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Чи довго буде допомога?  
Важливо зазначити, що в урядах багатьох країн ЄС заявляють: підтримка 

українських біженців та прихисток для них буде доти, доки не закінчиться 
війна в Україні. Ось, наприклад, уряд Іспанії схвалив допомогу українським 
громадянам, які втекли від війни. У цій країні перебуває приблизно 130 тис. 
таких осіб.  

Передбачається, що кожен дорослий український біженець отримувати-
ме пряму допомогу в розмірі 400 євро на місяць, а неповнолітні – по 100 
євро. Кошти виплачуватимуться протягом максимум шести місяців.

Щоб отримувати допомогу, українці повинні підтвердити, що вони кори-
стуються режимом тимчасового захисту в Іспанії, не перебувають на утри-
манні місцевих благодійних організацій і не мають інших джерел доходу.

Що стосується неповнолітніх, то дорослі, які отримуватимуть кошти 
замість дитини, мають підтвердити свій статус. Якщо батьків або опікунів 
двоє, лише один із них отримуватиме додаткові 100 євро.   

ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ДО ЄС ВІДБУДУТЬСЯ ПЕВНІ ЗМІНИ    
За даними прикордонної агенції ЄС Frontex  5,3 млн громадян України 

змушені були тікати у країни Європи через російську агресію.  Люди роз’ї-
халися по різних країнах ЄС і наразі там перебувають. Невелика частка бі-
женців повернулася назад до України. Але при цьому, наприклад, у Литві 
прогнозують, що  з настанням осені-зими до країни можуть прибути ще 60 
тисяч українських біженців – стільки ж, скільки перебуває там зараз.  

Представниця Червоного Хреста Литви Лука Лескаускайте вважає, що до 
Литви може ринути ще один потік біженців з України – близько 60 тисяч 
людей або навіть більше.

Що змінюється  для біженців у Німеччині?   
У деяких країнах ЄС та й у самому Союзі відбуваються певні зміни, перш 

за все юридичного характеру, щодо українських біженців.    
Наприклад, Федеральна рада Німеччини оприлюднила рішення щодо 

зміни правил перебування на своїй території громадян України з 1 вересня 
2022 року. До цієї країни заїхало  приблизно 850 тис біженців з України від 
початку російської агресії.  

Згідно з рішенням німецького уряду, з 1 вересня для громадян України 
розпочинається облік часу перебування у країні – враховуватимуться всі дні 
перебування, починаючи з 24 лютого.

Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати 
статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

При цьому українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 верес-
ня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні протягом 
90 днів, без необхідності подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового 
захисту.

Реєстрацію для громадян України буде відкрито постійно, поки війна не 
закінчиться. 

Зміни у ЄС щодо українських  посвідчень водія для біженців  
В Європейському Союзі діє оновлений Регламент користування україн-

ськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС, який стосуєть-
ся лише осіб, що користуються тимчасовим або належним захистом у 
країнах-членах.

Цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, 
втрачених або викрадених українських посвідчень водія.

Тепер можна: 
користуватися українським посвідченням водія без необхідності його 

обміну протягом усього періоду перебування під захистом, а не лише впро-
довж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке 
оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати 
додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення 
терміну його дії у 2022 році (це є актуальним для посвідчень, виданих впер-
ше з терміном дії 2 роки);

отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення 
водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія 
без складання іспитів — достатньо проведення країною ЄС перевірки дійс-
ності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповід-
ності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

Наприклад, якщо людина виїхала під час війни до країни ЄС  та отримала 
тимчасовий захист і в неї закінчився термін дії посвідчення водія, яке було 
видано вперше, то таке посвідчення є дійсним протягом 2 років і потім під-
лягає обміну.

В Україні на час дії воєнного стану такі протерміновані посвідчення водія 
вважаються дійсними. Відтепер на території країн-членів ЄС такі посвідчен-
ня водія також вважаються дійсними і не треба витрачати свій час на отри-
мання  посвідчення водія країни ЄС або їхати до України задля обміну.

Важливо: якщо термін дії посвідчення водія, виданого в Україні, закін-
чився до початку 2022 року, то його все ж треба обміняти. Оскільки до 
початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в особи була мож-
ливість потурбуватися про належний стан своїх документів.

ОБОВ’ЯЗКОВА ЕВАКУАЦІЯ: ПРАВДА ТА МАНІПУЛЯЦІЇ  
Про обов’язкову евакуацію з Донеччини, про те, як це відбувається, про 

маніпуляції щодо цього болючого питання та російську пропаганду, яка ви-
користовує цю тему.    

Влада України проводить  обов՚язкову евакуацію з Донецької області, 
починаючи з серпня.  Відповідну заяву зробила віцепрем՚єр Ірина Верещук 
наприкінці липня.

За словами віцепрем՚єра Ірини Верещук, евакуація необхідна через те, 
що у підконтрольній Україні частині регіону зруйновано газопроводи, тож 
опалення взимку там не буде.

«Якщо людина відмовляється евакуюватися, вона повинна буде під-
писати, що вона розуміє всі наслідки та несе відповідальність за своє 
життя», – заявила Верещук.

Планується еваку-
ювати приблизно 200 
тисяч осіб. Про мож-
ливість аналогічних 
заходів щодо ева-
куації із Запорізької 
області пані Верещук 
теж згадала. У цьому 
регіоні також є суттєві 
проблеми з газопо-
стачанням.    

Тобто головна 
проблема, через яку 

запровадили  обов՚язкову евакуацію, – це неможливість організувати опа-
лювальний сезон. Частину газорозподільчої інфраструктури знищено росія-
нами, частина перебуває на тимчасово окупованій території.

Влада в області в містах організовує вивезення людей, зокрема й мало-
мобільних груп, людей похилого віку. Алгоритм діє таким чином: спочатку 
людей вивозять до Покровська автотранспортом, а потім вони вже відправ-
ляються далі спеціальним евакуаційним поїздом. Людям гарантується без-
платне житло у більш безпечних регіонах України.

Так, це не той домашній комфорт, до якого всі звикли. Але це гарантія, 
що людина не загине від ударів російської артилерії та не замерзне взим-
ку від відсутності опалення. Хоча слово «гарантія» в умовах, коли росіяни 
завдають удари ракетами по мирних містах, найімовірніше не дуже дореч-
не. Втім, за будь-яких варіантів безпечніше перебувати в інших регіонах 
України, ніж на Донеччині.  

Реакція громадян  на обов’язкову евакуацію
Більшість усе ж таки з розумінням поставилася до такого кроку влади. 

Але були й такі, які все це не сприймали, вигадуючи різні конспірологічні 
теорії про те, навіщо це робиться. Були й  такі, які починали звертатися до 
місцевої, обласної та центральної влади із закликами відновити газопоста-
чання.

Таке враження, що люди просто не розуміють: саме агресія Росії призве-
ла до цих проблем із газом та відсутності можливості запустити опалення.

Була навіть створена петиція до президента Володимира Зеленського 
щодо відновлення газопостачання у Донецькій області. Насправді цим лю-
дям, які запустили таку петицію та підписали її, треба звертатися до прези-
дента країни-агресора Путіна, щоб він вивів свої війська та припинив війну 
в Україні. Проте ці люди чомусь вирішили шукати винних в Україні.

Маніпуляції російської пропаганди
Як тільки не маніпулювала російська пропаганда щодо евакуації! Про-

пагандисти називали обов՚язкову евакуацію «примусовою» та навіть «де-
портацією». Насправді жодного примусу немає. На цьому неодноразово 
наголошувала влада. Якщо людина не хоче їхати, вона повинна написати 
письмову заяву про відмову.

Крім того, російська пропаганда заявляла, що евакуація – це ознака того, 
що Україна готова «здати» Донеччину. Насправді ніхто нічого не збирається 
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ЧОМУ БАГАТОДІТНИХ БАТЬКІВ, СТУДЕНТІВ ТА ОПІКУНІВ
МОЖУТЬ НЕ ВИПУСТИТИ З УКРАЇНИ 

Пояснення юриста
Під час дії військового стану заборонено виїзд за кордон чоловіків 18-60 

років, однак є винятки.
Про те, хто з чоловіків має право на виїзд і які документи для цього по-

трібні, у Facebook розповів адвокат Роман Сімутін.
Виїзд за кордон батька трьох дітей від різних шлюбів

Виїхати може батько, який утримує трьох чи більше дітей. Сам факт бать-
ківства не дає такого права.

При перетині кордону чоловік повинен мати документи, що підтверджу-
ють його право виїхати: рішення суду про утримання дітей, свідоцтва про 
народження і т. д.

«А ще є людський фактор прикордонника: виїжджаєш із документа-
ми, проте без дітей – можуть і не пропустити – доведено», – зазначив 
Сімутін.

Виїзд чоловіка, який самостійно виховує дитину
Для виїзду необхідно встановлення проживання дитини з батьком – це 

може бути рішення суду, органу опіки та піклування, свідоцтво про смерть 
матері дитини або рішення про позбавлення батьківських прав матері.

Важливо знати, що якщо чоловік із дитиною вдруге одружився, статус 
самотнього батька він втрачає.

Виїзд чоловіків, які доглядають 
осіб, що потребують  постійного 

догляду
Чоловік, який піклується про лю-

дину, що потребує постійного догля-
ду, може виїхати за кордон тільки 
разом із нею та за умови наявності 
відповідних документів.

«Випустять лише чоловіка, який 
матиме відповідний висновок МСЕК 
чи ЛКК, що людина потребує по-
стійного догляду. Без такого навіть тих, хто доглядає лежачих, не пу-
стять. Хіба що ви їдете разом із ними, але якщо про це не свідчать доку-
менти – марно», – попереджає адвокат.

Виїзд студентів
Для перетину кордону недостатньо показати наказ про зарахування на 

денну форму, студентський квиток чи подібні документи.
«Та хоч документ із Гарварду тикайте: не випустять. Ваша перепуст-

ка – це довідка з військкомату про відстрочку на 6 місяців, тому що біль-
ше закон не дозволяє. А щоб її!»

Міністерство освіти і науки України підготувало інформацію щодо особ-
ливостей організації нового навчального року та рекомендації першочерго-
вих кроків із підготовки до нього.    

Крок 1: призначити комісії з обстеження закладів освіти на предмет го-
товності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освіт-
нього процесу. 

Крок 2: визначити форму організації освітнього процесу.
Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кож-

ному населеному пункті. Структура та тривалість навчального тижня, дня, 
занять і відпочинку, а також форми організації освітнього процесу визна-
чаються педагогічною (вченою) радою закладу освіти в межах часу, перед-
баченого освітньою програмою (відповідно до обсягу навчального наван-
таження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та 
інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону тощо).

Освітній процес в очному режимі
Запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в 

межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути 
використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сиг-
налу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.

Якщо потужності споруд цивіль-
ного захисту є недостатніми для 
укриття всіх учасників освітньо-
го процесу, то освітній процес 
може бути організований шляхом 
розподілу навчального часу в межах 
годин (змін) упродовж дня, тижня, 
місяця або семестру. 

Для підготовки роботи закладів 
освіти в очному режимі засновни-
кам рекомендовано провести відповідні заходи з посилення безпеки:

обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих територій на на-
явність вибухонебезпечних предметів;

перевірка готовності систем оповіщення, зокрема доступності оповіщен-
ня для дітей із порушеннями зору та слуху;

визначення та позначення шляхів евакуації;
наявність обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу;
створення запасів води та медикаментів;
проведення тренувань із учасниками освітнього процесу щодо дій у разі 

повітряної тривоги;
проведення навчальних занять щодо збереження здоров’я, надання до-

медичної підготовки тощо;
підключення мережі Wi-Fi в укриттях для проведення занять (за можли-

вості).
Освітній процес у дистанційному режимі

Запроваджується в закладах освіти на території ведення бойових дій і 
тимчасово окупованих територіях. Запроваджується наказом (розпоряд-
женням) засновника закладу освіти за погодженням із керівником ад-
міністрації (без обов’язкового укладення трудового договору про дистан-
ційну роботу в письмовій формі, головною умовою є своєчасне виконання 
завдань).

Під час організації дистанційного навчання рекомендуємо використову-
вати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

В умовах дистанційного навчання заклад самостійно приймає рішення 
щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

За дистанційною формою робота може виконуватися працівником поза 
робочим приміщенням, територією власника або уповноваженого ним ор-
гану, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 

Освітній процес за змішаною формою
Змішана форма поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднан-

ня підходить для різних занять: практичні та лабораторні заняття можуть 
проводитися в очному режимі, лекційні – дистанційно. У початковій школі 
бажано проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого 
спілкування.

Форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від 
безпекової ситуації. 

Крок 3: забезпечити безпеку всіх учасників освітнього процесу впродовж 
навчального року

Керівники закладів освіти мають бути поінформовані про персональну 
відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та 
всіх працівників закладу.

При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід 
забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включен-
ня сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники 
освітнього процесу повинні організовано пройти до споруд цивільного за-
хисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може 
завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть поверну-
тися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з ура-
хуванням необхідного корегування.             

здавати й усе це – вигадки російських пропагандистів. Ба більше, на деяких 
напрямках на Донеччині ЗСУ проводить контрнаступальні дії, повільно виз-
воляючи населені пункти.

Останній перл російської пропаганди – це їхні заяви про те, що, напри-
клад, Слов’янськ буде здаватися і саме тому відбувається консервація си-
стеми центрального опалення. У дійсності ж це робиться не лише у Слов’ян-
ську, а й в інших населених пунктах Донеччини, щоб зберегти систему та не 
дати їй зруйнуватися, коли почнуться морози. 

Декілька цитат від Ірини Верещук щодо евакуації
«Готові евакуюватися? Можете повідомити про це, зателефонував-

ши на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань 15-48. 
Ми допоможемо зареєструватись, добратись до місця, звідки здійс-
нюється евакуація з вашого регіону, допоможемо з транспортуванням 
та влаштуванням на новому місці проживання».

«На усіх, хто евакуюється, вже чекають домівка, соціальна допомо-
га від держави та фінансова підтримка від міжнародних гуманітарних 
організацій. Для маломобільних, важкохворих, літніх людей, які часто 
найбільше переживають та не наважуються виїжджати, є спеціально 
обладнані вагони, щоб переїзд був комфортний».

ЯК БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ШКОЛИ У НОВОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Війна, розв’язана Росією проти України, впливає на всі сфери життя. Зо-
крема, війна впливає й на організацію навчального процесу. Але попри це 
навчальний рік в Україні почнеться, як завжди, – 1 вересня. Це станеться 
не всюди. Бо деякі школи вже знищили росіяни. Деякі школи не зможуть 
розпочати освітній процес через евакуацію. 

Частина шкіл працюватиме у звичайному режимі. Хоча називати працю 
під час війни звичайною, коли у нас супротивник-варвар, теж неправиль-
но. Учням та їхнім батькам буде запропоновано три можливих варіанти 
навчання: очний режим, дистанційний режим та змішаний режим. Режим 
навчання може змінюватися протягом навчального року в залежності від 
безпекової ситуації.    
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ХРОНІКА ПОДВИГУ: НА ОЧАХ ОШАЛІЛИХ ОРКІВ ЗАСКОЧИВ 
НА МІСТ І ПІДІРВАВ ВАНТАЖІВКУ

Минає вже шостий місяць після початку широкомасштабного втор-
гнення рашистських загарбників. Кожного дня Україна платить дуже ви-
соку ціну за те, щоб зупинити агресора. У червні сумна звістка прийшла 
зі Сходу. У бою під Слов’янськом загинув 29-річний Герой України, головний 
сержант інженерно-саперного взводу 79-ї окремої десантно-штурмової 
бригади Олег Мороз.

Виконуючи завдання з інженерної розвідки пе-
реднього краю оборони, група саперів, у складі якої 
перебував Олег, потрапила в засідку ворога. Зав’я-
зався запеклий близький бій, під час якого головний 
сержант зазнав смертельного поранення. Вдома на 
Миколаївщині в нього залишилися мама і сестра. 
Для них це важка втрата, як і для його бойових по-
братимів, з якими він разом ділив свою нелегку ар-
мійську долю і кожного дня ходив під смертю.

Своє життя Олег присвятив захисту Батьків-
щини

У 2013 році чоловік уклав контракт на проходжен-
ня військової служби в 79-й ОДШБр. Почалися міся-
ці навчання, полігони, стрільби, марш-кидки, нові 
знайомства, нові навички і вміння. Служба і десант-
не братерство Олегу подобалися. Він захоплювався 
крилатою піхотою, потужною технікою і глибоким 
блакитним небом. Багато часу приділяв заняттям 
спортом: йому дуже до вподоби була важка атлети-
ка, силові вправи. А ще займався винахідництвом, 
технічними розробками. Друзі досі згадують, як він 
придумав конструкцію замка, який неможливо було 
відчинити навіть професіональному «ведмежатни-
ку». Згодом став командиром відділення і вже сам 
почав готувати особовий склад до виконання склад-
них завдань.

З початком російсько-української війни підрозділ 
Олега виконував бойові завдання на Сході країни. 
Брав участь у визволенні Красного Лиману. У лип-
ні 2014 року під час рейдових дій поблизу украї-
но-російського кордону десантники неодноразово 
вступали в бойові зіткнення з підрозділами регу-
лярної армії рф поблизу населених пунктів Довжан-
ське, Мариновка, Краснодон. Відділення Олега 
також брало участь у боях на славнозвісній висоті 
«Браво». Перебуваючи під постійними артилерійськими обстрілами, воїни 
давали рішучу відсіч окупантам.

У жовтні 2014 року Олег відправився на ротацію в Донецький аеропорт. 
Там цілодобово точилися важкі бої: російська наволоч намагалася захопи-
ти летовище. Кожного дня бойовики проводили штурмові дії за підтримки 
бронетехніки і танків. Маючи певний досвід, сержант Мороз брав активну 
участь в організації оборони ДАПу. Саме там стали у пригоді його технічні 
навички і вміння. Виявляв найбільш загрозливі ділянки оборони і влашто-
вував там засідки, залишав та встановлював різноманітні «подарунки» 
бойовикам. Це було справжнє полювання, з якого Олег зазвичай виходив 
переможцем. Коли ворог зрозумів, що лобовими атаками кіборгів не зла-
мати, перейшов до тактики вогневого валу. Почалися потужні артилерійські 
обстріли, під час одного з яких сержанта Мороза було важко поранено. Ула-
мок практично зрізав ногу, але бойовому медику вдалося зупинити крово-
втрату і швидко організувати евакуацію. У госпіталі лікарі врятували ногу, 
і після тривалого лікування та реабілітації Олег знову повернувся у стрій. 
Йому запропонували стати сапером — він дав згоду, адже був добре знайо-
мий із цією справою. Після навчання в Кам’янець-Подільському 201-му на-
вчальному центрі повернувся в рідну 79-ку на посаду командира інженер-
но-саперного відділення. Далі було декілька ротацій у район проведення 
ООС. Здебільшого займалися розмінуванням місцевості та знешкодженням 
мін і вибухонебезпечних предметів. Невдовзі Олега було призначено го-
ловним сержантом взводу.

У підрозділі він познайомився із сержантом Дмитром, теж сапером, з 
яким подружився і разом займався улюбленими справами — важкою атле-
тикою і технікою. Того ж року вступив до Миколаївського аграрного універ-
ситету. Вже планував своє мирне життя і міркував, чим буде займатися піс-
ля повернення з армії, але всі ці плани та мрії зруйнували рашисти.

На таке здатні лише люди з великим серцем і сталевою волею
Як згадує товариш Олега Дмитро, ранок 24 лютого 2022 року вони зустрі-

ли на позиціях поблизу населеного пункту Щастя.
— Прокинулися о 4-й ранку від потужних вибухів. Земля здригалася, 

навкруги все гуділо, темне небо спалахувало від розривів. Швидко заско-
чили в укриття. Після артпідготовки рашисти за підтримки танків і 

БМП пішли на прорив. Але наші підрозділи вже встигли зайняти позиції і 
щільним вогнем зустріли окупантів. Вони спочатку зупинилися, а потім 
відкотилися назад, залишаючи тіла своїх загиблих і спалену техніку. Ми 
зрозуміли, що це не чергова провокація, а початок відкритого вторгнен-
ня російської армії, — згадує Дмитро.

Після невдалої спроби з розгону оволодіти позиціями десантників орки 
знову почали вести щільний обстріл і готуватися до наступного штурму. У 

зв’язку з тим, що єдиним шляхом пересування во-
рожої техніки і особового складу загарбників через 
водну перешкоду біля їхніх позицій — річку Сівер-

ський Донець — залишався автомобільний 
міст, було вирішено його підірвати. Але ви-
бухівка, яка була там завчасно встановлена, 
не спрацювала, уламками снарядів пошко-
дило дроти. Командир роти викликав сер-
жанта Мороза і поставив завдання знищити 
цю інженерну споруду будь-яким можливим 
способом. Треба було діяти негайно, тому що 
ворог щомиті міг знову піти в наступ. Олег 
запропонував використати для підриву ван-
тажівку «Урал». Її завантажили великою кіль-
кістю вибухівки, і, коли настала ніч, Олег сам 
сів за кермо машини та з вимкненими фара-
ми самотужки поїхав на міст. Сподівався, що 
росіяни не очікуватимуть такої нахабності і 
не одразу його помітять. Діяв рішуче і швид-

ко, але вантажівку помітили і почали обстрілювати 
прямою наводкою практично зі всього наявного оз-
броєння. Як згадував потім Олег, панікувати не було 
часу. Він заїхав на міст, швидко вискочив із машини 
і під свист куль побіг до якоїсь канави. І вже там, схо-
вавшись у кущах, привів у дію вибуховий пристрій. 
Потужний вибух практично повністю зруйнував 
міст. Користуючись пожежею і димом, який прикри-
вав його від ворога, Олег неушкодженим повернув-
ся до своїх. Окупанти були шоковані, вони навіть не 
очікували, що в них майже під самим носом україн-
ські військові зможуть у такий незвичний спосіб 
знищити важливу інженерну споруду. І хоча Олег не 
вважав свій вчинок героїчним, для всіх товаришів, 
побратимів, командирів він був справжнім героєм. 
Всі розуміли, що здатні на таке можуть бути лише 
люди з великим серцем і сталевою волею.

10 березня 2022 року Указом Президента України за особисту мужність і 
героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій присязі головний сержант взводу був на-
городжений званням Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».

Тоді завдяки подвигу сержанта Олега Мороза українські десантники 
змогли на певний час затримати просування окупантів і допомогти основ-
ним силам підготуватися до оборони на нових позиціях. Нині ж побратими 
Героя обіцяють, що ніколи не забудуть Олега і обов’язково помстяться за 
його загибель.

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу пресофіцеру ДШВ Ярославу 
Чепурному.

ВИПЛАТИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ЧЕРЕЗ «єДОПОМОГУ»: 
КОЛИ ОЧІКУВАТИ ГРОШІ ВІД МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вимушено переселені 
особи можуть подати заяв-
ку через «єДопомогу», аби 
отримати кошти від міжна-
родних організацій. Час от-
римання грошей залежить 
від швидкості ухвалення 
рішення цією організацією.

Українці під час війни 
можуть отримати виплати, 
як від держави, так і від 
міжнародних організацій. 

Рішення в останньому випадку щодо надання допомоги та самої суми ви-
плати приймають саме міжнародні організації.

Мінсоцполітики формує перелік заявок
Міністерство соціальної політики формує перелік заявок від громадян 

відповідних категорій. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви насе-
лення.

Конкретних термінів щодо часу, коли можуть надійти гроші, місцева вла-
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ОБОВ’ЯЗКОВА ЕВАКУАЦІЯ МОЖЕ БУТИ ЗАСТОСОВАНА
НЕ ЛИШЕ НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЧЧИНИ, А Й В ІНШИХ РЕГІОНАХ

Евакуація може розпочатися у Запорізькій, Херсонській, Харківській об-
ластях, де частина міст та селищ ризикує залишитися без опалення та енер-
гопостачання через дії російської армії та руйнування об’єктів критичної 
інфраструктури.

До речі, дуже часто противники евакуації з Донеччини використовували 
такий аргумент: «А чого немає обов՚язкової евакуації в інших областях, де 
теж ідуть жорсткі бої?».  А ось тепер уже є офіційна інформація щодо того, 
що й в інших регіонах, які страждають  від варварських ударів росіян, буде 
евакуація.                      

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Ве-
рещук прогнозує поширення вимоги щодо евакуації з Донеччини на інші 
регіони України.

Пряма мова Ірини Верещук: «Обов՚язкова евакуація з Донецької об-
ласті здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози 
й наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми 
бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опа-
лювального періоду (ситуація – ред.) точно погіршиться,  а надання 
тепла через тепломережі буде значно ускладнене».
Міністр вважає, що ворог може завдавати удари по об՚єктах теплоенер-

гетики. І це призведе до того, що населені пункти залишаться без тепла та 
електрики.   

До слова,  одна з головних причин того, що в Донеччині була оголошена 
обов՚язкова евакуація, – неможливість запустити централізоване опален-
ня, внаслідок чого люди, які живуть у багатоповерхівках, залишаться без 
тепла взимку. І це може спричинити дуже погані наслідки. Якщо у приват-
ному секторі будинки можна опалювати дровами, вугіллям, пелетами та 
іншим, в багатоповерхівках із цим явні проблеми.

Але все ж таки головна причина евакуації – це постійні обстріли російсь-
кої армії, які несуть смертельну небезпеку для громадян.                   

да назвати не може. Адже все залежить від того, як швидко міжнародна 
організація ухвалить рішення щодо виплат.

Про надходження грошей повідомлять в смс
Люди можуть перевірити статус заявки на платформі «єДопомога». Та-

кож можна очікувати смс. Окремо про результати розгляду не повідомля-
тимуть.

Що робити переселенцям, які не отримали гроші від держави
Потрібно звернутись на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань 

за номером 1548.
За словами віцепрем՚єрки Ірини Верещук, причина може бути в тому, що 

«Дія» не передала частину заявок органам місцевого самоуправління. Це 
могло зачепити десятки тисяч людей.

Інша причина – заявки не оформили належним чином. Мовиться про не-
правильне подання документів.

Джерело: 24tv.ua

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ВІД США ТА 
ІСТЕРИКА РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ

Наш найбільш потужний союзник США продовжує надавати Україні вій-
ськову допомогу. Попри всі спроби РФ зірвати постачання сучасного оз-
броєння, попри різні інформаційні спецоперації, направлені на зрив або 
зменшення цього постачання, процес іде.

Росіяни за допомогою різних інформаційних інструментів намагаються 
просунути чергову дезінформацію та фейки щодо західної зброї. Але наразі 
в них нічого не виходить, попри всі їх намагання.  

Серед такої дезінформації твердження, що нібито Україна перепродає у 
треті країни  отриману зброю. Але жодного реального факту, крім якихось 
там балачок, нема. Все на рівні так званих «качок» у ЗМІ, де  інсайдами 
є якісь неназвані, анонімні 
джерела.

Інша теза, яка постійно 
просувається російською 
пропагандою, – це те, що 
західна зброя нібито вико-
ристовується проти мирно-
го населення Донбасу. Піс-
ля багатьох вдалих влучань 
на тимчасово окупованих 
територіях у склади боєприпасів, командні пункти, склади палива,  мости, 
російська пропаганда просто б՚ється в істериці.                          

Новий пакет військової допомоги  
8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні нового пакету військо-

вої допомоги у розмірі 1 млрд доларів.
Відомо, що військова допомога передбачена для задоволення критично 

важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із 
запасів американського Міністерства оборони.

Можливості нового пакету включають:
 додаткові боєприпаси для HIMARS;
 75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
 20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;
 боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
 1 000 Javelin та сотні протитанкових систем AT4;
 50 броньованих медичних автомобілів;
 протипіхотні боєприпаси Claymore;
 вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
 медичне приладдя, зокрема аптечки, бинти, монітори тощо.
Конгресмен Елісса Слоткін заявила, що в новому пакеті військової до-

помоги Україна отримає давно запитувані ракети ATACMS, які б՚ють на від-
стань до 300 кілометрів. Про те саме заявив радник керівника Офісу пре-
зидента України Олексій Арестович в ефірі у російського правозахисника 
Марка Фейгіна. Однак офіційних підтверджень того, що будуть передані 
саме ATACMS, а не стандартні ракети GMLRS, поки немає.

Трохи пояснень
GMLRS (англ. Guided Multiple Launch Rocket System) — сімейство керо-

ваних реактивних снарядів калібру 227 мм, які класифікуються як високо-
точна зброя. Застосовується в реактивних системах залпового вогню M270 
MLRS та M142 HIMARS. Розробник і виробник — Lockheed Martin.

Ракета має три варіанти підриву: контактний, відтермінований та 
повітряний, призначений для знищення противника на відкритих позиціях.

Кожна ракета GMLRS має індивідуальне наведення з доведеною точні-
стю близько метра. Тобто кожна ракета – це потенційно окрема знищена 
ціль. Літають ці ракети, в залежності від модифікації, до 70 км.

Більш потужні ракети  ATACMS можуть уражати противника на дистанції 
у 300 км. Цього вистачить, аби дістати всі військові цілі, наприклад в окупо-
ваному Криму, включаючи аеродроми та морську базу у Севастополі. Крім 
того, такі ракети можуть дістатися до військових цілей на території РФ. Саме 
військових цілей, а не цивільних об՚єктів, по яких постійно б՚є Росія, зокре-
ма так званою «високоточною зброєю».          

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 98% УКРАЇНЦІВ ВІРЯТЬ
У ПЕРЕМОГУ У ВІЙНІ ТА ПІДТРИМУЮТЬ ДІЇ АРМІЇ  

В Україні люди вірять у перемогу над Росією, а в самій країні-агресорці 
соціологічні дослідження дають дуже незрозумілі, з точки зору логіки, ре-
зультати.      

Попри продовження російської агресії 98% громадян України вірять у 
перемогу у війні. Саме такі результати дало останнє опитування, прове-
дене соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналітичних 

досліджень (CISR) 
Міжнародного ре-
спубліканського ін-
ституту (IRI).

Показово, що  1% 
опитаних відповіли, 
що не вірять у пере-
могу України  та ще 
1% респондентів  не 
визначилися з від-
повіддю.  

Віра в перемогу зросла на 1% у порівнянні з аналогічним опитуванням, 
яке проводилося у квітні. Тоді у перемогу вірили 97%.    

Згідно з результатами дослідження 88% респондентів повністю підтри-
мують дії ЗСУ, радше підтримують – 10%. Сумарно це 98% – рівно стільки, 
скільки вірять у те, що Україна виграє цю війну.

Суттєво збільшилася підтримка перспективи вступу до НАТО. Якби зараз 
проводився референдум щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, то 
за вступ до цієї організації проголосувало б 72%.

Кількість тих, хто підтримує вступ до НАТО, у порівнянні з результатами 
опитування у квітні зросла на 13%.  Точно невідомо, які чинники вплинули 
на такий стрибок у цьому показнику.     

А що ж у Росії? 
У Росії в липні теж було проведено соціологічне опитування. Дослід-

ження проводила соціологічна служба Russian Field. Причому  автори до-
слідження попереджають: його результати щодо низки питань про те, що 
відбувається в Україні, можуть не збігатися з реальною ситуацією, оскільки 
«росіяни бояться говорити на цю тему», зокрема «збільшилися відмови, 
знизилася щирість».    

Так-от, це опитування дало дуже дивні результати, у яких повністю від-
сутня будь-яка логіка. Ось два результати, в яких є протиріччя. 

За даними опитування, 65% росіян схвалили б рішення  Путіна зупинити 
військову операцію в Україні та підписати мирну угоду.  

При цьому 60% респондентів підтримали б і намір Путіна розпочати но-
вий наступ на Київ.  

Загалом за війну в Україні  висловилося 52% опитаних, а за перехід до 
мирних переговорів – 38%.
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В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАВ 
ДЕРЖАВНИЙ ПОРТАЛ РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

В Україні з 1 серпня запрацював державний пoртал рoзшуку дітей «Діти 
війни». Прo це пoвідoмила радниця-упoвнoважена президента України з 
прав дитини та дитячoї реабілітації Дарʼя Герасимчук, яка такoж є кooрди-
натoркoю відпoвіднoї платфoрми.

«Діти війни» – інфoрмаційна платфoрма, за дoпoмoгoю якoї батьки 
та правooхoрoнні oргани змoжуть збирати інфoрмацію прo дітей, які:

пoстраждали під час війни;
зникли безвісти;
були незакoннo депoртoвані дo рoсії абo на тимчасoвo oкупoвані те-

ритoрії.
Дві oснoвні функції платфoрми:

1. Надавати актуальні інфoрмаційні зведення щoдo дітей, які пoстражда-
ли внаслідoк рoсійськoї військoвoї агресії прoти України (загиблі, пoранені, 
зниклі безвісти, депoртoвані), а такoж щoдo тих, кoгo вдалoся рoзшукати та 
врятувати;
2. Дoпoмагати рoзшукувати дітей.

За дoпoмoгoю платфoрми мoжна зв՚язатися з Націoнальнoю пoліцією 
України, Oфісoм Генеральнoгo прoкурoра, а такoж із Націoнальним інфoр-
маційним бюрo.

За слoвами упoвнoваженoї президента, правooхoрoнні oргани щoдня 
oнoвлюватимуть кількість пoказників на платфoрмі «Діти війни».

Сайтoм мoжуть скoристатися батьки загубленoї, переміщенoї абo ж де-
пoртoванoї дитини, а такoж будь-хтo, хтo має інфoрмацію прo зниклих ді-
тей, пoрушення їхніх прав абo злoчини, скoєні прoти них.

«Цей пoртал ствoренo як інструмент пoшуку дітей, їх пoрятунку та 
визвoлення з місць примусoвoгo переміщення чи депoртації. Інфoрмація, 
рoзміщена тут, – це наoчне свідчення генoциду українських дітей та злo-
чинів прoти людянoсті, які армія рoсії щoдня здійснює прoти українськo-
гo нарoду», – нагoлoсила Дарʼя Герасимчук.

Ольга Зима

В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИСЯ ПРАВИЛА В’ЇЗДУ 
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ 

Затверджено новий порядок виїзду на тимчасово окуповану тери-
торію через Запорізьку область: зміни діють від 12 серпня.

З 12 серпня почав діяти новий по-
рядок виїзду на тимчасово окуповану 
територію через Запорізьку область, як 
повідомляється на сайті Луганської об-
ласної військової адміністрації. Про це 
інформують «Економічні новини» з по-
силанням на «Українську правду».

«З 12 серпня заявки будуть подава-
тися виключно в електронному вигляді 
за оновленою формою. Внесення змін у 
заявку щодо дати виїзду, марки та дер-
жавного номеру автомобіля, списку осіб, які включені до заявки на виїзд, 
не дозволяється», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що черга, сформована за заявками до 11 серпня включ-
но, зберігається. Заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово окуповану 
територію Луганської області можна подати за посиланням. Для отримання 
консультацій жителі Луганщини можуть звернутися за номерами 

099-213-88-81, 093-161-57-03.
Виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення ван-

тажів (товарів) здійснюється у складі колон через визначений блокпост у 
с.Кам’янське. Формування колон відбувається на майданчику за адресою: 

Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя: щоденно з 06:00 до 17:00.
Читайте: В’їзд та перебування іноземців в Україні: у МВС представили 

нові правила
На цьому пункті пропуску та на блокпостах військовослужбовці, пред-

ставники правоохоронних та контролюючих органів мають право про-
водити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. Виїзд на 
тимчасово окуповану територію організується з урахуванням обмежень, 
встановлених законодавством, та за наявності документів, що посвідчують 
особу, відповідних документів на транспортний засіб, документів на товар 
(вантаж), що перевозиться.

Враховуючи стан автомобільної дороги та земельного полотна через річ-
ку Янчекрак до колон забороняється включати:

вантажні автомобілі із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;
автобуси, обладнані місцями для сидіння в кількості більше 22, що пе-

редбачено технічною характеристикою транспортного засобу, окрім транс-
порту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій.

В ОДА попередили, що може бути введене тимчасове обмеження або 
заборона руху транспортних засобів за маршрутом слідування колони, 
якщо існуватиме загроза життю чи здоров’ю громадян.

БАГАТО УКРАЇНЦІВ НЕ ВИЙДУТЬ НАСТУПНОГО РОКУ
НА ПЕНСІЮ В 60 РОКІВ: У ПФУ НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ

Для багатьох українців пенсія в 60 років наступного року буде недоступ-
ною. Їм доведеться або працювати і після шістдесяти, або сподіватися на 
допомогу близьких людей, які візьмуть на себе їхнє утримання.

У ПФУ пояснили, чому пенсія в 60 років стає дедалі більш недосяжною 
для наших співвітчизників.

Уся справа – у страховому стажі. Якщо українець не зміг накопичити до 
60 років достатньої кількості років страхового стажу, то і на пенсію він вийти 
вчасно не зможе. Причому з кожним роком тривалість необхідного страхо-
вого стажу зростає на 1 рік. Так, наприклад, нинішнього року вона становить 
29 років, а наступного, 2023-го, вже буде 30. По одному року додаватиметь-
ся щорічно – 2028-го. Тільки тоді, коли необхідний страховий стаж дорів-
нюватиме 35, його приріст зупиниться. Таким чином, у 2028-му та наступні 
роки українці зможуть ви-
ходити на пенсію, маючи 
все ті ж 35 років стажу. Але 
все-таки можна буде вийти 
на пенсію наступного року 
і не маючи 30 років стажу. 
Однак із меншим стажем 
роботи можна буде вийти 
на пенсію лише у 63 роки, 
а не у 60. Таким чином, у 
2023 році можна буде ста-
ти пенсіонером у 63 роки, 
маючи при цьому від 20 до 
30 років стажу.

Крім того, деякі українці зможуть у 2023 році вийти на пенсію у 65 років. 
Для цього їм знадобиться лише від 15 до 25 років страхового стажу. Та якщо 
ваш стаж до 65 років не становитиме і 15 років, то про пенсію можна за-
бути: або доведеться працювати до глибокої старості, або задовольнятися 
крихітною державною допомогою, на яку прожити нереально. 

Нагадаємо, що страховий стаж – це не загальний стаж роботи (хоча в 
ідеалі саме так і має бути), а час, упродовж якого із зарплати працівника 
сплачувались податки, зокрема Єдиний соціальний внесок до Пенсійного 
фонду. Саме тому не погоджуйтесь на неофіційне працевлаштування та ви-
магайте від роботодавця, щоб він узяв вас на роботу офіційно.

При цьому, якщо пенсіонер має наднормативний стаж, то за кожен рік 
такого стажу йому виплачується щомісячна надбавка до пенсії.

 Марченко Любов 

МОБІЛІЗАЦІЯ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ: 
чому добровольців не беруть на службу, а продовжують вручати 

повістки ухилянтам.
 Мобілізацію в Україні буде продовжено до 21 листопада. Відповідний 

законопроєкт президент Володимир Зеленський уже вніс до парламенту. 
Людей у Збройних силах України на сьогодні вистачає, проте призов про-
довжується. Начальник управління персоналу штабу командування Сухо-
путних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, кого із громадян зараз призива-
ють у першу чергу.

Незважаючи на 
те, що всі регіони 
виконали план за 
призовом на 100 і 
більше відсотків, а 
потреби у доуком-
плектуванні військо-
вих частин порівня-
но з початком 
повномасштабної 
війни з РФ зменши-

лись у десятки разів, українцям, як і раніше, продовжують вручати повістки. 
Добровольців при цьому достатньо, але їх не завжди беруть.

У кожному територіальному центрі на обліку є черги з добровольців, 
але, за словами голови штабу ВСУ, призивають зараз не всіх бажаючих, а 
лише тих, чиїх спеціалізованих навичок потребує той чи інший підрозділ.

Наприклад, якщо ЗСУ у певному регіоні потрібні механіки-водії танків 
та навідники-оператори танків, то інших військовозобов՚язаних ставлять у 
чергу, а беруть лише тих, хто відповідає даним спеціальностям. Якщо серед 
добровольців таких немає, тоді повістки видають тим, хто, може, і не бажає 
служити, але борг зобов՚язує. На сьогодні у ЗСУ вистачає піхотинців, тому 
їх не набирають. Водночас у регіонах шукають водіїв, а також – операторів 
протитанкових ракет, яких дефіцит.

 Людей без досвіду служби в армії наразі не призивають, навіть добро-
вольців. Швидше мобілізують тих людей, які вже служили, на яких держава 
вже витратила час та кошти і яких потрібно лише трохи підучити, ніж набе-
руть людей, яких треба вчити з нуля.
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НАЗВАНО ДАТУ, КОЛИ З БАТЬКІВЩИНИ-МАТЕРІ
ЗНІМУТЬ РАДЯНСЬКИЙ ГЕРБ

Цього року влада розроблятиме план демонтажу герба СРСР на щиті мо-
нумента «Батьківщина-мати» в Києві і проводитиме підготовку до техніч-
них робіт. Повністю його збираються замінити у 2023 році.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр 
Ткаченко 11 серпня в ефірі телемарафону.

«Зніматимемо серп і молот, обережно 
переноситимемо пам՚ятники радянським 
«видатним» діячам, але робитимемо це 
відповідно до закону. Ми все ж таки євро-
пейська держава», – сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що до кінця 2022 року 
планується залучити провідні українські ін-
ститути визначення найкращого методу де-
монтажу радянського герба.

Крім цього, зараз існує законодавча су-
перечність між вшануванням пам՚ятників 
Другої світової війни та боротьбою з радян-
ськими символами.

У Мінкульті також анонсували конкурс 
на проєкт українського герба, який мають 
розмістити на щиті замість серпа та молота.

«Думаю, до кінця цього року зможемо 
провести технічні та проєктні, на це у 
нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж 
розпочнемо наступного року, тоді ж, коли 
й конкурс на проєкт тризубу, який ми збираємося там розмістити», – 
каже Ткаченко.

Нагадаємо, 85% опитаних українців у «Дії» проголосували за «деко-
мунізацію» герба СРСР на «Батьківщині-матері» у Києві та заміну його 
на тризуб.

ДЕРЖАВНА РАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА
(ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ДЕОКУПОВАНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

І ТИХ, ХТО ЕВАКУЮЄТЬСЯ)
Хто має право на отримання
Люди, які проживають у деокупованих населених пунктах та не мають і 

не мали статусу ВПО, а також ті, хто евакуюється з районів бойових дій (або 
можливих бойових дій) до безпечних районів.

Скільки можна отримати
3 000 грн на місяць для осіб з інвалідністю та дітей, 2 000 грн — для інших 

осіб.
Скільки триватимуть 

виплати
Виплата є одноразовою. 

Для мешканців населе-
них пунктів виплати здій-
снюють виконавчі органи 
місцевих рад або військо-
вих адміністрацій протя-
гом п’яти робочих днів з 
дня отримання коштів від 
Мінсоцполітики. Тим, хто 
евакуюється, допомогу ви-
плачує АТ «Укрзалізниця» 
не пізніше наступного дня 
після прибуття їх до проміжного або приймального пункту евакуації, розта-
шованого на залізничному вокзалі.

Куди треба звертатися
Згідно з офіційним роз’ясненням, подати заяву на отримання допомоги 

можна в усній формі в обласних та Київській міських військадміністраціях, 
районних військових адміністраціях, виконавчих органах сільських, селищ-
них і міських рад та в АТ «Укрзалізниця». З собою треба мати:

посвідчення особи (паспорт, ID-картку, закордонний паспорт або будь-я-
кий із цих документів у застосунку «ДІЯ»);

довідку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків;

свідоцтво або е-свідоцтво про народження дитини (у разі потреби).

Крім того, доукомплектування військових частин у країні відбувається за 
територіальним принципом. Якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати 
військові частини у Закарпатському регіоні, то пошуком нових людей зай-
меться Закарпатський територіальний центр чи його сусіди.

 Лобанова Єлизавета 

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ 
ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ В УМОВАХ ВІЙНИ

До Міжрегіонального управління протягом липня надходило багато за-
питань від працівників щодо можливості отримання грошової компенсації 
за невикористані дні щорічних, додаткових відпусток. Тож відомство вирі-
шило надати офіційне роз’яснення. Якщо маєте дні невикористаних відпу-
сток — інформація буде корисною для вас.

Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки 
врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України.

Так, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компен-
сація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової 

відпустки працівникам, які мають 
дітей або повнолітню дитину з ін-
валідністю з дитинства підгрупи А 
I групи.

Слід звернути увагу, що у разі 
звільнення керівних, педагогіч-
них, наукових, науково-педаго-
гічних працівників, спеціалістів 
закладів освіти, які до звільнен-
ня пропрацювали не менш як 10 
місяців, грошова компенсація 

виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку 
повної їх тривалості.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошо-
вою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та 
додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошо-
вою компенсацією не допускається.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні 
щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають 
дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи 
А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого 
працівника, а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.

Додатково зауважуємо, що певні обмеження стосовно відпусток на 
період дії воєнного часу запроваджено статтею 12 Закону України від 15 
березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах 
воєнного стану» (із змінами та доповненнями).

ДОПОМОГА ВІД ДЕРЖАВИ (ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ)
Хто має право на отримання

Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). За-
реєструватися як ВПО можуть люди, які виїхали з тимчасово окупованих 
територій або територій, де ведуться бойові дії (актуальний список від Мін-
реінтеграції).

Скільки можна отримати
3 000 грн на місяць для осіб з інвалідністю та дітей, 2 000 грн — для інших 

осіб.
Скільки триватимуть виплати

З моменту звернення (виплати йдуть за повний місяць незалежно від 
дати звернення) протягом усього періоду воєнного стану плюс один місяць 
після його припинення або скасування.
Куди звертатися, щоб отримати статус впо та довідку переселенця

Існує декілька варіантів оформлення статусу внутрішньо переміщеної 
особи:

звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг 
(ЦНАП);

звернутися до виконавчого органу місцевої ради;
звернутися до департаменту соцзахисту населення місцевої держад-

міністрації;
зареєструватися онлайн через портал або мобільний застосунок «ДІЯ».

Якщо ви реєструєтеся 
офлайн, вам буде потріб-
но надати свій паспорт 
(для дитини — свідоцтво 
про народження) та довід-
ку з даними про реєстра-
ційний номер облікової 
картки платника податків 
(РНОКПП).

Крім того, треба буде 
написати заяву, де будуть 
вказані персональні дані, 

останнє місце проживання або реєстрації та фактичне місце проживання на 
тепер. Також у заяві потрібно вказати номер свого банківського рахунку за 
стандартами IBAN (29-значний номер, який можна подивитися у договорі 
на відкриття рахунку чи банківському мобільному застосунку або дізнати-
ся, звернувшись до банку, в якому відкрито рахунок). Грошові виплати здій-
снюватимуться саме на цей рахунок.
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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»

СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ – ЛЕГКО!
 Мої вітання! 
 Ми з вами далі подорожуємо знаннями української мови. 
Наступна станція – АПОСТРОФ. 
Як на мене, це досить цікавий знак, який має власну історію. Бере свій 

початок аж у 1886 році, коли створили желехівку (український фонетичний 
правопис на Заході України) з остаточним усталенням вживання літер е, є, и 
та апострофу у їх сьогоднішньому значенні, до правопису Бориса Грінченка 
(грінченківка – український правопис, вперше використаний та заведений 
українсько-російським словником Бориса Грінченка), та застосували у «Сло-
варі української мови» за 1907–1909 рр., що є основою сучасної орфографії.

Апо́строф (від грец. «звернений набік») — нелітерний орфографічний 
знак. Це графічний знак, який не позначає звук. 

Перейдемо до візуалізації прикладів та розглянемо правила:

Апостроф не ставиться:
1. Після б, п, в, м, ф, що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними 

стоїть інша, крім р, літера на позначення кореневого приголосного звука: 
Святослав, святковий, тьмяний, морквяний, медвяний (але: торф’яний, 
черв’як, верб’я).

2. Після літери р, що позначає м՚який приголосний на початку слова чи в 
середині складу: порятунок, рясний, гарячий, буряк.

3. У словах іншомовного походження у злитій вимові: резюме.

Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пи-
шеться перед я, ю, є, ї:

1. Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єде-
стал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’ячен-
ца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, 
Монтеск’є, Руж’є, Фур’є.

2. Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, 
кон’юнктура.

Апостроф не пишеться:
1. Коли я, ю позначають пом՚якшення попереднього приголосного перед 

а, у: бязь, бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш, 
Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг.

Винятки: ад’ютант, кон’юнктивіт, кон’юнктура, ін’єкція.
Цікаві факти: апостроф не входить до алфавіту і на розміщення слів у 

словниках не впливає. Не лише українська мова використовує апостроф. 
Іноземні мови  також використовують цей знак: англійська, китайська, біло-
руська та російська мови.  

Мова – це код нації!
Діана Українець

АНЕКДОТИ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ

- Алло, поліція?
Як можна

отримати права
на водіння танка?

Господи, та 
катайтесь так!

Хто вас зупинить?

У СВІТІ БУЛО 
7 ЧУДЕС СВІТУ,
УКРАЇНА - ЦЕ 

ВОСЬМЕ!

Пишаюсь тобою,
моя рідна!


