крайньо-
му разі до 65 років (за наявності стажу від 15 
років).
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«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» - неполітичне друковане видання. 
Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ 23252-13092Р від 04.04.2018. 
Тираж 300 000 примірників.
Видається за ініціативою ГО «ГРУПА ПАТРІОТ». Мета видання - інформування громадян України 
про загальний стан та наслідки боротьби із російською гібридною агресією в Україні. 


