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МЮНХЕНСЬКА БЕЗПЕКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ:
 ЯКІ ЗАЯВИ ЛУНАЛИ

Мюнхенська конференція з безпеки  — щорічна міжнародна конфе-
ренція, яка проводиться в Мюнхені (ФРН) кожного лютого з 1963 року, де 
політики, військові та представники бізнесу, неурядові організації та екс-
перти з питань безпеки проводять переговори поза дипломатичними та 
протокольними вимогами. Головною метою конференції є обговорення 
актуальних питань зовнішньої політики, політики безпеки та оборони. Це 
найбільша у світі конференція з такого роду питань.

У цьому році на конфе-
ренції головною була тема 
агресії Росії проти України. 
Представників Росії на кон-
ференції не було.

На зустріч прибули: 
канцлер Німеччини Олаф 
Шольц, генеральний се-
кретар НАТО Єнс Столтен-
берг, голова Європейської 

комісії Урсула фон дер Ляєн, прем՚єр-міністр Великої Британії Борис Джон-
сон, президент Франції Емманюель Макрон, віцепрезидент США Камала 
Харріс, державний секретар США Ентоні Блінкен та інші високопосадовці. 
Також участь у конференції взяли ще приблизно 35 глав держав та пред-
ставників урядів. Вони обговорили основні проблемні питання, серед яких 
ключовими стали безпекова ситуація довкола України, ескалація ситуації й 
можливе нове вторгнення з боку Російської Федерації.

До лідерів низки країн на Мюнхенській конференції приєднався й Пре-
зидент України Володимир Зеленський, який 19 лютого, о 16:30 за Києвом, 
виступив з емоційною промовою, дорікнувши Заходу за недостатню під-
тримку.

Якщо підсумувати, все те, що лунало на цій конференції, було закликом 
до Путіна: на кшталт того, що вже досить, не треба розпочинати новий мас-
штабний наступ, бо все це для тебе дуже погано закінчиться.

У бік Росії лунали не лише звинувачення у розв’язуванні війни, а й у 
скоєнні воєнних злочинів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія вчинила злочини 
проти людства під час війни в Україні.

«Сполучені Штати офіційно визначили, що Росія вчинила злочини 
проти людства», – сказала Гарріс.

«І я кажу всім тим, хто скоїв ці злочини, і їхнім керівникам, які є 
співучасниками цих злочинів, що ви будете притягнуті до відповідаль-
ності», – наголосила вона.

Гарріс у своєму виступі згадала про конкретні приклади, які можуть бути 
використані як докази злочинів Росії проти людяності.

«Російські війська здійснюють широкомасштабні та системні напа-
ди на цивільне населення – жахливі вбивства, тортури, зґвалтування 
та депортації. Вбивства, схожі на страту, побиття та катування 
електричним струмом», – сказала вона.

«Російська влада примусово депортувала сотні тисяч людей з Украї-
ни до Росії, включаючи дітей. Вони жорстоко розлучили дітей з їхніми 
сім’ями», – додала Гарріс.

Гарріс пообіцяла, що США «продовжуватимуть підтримувати судовий 
процес», щоб притягнути РФ до відповідальності.    

Якщо проаналізувати заяви багатьох політиків, то відбулася принципова 
зміна термінології щодо війни в Україні. Якщо раніше казали, що не можна 
дати Росії виграти цю війну, то тепер мова йде про перемогу України у  вій-
ні, а це геть інші речі.

Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що 
Україна переможе у війні, але не може спрогнозувати, скільки часу це за-
бере.

Борис Пісторіус заявив, що підтримує позицію уряду та канцлера Німеч-
чини Олафа Шольца в тому, що «Німеччина допомагатиме Україні скільки 
потрібно». Він заявив: «Україна повинна перемогти у війні».

Потім у дискусії Пісторіус висловив повну згоду також із думкою про те, 
що  Україні потрібна не лише обіцянка тривалої підтримки, а й оперативна 
підтримка, яка дозволить перемогти якнайшвидше.

Така ж позиція щодо перемоги України й у США. Сполучені Штати Амери-
ки лишають за Україною рішення про конфігурацію майбутньої перемоги, 
однак чекають на встановлення «справедливого» та «стійкого» миру.  Про 
це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій 
конференції.

Водночас будь-які територіальні поступи агресору він вважає несумісни-
ми з цим підходом. «Фундаментально суперечитиме інтересам будь-я-
кої країни той варіант, якщо агресор зможе силою відстояти (окупова-
ну) територію. Бо в цьому разі кожен агресор зробить висновок: якщо 
Росія може цього досягти – то і ми зможемо цього досягти. Це – шлях 
до світу, заповненого конфліктами», – пояснив свою позицію Блінкен.

Це можна сприймати як натяк Путіну на те, що всі розмови про поча-
ток перемовин і закріплення окупованих територій як російських повністю 

неприйнятні.  А саме на це наразі сподівається Путін, постійно посилаючи 
меседжі про можливість перемовин для закріплення статусу кво.

Чи почує це все російський диктатор, невідомо, але йому вже надіслали 
недвозначний  сигнал про те, що як він собі планує – не буде. Аби тільки ці 
потужні сигнали від наших союзників підкріплювалися скорішим постачан-
ням зброї та боєприпасів.                          

ЄС У 2023 РОЦІ ПРОДОВЖИВ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ: ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

• Словаччина, Швейцарія та Латвія автоматично продовжили термін дії 
статусу для українців до 4 березня 2024 року.

• У Чехії, Франції та низці інших країн треба подавати офіційний запит на 
подовження, який мають затвердити відповідні органи.

• У Литві все залежить від того, коли був отриманий спецстатус.
Європейська комісія продовжила право українців жити у країнах Со-

юзу щонайменше до березня 2024 року. При цьому умови для подовжен-
ня статусу захисту кожна країна висуває на власний розсуд. Так, десь 
захист продовжили автоматично, у деяких країнах це можна зробити 
онлайн, а в інших потрібно відвідати одну або кілька служб.

Заборона розповідає про продовження тимчасового захисту у різних 
державах.

 Які країни автоматично подовжили спецстатус для біженців з України
Процедура продовження тимчасового статусу в Європейському Со-

юзі відрізняється. Є держави, які вимагають принаймні один раз пере-
подавати документи. Інші ж зменшили бюрократичне навантаження 
на українців та власні служби і зробили процес автоматичним, – пише 
Вечірній Київ.

Так, Словаччина, Швейцарія та Латвія автоматично продовжили термін 
дії статусу для українців до 4 березня 2024 року.

У Литві це відбуватиметься так само, однак у країні ввели умову, згідно з 
якою всі українці, що прибули в країну до середини осені 2022 року, мають 
замінити пластикові дозволи на проживання на цифрові. Річ у тім, що їхній 
термін становить усього рік.

Обмін документів відбувається за спрощеною процедурою. Подати заяв-
ки можна онлайн через міграційну інформаційну систему MIGRIS.

Якщо вчасно не замінити документ, можуть бути проблеми з отриман-
ням деяких медичних послуг, оформленням виплат, допомоги на дітей, 
компенсації гарячої чи холодної води тощо.

Водночас біженці, які прибули до Литви в середині осені-2022 і пізніше, 
мають дозволи, дійсні одразу на два роки. Їм не потрібно нічого замінюва-
ти.

Франція, Чехія і Естонія: де треба додаватися на подовження захисту
Більшість європейських держав таки вимагають перереєстрації біженців, 

серед них:

У Чехії біженці повинні подати 
офіційний запит. Для цього по-
трібно спочатку пройти поперед-
ню реєстрацію в онлайн-системі  
— вона триває до 31 березня 
2023 року. При заповненні форми 
необхідно вказати ваше офіційне місце проживання в Чеській Республіці, а 
також особисті дані, в тому числі паспортні. 

Після цього треба відвідати відділ МВС та отримати відповідні вклейки у 
паспорт. Оформлення візи здійснюється до 30 вересня 2023 року. Якщо ці 
терміни будуть порушені, статус тимчасового захисту втрачається.

У Франції захист надається на пів року, і його необхідно своєчасно про-
довжувати. Заявка подається онлайн у період від трьох тижнів до трьох днів 
до закінчення терміну дії статусу.

Важливо! Кожен член родини повинен заповнювати окрему форму. 
Після цього треба відвідати префектуру, де старий документ обміняють 

на новий. Також там видадуть форму для звернення в Управління імміграції 
та інтеграції Франції (OFII), за якою можна продовжити отримувати допо-
могу.

В Естонії треба подати клопотання. Зробити це можна в період від трьох 
до одного місяця через сайт Департаменту поліції і прикордонної охорони 
(ДППО).

Після подання на електронну пошту надійде підтвердження, а пізніше — 
повідомлення про те, що новий документ готовий. Отримати його можна 
буде у вибраному при подачі заявки відділенні ДППО.

Важливо! При заповненні онлайн-форми треба вказати тільки зареєстро-
ване місце проживання. Зареєструвати його можна в органі місцевого са-
моврядування. Для цього треба надати договір оренди або письмову згоду 
власника житла.

• Чехія;
• Франція;
• Естонія;

• Бельгія;
• Швеція. 
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ
 СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО: АЛГОРИТМ ДІЙ

Для отримання статусу безробітного внутрішньо переміщені особи ма-
ють звернутися до центру зайнятості.

Реєстрація у центрі можлива за умови розірвання трудових відносин з 
працедавцем через подання до центру зайнятості заяви на ім’я роботодав-
ця про припинення трудового договору за формою, визначеною Держав-
ним центром зайнятості.

ВПО мають право припинити такий трудовий договір в односторонньому 
порядку.

Центр зайнятості повідомляє про це роботодавцю (будь-якими засобами 
комунікації, у тому числі електронними), територіальному органу ДПС та 
територіальному органу Пенсійного фонду України.

Датою припинення трудового договору є день, що настає за днем подан-
ня такої заяви.

Нагадаємо: безробітною вважається особа віком від 15 до 70 років, 
яка через відсутність роботи не має заробітку або інших, передбачених 
законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна при-
ступити до роботи. 

ших союзників, а риторика вже змінилася,  важку зброю, боєприпаси, танки 
нам постачатимуть, поки ворога не буде викинуто за кордони 1991 року.                 

У Бельгії українці мають звернутися до муніципалітету за місцем про-
живання. Там карту А (посвідка на проживання) продовжать до 4 березня 
2024 року.

Попередньо можна подати заявку онлайн і просто забрати у визначений 
день вже готовий документ.

У Швеції необхідно до 4 березня 2023 року подати заяву через електрон-
ний сервіс Міграційної служби країни. Заповнюється одна форма на всю 
сім’ю. 

Після цього всі члени родини мають особисто прийти у Міграційну служ-
бу, щоб сфотографуватися та здати відбитки пальців. Запис на прийом від-
бувається під час подання заяви.

Оновити документ треба до 5 травня 2023 року.

ЯК РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ПРОДОВЖУЄ ПРОСУВАТИ
ТЕЗУ ПРО ПЕРЕМОВИНИ З УКРАЇНОЮ 

ТА ЧОМУ ЦЬОГО НЕ СТАНЕТЬСЯ      
Російська пропаганда та дипломатія, з початку своєї агресії, постійно 

просувають наратив про те, що світ кине Україну і треба йти на домовле-
ності з агресором. Які тільки версії таких домовленостей уже не вкидалися 
в інформаційний простір. Зокрема й через західні ЗМІ. Це треба визнавати 
й не вважати навіть західні авторитетні медіа останньою інстанцією правди. 
Особливо тоді, коли вони посилаються на якісь анонімні джерела в цьому 
питанні.

Усе це відбувалося періодично 
і кожен раз викликало паніку та 
негативні емоції в українців. Але 
кожен раз, коли така інформація 
з’являється, наприклад про поділ  
України за принципом Кореї та до-
мовленості про припинення вог-
ню, треба згадувати позицію вій-
ськово-політичного керівництва 

країни. Ця позиція була вже озвучена. Її сенс полягає в тому, що перемови-
ни з Путіним вести ніхто не буде. І це рішення затверджено РНБО.  

Спроба Росії змусити Україну сісти за стіл переговорів запускається через 
різних політиків, і це відбувається і буде відбуватися й надалі. Тому треба 
бути до цього готовими та не звертати на це уваги.

Усі розмови про те, що Захід втомився від України, не відповідають дійс-
ності. Так, наші союзники не завжди швидко реагують на прохання дати ту 
або іншу зброю. Ось це, напевно, багатьох дратує, але нам уже дають такі 
типи зброї, про які ми могли лише мріяти на початку вторгнення.

Позиція умовного Заходу була озвучена під час засідання у форматі 
«Рамштайн» 14 лютого.                                

Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її бо-
ротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям на-
весні перейти в контрнаступ.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі 
«Рамштайн»:

«Усі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмір-
ковувати нові рішення (щодо військової підтримки України. - Ред.). Разом 
ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її 
боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні».

Власне, про жодні перемовини з Росією тут не йдеться, а йдеться саме 
про український контрнаступ. Якби союзники не були впевнені в цьому, то 
не було б жодних таких заяв.

Одним із аргументів експертів, які просувають ідею про те, що треба вже 
домовлятися з РФ, є аргумент про нібито безмежний людський ресурс Росії, 
який дозволить закидати Україну гарматним м’ясом.

Так, дійсно, у Росії великий мобілізаційний ресурс, набагато більший, 
ніж в України. Але для того щоб мобілізовані були військом, а не озброє-
ною, хоча й великою, купою людей, потрібні офіцери нижньої ланки, а та-
кож сержантський склад. Ось із цим у росіян усе не дуже добре. Від слова 
зовсім. І для того щоб відновити все це, потрібен досить тривалий час.

Крім того, наявність техніки у підрозділах та з’єднаннях у російській ар-
мії не найвищому рівні. Середній показник із забезпечення  російських 
підрозділів технікою перебуває десь на рівні 60%. Таку думку висловлює 
багато воєнних експертів, а російський військово-промисловий комплекс 
не в змозі навіть скомпенсувати втрати техніки під час бойових дій – не 
те що наростити кількість техніки. Усі танкові заводи та підприємства з ре-
монту та відновлення танків у РФ максимально можуть дати приблизно 500 
танків. Це не означає, що всі ці танки будуть нові. Приблизно 2/3 – це танки, 
зняті зі зберігання та доведені до більш-менш притомного стану. Про те, що 
в Росії виникли проблеми з танками, свідчить той факт, що на фронті поча-
ли з’являтися машини, які робилися на експорт. Через брак важкої техніки 
росіяни змушені були відмовлятися від виконання цих контрактів. І така 
історія не лише з танками. Така сама ситуація з артилерією, БМП, БТР, САУ. 
Росіяни вже самі відкрито говорять про снарядний голод.

В Україні теж є проблеми з технікою та снарядами. Але судячи із заяв на-

СТАЛО ВІДОМО, ЯК АГРАРІЯМ ОТРИМАТИ КОШТИ 
ІЗ ФОНДУ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

Кабмін схвалив Порядок використання коштів Фонду ліквідації 
наслідків збройної агресії

На 2023 рік для Фонду у бюджеті закладено  35,5 млрд гривень.
Кошти пропонується направити на такі напрями:
• будівництво (нове будівництво, ре-

конструкцію, реставрацію, капітальний 
ремонт) громадських будівель (з ураху-
ванням вимог безпеки щодо захисних 
споруд цивільного захисту), захисних 
споруд цивільного захисту;

• реконструкцію, капітальний ре-
монт об’єктів критичної інфраструктури, 
пов’язаних із наданням послуг із водо-
постачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, освіт-
лення;

• нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, розроблення 
проектної (проектно-кошторисної) документації будівель для забезпечен-
ня житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його вна-
слідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації 
проти України;

• розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для 
об’єктів, які зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації 
проти України;

• закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів 
охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій;

• придбання житлових приміщень, садових і дачних будинків для гро-
мадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва 
(їх складові частини) яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації про-
ти України.

Умови виділення коштів Фонду:
• створення, приріст, оновлення (нове будівництво, реконструкція, ре-

ставрація, капітальний ремонт), придбання основних фондів комунальної 
або державної власності;

• регіони та територіальні громади, яким виділяються кошти фонду, від-
несено до території відновлення як одного з функціональних типів тери-
торій відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної 
політики»;

• проекти (об’єкти, заходи), на які виділяються кошти фонду за напря-
мами, передбаченими цим Порядком, включено до регіонального плану 
відновлення та розвитку, затвердженого у встановленому порядку;

• спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються ко-
шти фонду, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання;

• гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що викуповуєть-
ся або будується, не може перевищувати опосередковану вартість споруд-
ження житла за регіонами України, визначену уповноваженим органом.

Звернення про виділення коштів від Фонду на вищезазначені напрями 
зможуть подавати представники обласних адміністрацій, Київської міської 
держадміністрації (обласних військово-цивільних, військових, Київської 
міської військової адміністрації) до Мінінфраструктури, Міненерго, МОЗ та 
МОН.



березень 2023 donpatriot.news4

ЗНІМОК, ЗРОБЛЕНИЙ У БУЧІ, ОТРИМАВ ПРЕМІЮ
«ФОТО РОКУ» НА CZECH PRESS PHOTO 2022

 
Світлину чеський фотограф зробив невдовзі після деокупації Київської 

області.
На конкурсі фотожурналістики Czech Press Photo 2022 незалежний чесь-

кий фотограф Войтех Дарвік Маці здобув премію «Фото року» за світлину 
під назвою «Різанина в Бучі та Ірпені».

Про це йдеться у результатах конкурсу на сайті Czech Press Photo.
Міжнародне журі експертів Czech Press Photo обрало цей знімок із серії 

фотографій журналіста, який задокументував події воєнного часу в містах 
Буча та Ірпінь. Фотограф здобув премію у категорії «Новини». Світлину він 
зробив невдовзі після деокупації Київської області.

«Ця фотографія розкриває події в Україні. Той факт, що чеські фото-
графи приїхали туди, щоб задокументувати військові злочини і побачи-
ти все на власні очі, є надзвичайно важливим. Важливо показувати на-
віть такі шокуючі зображення, як це, тому що люди часто не знають, 
що там насправді сталося. Жертв катували та вбивали, і публіка має 
побачити ці історії», — зазначає член журі, український фотограф Євген 
Малолєтка.

На 34-й конкурс Czech Press Photo зареєструвалися 234 фотографи з Чехії 
та Словаччини. Вони надіслали понад шість тисяч робіт.

Виставка Czech Press Photo 2022 в Національному музеї експонується з 1 
лютого і триватиме до 31 липня 2023 року.

До слова, на головному залізничному вокзалі Києва триває виставка 
«Київ — незламне серце Європи». 30 світлин українських фотографів пока-
зують життя мешканців Києва та приміських містечок в умовах російської 
агресії. В експозиції використано роботи Дениса Копилова, Олексія Сам-
сонова, Миколи Тимченка, Миколи Синельникова, Павла Петрова, Андрія 
Скакодуба та пресслужби ДСНС та фотокореспондента «Вечірнього Києва» 
Бориса Корпусенка.

Оксана КОШОВА, «Вечірній Київ»

«ДЛЯ МЕНЕ СЛАВА ЗАВЖДИ БУВ ГЕРОЄМ… ТЕПЕР ВІН СТАВ 
ГЕРОЄМ ДЛЯ УСІЄЇ УКРАЇНИ»

— На військовому параді у 
2021 році Слава летів над сто-
лицею за штурвалом МіГ-29. 
Тоді винищувачі за допомогою 
кольорових димів утворили в 
небі синьо-жовтий стяг. Слава 
«малював» синім кольором. Ми 
неймовірно ним пишались, про-
сто до мурашок, і усміхались, як 
ніколи у житті. Хто ж знав, що 
пройде усього пів року, як Слава 
прийме бій у небі над Київщиною 
і загине… А ми пишатимемось, 
але на цей раз ридатимемо, як ніколи у житті. Йому було всього 25 
років… — ділиться Анастасія, сестра В’ячеслава.

 Старший лейтенант В’ячеслав Радіонов загинув на світанку в перший 
день війни при виведенні авіації з-під ракетного удару по аеродрому. А вже 
за кілька днів на сайті президента України з’явився Указ про присвоєння 
офіцеру звання Героя України (посмертно).

 Анастасія розповідає, що В’ячеслав завжди жив авіацією. З дитинства 
усі розмови були тільки про літаки, професійно займався авіамоделізмом, 
навіть кілька разів ставав чемпіоном України із авіамодельного спорту. А як 
інакше? Прадід служив у авіації, дідусь і дядько — штурмани, старший брат 
— льотчик. Тож і В’ячеслав пов’язав життя з військовою авіацією.

— Він дуже чекав випуску з ХНУПСу, аби нарешті сісти за штурвал бой-
ового літака, — ділиться Анастасія. — Дуже горіли очі від справи, якою 
займався. Купив камеру, знімав відео пілотування, постійно покращував 
навички, багато говорив про майбутнє української військової авіації… А 
ще нерідко радив: «Насть, вчи історію…» – і розумів, що його навички зна-
добляться на війні… 

Слава завжди називав мене малою… 
«Мала, все буде добре!», «Мала, не хвилюй-
ся, то все дрібниці!». Мене це неймовірно 
дратувало. А зараз розумію, що більше ніхто 
мене «малою» не кличе і від цього неймовір-
но важко. Він був єдиною людиною, кому я 
розповідала геть усе, навіть про проблеми в 
особистому житті, а він завжди вислухову-
вав, яким би зайнятим чи втомленим не був. 
Востаннє ми бачились за 3 дні до широко-
масштабного вторгнення. Останні, відносно 
мирні вихідні… Гуляли по Києву, багато спіл-
кувались. Ми намагались не підіймати тему 
війни, хоча ситуація була напруженою, та й 
по дорослому не за роками погляду брата 
було очевидно, що вони готуються до різ-

них сценаріїв. А коли прощались, він обійняв мене сильно-сильно і сказав: 
«Мала, я знаю, що ти обов’язково будеш щасливою…»

Дівчина пригадує, що початок вторгнення зустріла у Вінниці. Зізнається, 
ледь з розуму не з’їхала від хвилювання.

«Прокидайся, почалась війна», — я почула по телефону ще до того, як 
з’явились перші новини в мережі. Потім дружина Андрія Геруса написала: 
«Насть, ніхто з хлопців не бере слухавку… Чую звуки літаків… Щось знаєш?». 
Писала брату: «Відпишись… Мені страшно… Ну, будь ласка… Славік…». Мені 
фізично було погано через те, що він не реагував на повідомлення. А далі 
— перші повітряні триво-
ги… Спускаємось в укриття 
— молюсь, підіймаємось 
— знову намагаюсь дод-
звонитись. Усе тримала 
в руках підвіску у вигляді 
«літачка», яку Слава пода-
рував. Друзі Андрія спочат-
ку заспокоювали — режим 
«мовчання». Вірила, що 
все буде добре. Коли з’я-
вились перші згадки про 
«Привида Києва», думала: 
«Це точно Слава, це він!» 
Потім дружина Геруса набрала: «Насть, Андрій каже…» - і почала плакати. 
«Ні, неправда!». На той момент ніхто родині ще не повідомив і залишалась 
надія. Коли подзвонив тато і я вперше в житті почула, що він плаче, усвідо-
мила: назавжди втратила брата… Для мене Слава завжди був Героєм, як 
для сестри, оберігав від усіх бід. Я знала, що він зможе піти на найвідваж-
ніші вчинки. Тепер він став Героєм для усієї України!

 На честь В’ячеслава назвали вже трьох діток. Настя каже, що зараз го-
ловне, аби пам’ять про її відважного брата жила довго.

— Коли приїхала в пологовий будинок, де щойно народився син стар-
шого брата, і почула: «Знайомся, це — В’ячеслав Радіонов», не змогла 
стримати сльози… А потім Андрій Герус на честь свого друга назвав сина 
В’ячеславом. Пізніше у близьких знайомих з’явилась донечка, яку назвали 
Вячеслава. У майбутньому своїм діткам та онукам також завжди розповіда-
тиму про Славу. А ще дуже хочеться, аби ми родиною зустрічались на його 
День народження і згадували.

Настя ділиться, що тепер, коли їй не вистачає обіймів брата, вона одягає 
його світшот, але так хотілося б міцних обіймів і знову почути: «Мала, все 
буде добре...»

Анастасія Олехнович
Кореспондент АрміяInform

ЧИ КОНКУРУВАТИМУТЬ АБІТУРІЄНТИ З ТОТ З ІНШИМИ 
ВСТУПНИКАМИ ЗА ДЕРЖАВНІ МІСЦЯ У ВИШАХ

 Абітурієнти з окупованих територій у 2023 році, зважаючи на війну, всту-
патимуть до вишів України дистанційно. При цьому не складатимуть НМТ.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітрен-
ко в ефірі національного телемарафону. Він також повідомив, чи виділили 
окрему квоту при вступі для абітурієнтів, які не складатимуть НМТ.

Чи конкуруватимуть абітурієнти з ТОТ з іншими вступниками
Вітренко заспокоїв батьків абітурієнтів і заявив, що при вступі діти, які 

складали НМТ, не конкуруватимуть із тими українцями, які перебувають 
в окупації і не мають змоги складати тест. При цьому наголосив, що МОН 
«б՚ється за кожну дитину, за кожен розум цієї дитини для того, щоб потім 
відбудувати всю Україну».

Діти, які зараз, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих тери-
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КОНТРАКТ ІЗ ЗСУ: ЧИ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТИ ЗІ СЛУЖБИ
ЗА ВІДМОВУ СКЛАДАТИ ПРИСЯГУ

Юрист роз՚яснив, що буде, якщо відмовитися складати присягу після під-
писання контракту про військову службу.

 Українцям роз՚яснили особливості складання військової присяги
Якщо українець підписав контракт із навчальною частиною ЗСУ, але ще 

не складав присягу і відмовляється це робити, до нього можуть застосувати 
низку санкцій.

Чи може це закінчитися розірванням контракту та звільненням із ЗСУ – 
пояснив юрист Костянтин Грітчин.

Згідно з чинним 
з а ко н од а в с т в о м , 
кожен громадя-
нин України, впер-
ше вступаючи на 
військову службу 
до Збройних Сил 
України, особисто 
складає Військову 
присягу на вірність 
Українському наро-
ду і скріплює її влас-
ним підписом. Присягу складають після проходження програми підготовки, 
вивчення основних положень військового законодавства України, військо-
вих статутів стосовно їх прав та обов՚язків, виконання вправи стрільби зі 
стрілецької зброї не раніше, ніж через місяць від дня прибуття до війсь-
кової частини.

Відповідно до статті 4 Дисциплінарного статуту військова дисципліна зо-
бов՚язує кожного військовослужбовця:

• додержуватися Конституції (254к/96-ВР) та законів України, Військової 
присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази коман-
дирів;

• бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;
• додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовід-

носин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;
• виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими й 

додержуватися військового етикету;
• поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших 

від негідних вчинків;
• не вживати під час проходження військової служби (крім медичного 

призначення) наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів, а 
також не вживати спиртних напоїв під час виконання обов՚язків військової 
служби.

Згідно з п.48 Дисциплінарного статуту ЗСУ, на військовослужбовців мо-
жуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

• зауваження;
• догана;
• сувора догана;
• позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини 

чи з корабля на берег (стосовно військовослужбовців строкової військової 
служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, військових на-
вчальних підрозділів закладів вищої освіти);

• попередження про неповну службову відповідність (крім осіб рядово-
го складу строкової військової служби);

• пониження в посаді;
• пониження у військовому званні на один ступінь (стосовно осіб сер-

жантського (старшинського) та офіцерського складу);
• пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (сто-

совно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу);
• звільнення з військової служби через службову невідповідність (крім 

осіб, які проходять строкову військову службу, військову службу за призо-
вом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призо-
вом осіб офіцерського складу, а також військовозобов’язаних під час 
проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів та резервістів 
під час проходження підготовки та зборів).

Тобто оскільки покарання у вигляді звільнення зі служби за контрактом 
не застосовується у період воєнного стану, то військовий буде зобов՚язаний 
врешті-решт скласти присягу і дотримуватися вимог контракту. В іншому 
випадку буде передбачена вже адміністративна чи навіть кримінальна від-
повідальність.

«Таким чином, скоріше за все буде накладено попередження, потім 
догана, а потім, може, сувора догана у разі, якщо надалі не буде прий-
нято присягу, однак звільнення у зв’язку з воєнним станом неможливе 
на цій підставі», – пояснив адвокат.

Раніше ми пояснювали, коли під час мобілізації відстрочка від призову 
не діє. Також ми розповідали, що звільнитися з військової служби можна 
ще за однієї обставини.

Інна Собора
Випускова редакторка Pro Гроші

ХТО З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ІЗ ВІЙСЬКОВОЇ 
СЛУЖБИ, МАЄ ПРАВО НА ЖИТЛО АБО КОМПЕНСАЦІЮ

Постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2023 р. № 15 внесено зміни до 
порядків, затверджених постановами Міністрів України від 3 серпня 2006 
р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728. Зокрема, уточнено категорії війсь-
ковослужбовців, звільнених із військової служби, які мають право на отри-
мання житла або грошову компенсацію.

А саме: змінено пункт 29 «Порядку забезпечення військовослужбовців 
та членів їх сімей житловими приміщеннями» № 1081.

Військовослужбовці, які перебувають на обліку:
• у разі звільнення з військової служби в запас за станом здоров’я;
• у разі, коли на час звільнення мають вислугу військової служби не мен-

ше ніж 20 років;
• у разі звільнення у відставку;
• у разі звільнення у зв’язку із скороченням штатів чи проведенням інших 

організаційних заходів у разі неможливості їх використання на військовій 
службі, залишаються на цьому обліку у військовій частині до одержання 
житла з державного житлового фонду або, за їхнім бажанням, грошової 
компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Під час розфор-
мування військової 
частини такі військо-
вослужбовці зали-
шаються на обліку в 
територіальних цен-
трах комплектуван-
ня та соціальної під-
тримки і відповідних 
квартирно-експлуа-
таційних органах та 

користуються правом позачергового одержання житла.
Також усунуто неузгодженості щодо грошової компенсації за належне 

військовослужбовцям жиле приміщення. Зокрема, згідно з абзацом третім 
пункту 2 «Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям 
та членам їхніх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання 
жиле приміщення», дія цього документа поширюється, зокрема, на «осіб, 
звільнених з військової служби в запас за станом здоров’я або у разі, коли 
вони на час звільнення мають вислугу військової служби не менше ніж 20 
років, або у відставку, а також у зв’язку із скороченням штатів чи проведен-
ням інших організаційних заходів у разі неможливості їх використання на 
військовій службі, та членів їхніх сімей».

Леся Медведенко
Кореспондент АрміяInform

торіях, проходитимуть усі процеду-
ри вступної кампанії дистанційно. 
Механізм відпрацювали у минулому 
році, як уточнив посадовець.

Також розповів, які місця для всту-
пу передбачили для абітурієнтів з 
ТОТ. Він нагадав, що за ініціативи 
президента України для дітей з тим-
часово окупованих територій України 
скасували ЗНО. Вони вступають за 
окремим механізмом на державні місця.

«Ми абсолютно впевнені, що вони (абітурієнти з ТОТ, – ред.) не кон-
куруватимуть із тими дітьми, які складатимуть національний мульти-
предметний тест», – наголосив Вітренко.

При цьому додав, що процедура стосується тільки тих випускників, які 
фізично перебувають на окупованих територіях.

Вступна кампанія – 2023: коротко
• НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов՚язкові – україн-

ська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, інозем-
на мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, 
хімія.

• На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ 
можуть самі розподіляти час між блоками.

• У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
• Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у 

додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не 
могли складати тести під час основної.

• Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп՚ютер-
них аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах 
(ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

• Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
• Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження 

НМТ запланували на травень.
• Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
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ДПА УЧНІВ 4 І 9 КЛАСІВ СКАСОВАНО — НАКАЗ МОН
Тепер уже офіційно оголошено про звільнення від проходження держав-

ної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів.
Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 

2023 року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової 
атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної се-
редньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністер-
стві юстиції України 26 січня 2023 року за №167/39223.

Це офіційне підтвердження Міносвіти.
Наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах 

воєнного стану, відповідно до статті 17 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», 
Указу президента України від 24 лютого 2022 
року №64/2022 «Про введення воєнного ста-
ну в Україні», затвердженого Законом України 
від 24 лютого 2022 року №2102-IX «Про за-
твердження Указу президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністер-
ство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 року №630, пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу 
IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затверджено-
го наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 
1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за 
№8/32979.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною норму 
закону про можливість працювати в школі вчителям-пенсіонерам лише за 
контрактом.

УДАР ПО КИШЕНІ: ВОДІЯМ НАГАДАЛИ ПРО НОВІ ШТРАФИ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР В УКРАЇНІ

КУоАП доповнили новою статтею 121-3 «Порушення вимог законодав-
ства про використання номерних знаків транспортних засобів» та внесли 
зміни до ЗУ «Про дорожній рух». Під забороною тепер незаконне викори-
стання номерних знаків ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслуж-
би, також не можна прикривати їх склом, плівкою або брудом, пише «Апо-
строф».

Про це нагадав перший заступник начальника Департаменту патрульної 
поліції Олексій Білошицький.

Водії несуть відповідальність за керування авто:
• без номерного знаку;
• з номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає 

встановленим зразкам або вимогам;
• з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
• з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
• зі знаком, закритим іншими предметами (зокрема прозорими);
• з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкод-

жають чи ускладнюють його ідентифікацію;
• із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дозво-

ляє чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного 
знака з відстані 20 метрів;

• а також за дії, спрямовані на приховування номерного знака.
За подібні порушення виписуватиметься штраф у розмірі 1190 гривень.
Введено також заборону на керування транспортним засобом із неза-

конно встановленими номерними знаками:
• Збройних сил України;
• Національної гвардії України;
• Національної поліції України;
• Державної прикордонної служби України;
• Державної служби з надзвичайних ситуа-

цій;
• Державної спеціальної служби транспорту;
• Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або ди-

пломатичних представництв;
консульств та інших міжнародних організацій, які мають повний і част-

ковий імунітет.
Порушення цього правила карається штрафом у розмірі 2550 гривень.
У разі повторного порушення протягом року штраф зросте до 5 100 гри-

вень із позбавленням прав водіння терміном від 3 до 6 місяців.

З’ЯВИЛАСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕ, ЯКІ ПІЛЬГИ МОЖУТЬ
ОТРИМАТИ ВНУТРІШНІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В УКРАЇНІ

В Україні внутрішні переселенці після переїзду на нове місце мають пра-
во на соціальні гарантії.

Про це розповіла юрист БФ «Право на захист» Ірина Федотова.
Освіта, робота, соцпідтримка: які пільги надають переселенцям
«В Україні діє Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутріш-

ньо переміщених осіб». Ним визначені права та обов’язки ВПО, гарантії від 
держави та права й обов’язки громади, яка цих людей приймає. Пересе-
ленцям частково компенсують витрати на оренду житла, працедавцям два 
місяці платять кошти за те, що беруть на роботу людей, які змушені були 
переїхати в інше місце через війну», – розповідає Ірина Федотова.

Пільги та гарантії умовно можна поділити на такі:
1.  Пільги та гарантії у 

сфері реалізації трудових 
прав;

2.  У сфері реалізації 
житлових прав;

3.  У сфері освіти;
4.  У сфері зайнятості на-

селення;
5.  У сфері реалізації ви-

борчих прав;
6.  У сфері реалізації ме-

дичних прав;
7.  Щодо особливостей 

кредитних відносин;
8.  У сфері соціальної підтримки.
Далі розглянемо кожну категорію детальніше.
     Трудові права. Компаніям платять 6700 грн за працевлаштування пе-

реселенця
Держава сприяє працевлаштуванню ВПО – надає компенсації витрат 

роботодавцю на оплату праці за їх працевлаштування. Таку компенсацію 
надають роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) за 
кожного працевлаштованого переселенця та виплачують такі кошти протя-
гом 2 місяців. Щоб отримати компенсацію, роботодавець може звернутися 
особисто до місцевого центру зайнятості або надіслати листа та онлайн че-
рез портал «Дія».

     Держава компенсує вартість житла
Переселенці мають право на забезпечення можливості безоплатного 

тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних 
послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для бага-
тодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути 
продовжено.

Власникам житла, які безоплатно розміщували у своїх приміщеннях ВПО, 
крім членів своєї власної сім’ї, надається компенсація витрат. З 1 жовтня 
сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен людино-день 
та виплачується у безготівковій формі за банківськими реквізитами, за умо-
ви відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

«Щоб отримати компенсацію, власнику житла треба звернутися 
не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця до 
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві 
держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розта-
шування житлового приміщення з відповідною заявою», – радить юрист 
БФ «Право на захист».

Переселенці, у яких немає у власності житла або яке зруйноване, мають 
право на отримання житлового приміщення в тимчасове користування.

«Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 
внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються ВПО та членам 
їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливі-
стю продовження на наступний строк. Звернутися із заявою можна до 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або до обласних та 
Київської міської військової адміністрації», – пояснює співрозмовниця.

     Освіта. Дитину можна віддати в будь-яку школу
Дитина зі статусом ВПО має право продовжити навчання в будь-якому 

закладі загальної середньої освіти за новим місцем проживання. Якщо в 
дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або іншого доку-
менту, що підтверджує її особу, її зараховують до закладу освіти без цих 
документів.

«Для дітей ВПО не є підставою для відмови в зарахуванні до 1 класу 
відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о, 
однак цю довідку обов’язково необхідно надати до початку навчального 
року», – зауважує юрист.

Держава сприяє доступу до фахової передвищої та вищої освіти. Зокре-
ма, студенти-переселенці мають право перевестися на навчання за держ-
замовленням, якщо їх зарахували до закладів фахової передвищої, вищої 
освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб. Студенти звертаються письмово із заявою у довіль-
ній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються.

      Сфера зайнятості. Як отримати статус безробітного
Якщо у вас не було можливості припинити трудовий договір через війну, 

а ви хочете отримати статус безробітного або стати на облік до центру зай-
нятості, зверніться до центру зайнятості за місцем проживання з відповід-
ною заявою на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Якщо у вас немає документів, які потрібні для надання статусу безробіт-
ного, можна отримати статус безробітного без вимог, що застосовуються за 
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ХТО ІДЕ В ЗСУ – ОТРИМАЄ ПРЕМІЇ У 100 000 ТА 30 000 ГРН: 
ПОЯСНЕННЯ МІНОБОРОНИ НА ПРИКЛАДАХ

В Міноборони надали роз՚яснення щодо нарахування премій розміром 
30 000 грн та 100 000 грн військовослужбовцям після змін, що набули чин-
ності з 1 лютого 2023 року. 

Чи претендують на частину (пропорційно дням) винагороди у 100 000 
грн особи, які не виконують завдання безпосередньо з вогневого уражен-
ня (водії, які підвозять пальне, боєприпаси, харчі, воду, інженери, зв՚яз-
ківці, водії «медичок»)?

– Новим порядком встановлено, що виконання завдань із вогневого ура-
ження на лінії бойового зіткнення не є обов՚язковою умовою для виплати 
додаткової винагороди розміром 100 000 грн.

Відповідно до нового порядку військовослужбовцям, які залучені до 
виконання завдань на «нулі» (підвозу дизпального до танків, доставлен-
ня продуктів та води, евакуації особового складу та майна, облаштування 
вогневих позицій, забезпечення зв՚язком), виплата додаткової винагоро-
ди здійснюється розміром 100 000 грн пропорційно часу виконання цих 
завдань.

У разі виконання аналогічних 
завдань (згідно з бойовими на-
казами/розпорядженнями) щодо 
забезпечення військових частин, 
які виконують завдання за при-
значенням не на «нулі», але в 
районах бойових дій, виплата 
такої винагороди здійснюється 
розміром 30 000 грн (в розрахун-
ку на місяць пропорційно до часу 

виконання бойових чи спеціальних завдань).
Чи отримає грошову допомогу сім՚я заправника, зв՚язківця, тиловика, 

який загинув не на «першій лінії»?
– Виплата одноразової грошової допомоги сім՚ям військовослужбовців, 

які загинули під час дії воєнного стану, здійснюється у разі загибелі під час 
виконання службових обов՚язків та не залежить від місця загибелі: чи по-
близу лінії бойового зіткнення, чи в районах ведення бойових дій, чи поза 
районами ведення бойових дій.

Чи новий порядок нарахування додаткової винагороди діє з 1 січня 
2023 року?

– Новий порядок виплати додаткової винагороди застосовується саме з 
1 лютого 2023 року.

Я мобілізований військовослужбовець. Проходжу підготовку в на-
вчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирській області. Опановую спеціаль-
ність оператора ПТРК однієї із західних систем. Чи маю я право на отри-
мання 30 000 грн?

– Виплата додаткової винагороди за період навчання військовослужбов-
ців у навчальному центрі з метою опанування іноземної техніки не перед-
бачена.

Я військовий медик Військово-медичного клінічного центру Північного 
регіону (м. Харків). Щодня рятую життя військових, які надходять до нас 
із передової. Часто місто обстрілює ворог. Чи отримуватиму я додаткову 
грошову винагороду розміром 30 000 грн?

– Виплата додаткової винагороди розміром 30 000 грн буде здійснюва-
тися військовослужбовцям у разі виконання ними бойових (спеціальних) 
завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), а військовий 
госпіталь включений до складу чинних угруповань військ (сил) Сил оборо-
ни держави (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових 
завдань).

Я офіцер цивільно-військового співробітництва. Надаю допомогу 
цивільному населенню у населених пунктах, розташованих на лінії зіт-
кнення. Які види додаткової грошової винагороди я отримуватиму?

– Виплата додаткової винагороди у разі виконання бойових (спеціаль-
них) завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину вико-
нання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, 
зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, 
контратаки) до батальйону включно здійснюватиметься: розміром 100 000 
грн, а у разі виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими 
наказами (розпорядженнями), пов՚язаними із всебічним забезпеченням 
чинних угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в 
районах ведення воєнних (бойових) дій здійснюється розміром 30 000 грн 
(в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціаль-
них) завдань).

Джерело: news.liga.net

• з-поміж типів звернення вибрати «Витяг з ЕТК», заповнити інші додат-
кові поля, підписати та направити.

Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на 
свій цифровий пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі «Мої 
звернення».

звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди 
трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по 
безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встанов-
леному законодавством на випадок безробіття.

      Можна брати участь у виборах
Переселенці в Україні мають право брати участь у виборах за тимчасо-

вим місцем проживання. Щоб змінити виборчу адресу, знадобиться довід-
ка ВПО.

Треба подати до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою 
заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують 
зміну виборчої адреси виборця – тобто довідку про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи.

     Спрощений доступ до меддопомоги та ліків
В Україні спрощений доступ до первинної медичної допомоги.
ВПО мають можливість отримати консультацію лікаря у будь-якій лікар-

ні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування, укладати для цього 
декларацію з лікарем не обов’язково.

Доступні ліки для ВПО. Пацієнти, які потребують амбулаторного ліку-
вання серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого 
типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведін-
ки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, 
безоплатно або з невеликою доплатою.

Вакцинація. Якщо дитина чи дорослий переселенець пропустили пла-
нову вакцинацію за Національним календарем щеплень, можна отримати 
щеплення за новим місцем проживання. Для цього достатньо звернутися 
до свого сімейного лікаря/педіатра або до сімейного лікаря/педіатра най-
ближчого закладу охорони здоров’я.

      Кредити на житло і списання боргів
Кредит на житло для ВПО. Внутрішньо переміщені особи можуть пода-

ти до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 
(Держмолодьжитла) заяву на участь у програмі «Надання пільгових іпотеч-
них кредитів внутрішньо переміщеним особам».

Зробити це можна онлайн через портал «Дія» або особисто, звернув-
шись до Держмолодьжитла та його регіональних управлінь. Після вклю-
чення до реєстру кандидатів починається участь у відборі переможців. Їх 
обиратиме Держмолодьжитло шляхом випадкового вибору чисел.

     Списання та «замороження» боргів. 28 січня було введено в дію За-
кон №2823-ІХ. Відтепер власники зруйнованого кредитного майна можуть 
звертатися до банків із проханням анулювати заборгованість. А в разі, якщо 
придбане в кредит житло пошкоджене і потребує ремонту або опинилося 
на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій – звернутися із 
заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання.

 Також ВПО звільняються від негативних наслідків порушення нею гро-
шових зобов’язань за кредитним договором, що гарантується статтею 9-2 
ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

      Соцпідтримка. Які виплати можна отримати
Переселенці в Україні можуть розраховувати на грошову допомогу від 

держави. Вона називається «допомога на проживання» і розрахована вона 
на забезпечення базових потреб ВПО на новому місці.

«Але надають таку допомогу не всім. Її можуть отримати ті, хто перемі-
стився з тимчасово окупованої РФ території України, територій, на яких 
ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, 
внутрішньо переміщені особи, у яких житло зруйноване або непридатне 
для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 
р. заявку на відшкодування втрат», – каже фахівець БФ «Право на захист».

Розмір допомоги становить:
• для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;
• для інших осіб – 2000 гривень.

СТАЛО ВІДОМО, ЯК ВПО ПІДТВЕРДИТИ РОБОЧИЙ СТАЖ, 
ЯКЩО ТРУДОВА КНИЖКА ЗАЛИШИЛАСЯ

НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Якщо трудова книжка залишилася на окупованих територіях, у внутріш-

ньо переміщених осіб є кілька способів підтвердити робочий стаж.
Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» основним 

документом, який підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. Якщо 
вона залишилась на окупованій території чи була втрачена, то підтвердити 
трудовий стаж можна онлайн — на порталі Пенсійного фонду України. В 
системі зберігаються дані, починаючи з 2000 року, генерується так звана 
електронна трудова книжка (ЕТК).

 Отже, відновити втрачену інформацію можна:
• через портал електронних послуг Пенсійного фонду України;
• за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».
Для цього потрібно:
• авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного під-

пису або BankID;
• перейти до меню «Комунікації з ПФУ» та обрати «Запит на отримання 

електронних документів»;
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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. 

 МЕДІАГРУПА «ПАТРІОТ ДОНБАСУ»

АНЕКДОТИ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ

МИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ СПІЛКУВАТИСЯ ЗІ СВОЇМИ ДІТЬМИ
УКРАЇНСЬКОЮ

Одного разу почула, як вихователька дитсадочка доброзичливо зверну-
лася до мами одного хлопчика: «Намагайтеся спілкуватися зі своєю ди-
тиною українською. Мова зараз – це дуже важливо. Не забувайте, що 
в школі всі предмети викладаються українською. Вона – наше майбут-
нє». Мати хлопчика зізналася: «Ми вчитимемо українську разом. Обоє 
з нуля. Син у 5 років а я – у 35».

Ця маленька сценка засвідчує, що мовні питання потрібно порушувати й 
у дитячих садочках, і в школах – це дійсно має вплив на батьків. Кілька фраз 
досвідченої виховательки – і мати чи не вперше задумалася над своєю мов-
ною поведінкою. І, можливо, українська мова запанує ще в одній київській 
родині.

Проте варто бути чесними: вихователі не завжди відважуються торкати-
ся мовного питання з батьками. Серед сучасних татусів та мамусь багато 
зверхніх і лукавих, отож працівники освіти бояться зайвий раз наражати 
себе на сплеск агресії. Але хочу подякувати тим працівникам освіти, які на 
свій страх та ризик обговорюють питання мови з батьками.

Слабодухий чоловік – той, хто переходить на російську
Сумним же залишається те, що в нашому суспільстві й досі багато тих 

батьків, яким «какая разніца». Дитину водять на всілякі гуртки, математику, 
малювання, а маля тим часом не второпає основного: яка ж її рідна мова – 
українська, російська чи отой суржик, яким послуговується мама?

Відкрийте будь-який 
батьківський чат київсько-
го дитсадочка чи школи – і 
ви побачите, що там пере-
важає російська мова. Що 
особливо: навіть україн-
ськомовні татусі й матусі 
пишуть російською. Колись 
я щиро дивувалася цьому 
явищу, проте перестала: 
це класичне нівелювання 

власної самоідентичності, такий собі синдром другорядності. Знову ж таки, 
ці батьки показують свою мовну поведінку і власним дітям: вдома українсь-
кою, а за межами дому чи в інтернеті – російською. Мовне підлабузництво 
цвіте яскравими квіточками.

На дитячих майданчиках Києва завжди переважає російська мова. Коли 
чую українську, то й досі звертаю на це увагу. Це незвично, попри те, що 
останніми роками в нас значні зрушення щодо мовного питання. А ще саме 
на дитячих майданчиках можна почути таке, про що соціолінгвісти можуть 
написати цілі трактати. Наведу кілька яскравих прикладів. На майданчи-
ку грається дівчинка, її мама та бабуся сидять на лавочці та гомонять між 
собою. Що цікаво, ці дві дорослі жінки говорять між собою українською 
мовою, а до дитини звертаються російською. Обидві. Що це? Мовний пара-
докс? Чи якесь мовне нехлюйство? Також мені боляче, коли українськомов-
ні бабусі намагаються говорити зі своїми внуками російською. Це виходить 
і смішно, і грішно.

Іноді мені говорять, що, мовляв, нічого такого тут немає. Дитина вив-
чить і російську. А навіщо? Навіщо дітям вчити російську? Чесно кажучи, 
вона нам абсолютно не потрібна. Ви ж мрієте про «європейське майбут-
нє» для своїх дітей, чи не так? Отож. А майбутнє – це європейські мови. І, 
звісно, українська, яка потрібна не лише для власної самоідентифікації, а 
й для успішного навчання та кар՚єри. Яке тут місце для російської мови? 
Для переписки в соцмережах? Та навіть за кордоном не завжди раді тим, 
хто спілкується російською. Я не боюся бути відвертою: російська мова для 
українського суспільства – це рудимент. З іншого боку, той, хто досконало 
знає літературну українську мову, той автоматом за потребою може спілку-
ватися російською. І для цього абсолютно не потрібно вчитися.

Коли ми говоримо, що батьки зобов՚язані спілкуватися зі своїми дітьми 
українською мовою, то найперше потрібно мислити далекоглядно. Ми по-
винні чітко пам՚ятати таке правило: у кого немає мови, у того відбирають 
території. Це не просто патріотичні фрази, позбавлені життя. Українська 
мова – це наш щит. Тому й українськомовні, і російськомовні батьки саме 
зараз повинні приділяти мовному питанню надзвичайно велику увагу, вони 
просто зобов՚язані говорити українською. Це повинно бути так чітко, як два 
плюс два. Подалі від Росії – це подалі від російської мови.

З дітьми треба говорити українською. Крапка.
Наталія Антонюк


