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СИТУАЦІЯ З
КОРОНАВІРУСОМ:
РОЗВИТОК ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ
ВАКЦИНАЦІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Маєте питання соціального,
юридичного чи медичного характеру?
Потребуєте допомоги?
Телефонуйте на БЕЗКОШТОВНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
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СИТУАЦІЯ З КОРОНАВІРУСОМ: РОЗВИТОК ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ,
ВАКЦИНАЦІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Що відбувається в Україні з епідемією, вакцинацією, які настрої у людей
і як реагує влада на актуальні виклики із протидії небезпечній хворобі? Про
обмеження, які наразі існують. Про кількість вакцинованих та відповідальність.
Згідно зі статистикою в Україні зараз триває третя хвиля епідемії та рівень
захворюваності вищий, ніж це було навесні цього року та восени 2020-го.
У листопаді минулого року максимальна кількість захворілих за добу була
16294 людини, у квітні цього року – 20341. У листопаді цього року – вже
був антирекорд – 27377 захворілих за добу, а також сумний антирекорд із
померлих – 833 людини. Наразі точно невідомо, чи пройшла Україна вже
пік чергової хвилі.
Справи з вакцинацією
На 10 листопада в Україні вакциновано двома дозами 18,8 % населення.
Одне щеплення отримали 26,8 %. Наразі це найменший показник у Європі
та серед країн, які розташовані поруч. У Білорусі повністю вакциновано, на
цю дату, 21,3 %, у РФ – 34,8 %, у Польщі – 52,9 %, Словакія – 42,5 %, Угорщина – 59,1 %, Молдова – 34,2 %, Румунія – 30,7 %.
Збільшення охочих отримати щеплення в Україні почалося з середини
жовтня, коли всі зрозуміли, що йде стрімке зростання кількості захворілих,
зросла кількість смертей від ускладнень хвороби та уряд вводить певні обмеження для невакцинованих. Регіони України почали потрапляти у «червону зону».
Що каже соціологія про настрої українців стосовно
пандемії та вакцинації
У другій половині жовтня соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження щодо ставлення українців до епідемії, вакцинації. Дані соціології
вказують на те, що люди більше хвилюються за своїх близьких, ніж за себе.
41 % опитаних висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57 % – не мають таких побоювань. Щодо здоров’я
своїх близьких та рідних хвилюються 77 %, не хвилюються – 23 %. З весни
цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії
дещо знизився. Найвищі показники хвилювання були у людей старшої
вікової групи та серед жінок.
• 36 % опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше або ж друге
щеплення), 18 % зазначили, що готові вакцинуватися, 43 % – не готові. Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться
відносно усього населення. У порівнянні з липнем цього року лояльність до
щеплення зросла.
• 37 % опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення
на міністра охорони здоров’я, 18 % говорять, що за цю ініціативу має нести
відповідальність президент, 13 % – головний санітарний лікар, 10 % – Верховна Рада, 3 % – прем’єр-міністр.
• У порівнянні з весняними дослідженнями, коли була друга хвиля епідемії, кількість прихильників «жорсткого карантину» дещо зменшилася.
Так, підтримують запровадження локдауну 54 % (у квітні, під час другої
хвилі, 65 %), не підтримують введення локдауну – 44%.

Дії влади: обмеження та відсторонення працівників від роботи
Влада закликає вакцинуватися та одночасно з цим впроваджує обмеження. Наразі для «червоних зон» введені такі обмеження.
Забороняються:
• робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та
замовлень на винос,
• робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
• робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
• робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
• проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
• робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників,
проведення кіно- та відеозйомки.
Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, коли
100 % співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений
COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих
магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.
На сайті Міністерства охорони здоров’я зазначають, що місцева влада
може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних
правил у регіоні.
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З 8 листопада набув чинності наказ МОЗу «Про затвердження Переліку
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням».
Йдеться про працівників:
центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,
місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів,
закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної,
позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ
незалежно від типу та форми власності.
Працівники вказаних організацій, які станом на 08 листопада 2021 року
не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, відсторонюються від
роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення.
Не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.
Працівники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19,
не можуть бути відстороненими від роботи, оскільки вже не йдеться про
ухилення або відмову від вакцинації.
Для відсторонення від роботи працівника, який ухиляється або відмовляється робити щеплення, керівник підприємства має проінформувати працівників про правові наслідки у разі його відмови або ухилення від обов’язкового щеплення.
Відсторонення від роботи – це не звільнення. Якщо працівник отримав
принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для продовження
його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози
не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку
він має бути допущений до роботи.
Якщо під час перевірки підприємства або закладу виявляються працівники, які ухиляються або відмовляються від щеплення, то посадові особи,
що очолюють установу, можуть отримати штраф від 34 тис. гривень.

МОЗ РОЗШИРИЛО ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ, ДЛЯ ЯКИХ
ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19 Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ

У МОЗ пояснили, для яких професій щеплення буде обов’язковим
Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, для яких
щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, до педагогів та працівників центральних та місцевих органів влади також додадуть працівників:
• підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
центральних органів виконавчої влади;
• установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального
захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
• підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 4.03.2015 року № 83 (повний список тут).
Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.
Працівники вищевказаних установ, які не зроблять щеплення, будуть
відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ті, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації.
В Україні з 8 листопада набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я щодо затвердження переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.
Згідно з наказом № 2153, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:
• центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
• місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
• установ вищої, післядипломної, професійної передвищої, професійної
(професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та установ незалежно від типу і форми власності.
Нещеплених відсторонять від роботи без збереження зарплати.
Працювати без щеплення представникам професій із цього списку дозволено лише за наявності протипоказань. За словами міністра охорони
здоров’я Віктора Ляшка, єдине постійне протипоказання до щеплення —
анафілактична реакція.
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ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ СТАВ МІНІСТРОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ:

що про нього відомо, перші заяви та перші візити
Олексій Резніков став третім
міністром оборони за президентства Володимира Зеленського. Наразі в Україні
існує норма закону, за якою оборонне відомство має очолювати цивільна особа.
Президент України Володимир Зеленський особисто представляв нового
очільника Міністерства оборони у Верховній Раді. За цю кандидатуру проголосували 273 депутати.
До свого призначення керівником МО
був на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
України та був членом Мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. До роботи у
Кабінеті Міністрів Резніков був досить
відомим адвокатом.
Під час своєї роботи у КМУ Олексій Резніков жорстко висловлювався
щодо Росії, виступав за співпрацю з НАТО та підсилення військової допомоги України від західних союзників. Крім того, він майже відкритим текстом
заявляв про те, що Мінські домовленості треба переглядати. І це сильно
дратувало країну-агресора.
Що він казав із трибуни у Раді під час свого призначення
Він заявив, що, коли аналізував пропозицію очолити МО, зробив багато
висновків, але його зачепили саме два висновки.
Перший висновок: «Армія користується найбільшою довірою у суспільстві, українці покладаються на ЗСУ більше, ніж на церкву. Але якщо
подивитися на факти, то про окремого солдата, сержанта, офіцера ми
піклуємося недостатньо».
Другий висновок: «Ставлення у багатьох випадках є таким, що на
цього солдата, сержанта та офіцера ми розраховуємо тільки один раз.
Коли людина повертається з фронту, то часто опиняється без відповідної поваги та уваги».
Війна з Росією триває вже восьмий рік, і керівник Міністерства оборони зазначив, що «відповідь України на ці виклики була комплексною та
адаптивною, ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора».
Далі Резніков зазначив: перше, що він має зробити, – це забезпечити, щоб Міністерство оборони, Генштаб та профільний комітет парламенту діяли як складова єдиного організму. Говорив про те, що треба
міняти структуру оборонного бюджету, «щоб це був бюджет сучасної
армії, а не бюджет утримання та проїдання». Крім того, він сказав, що
варто залучати допомогу від наших союзників, саме в окремих напрямках оборони. Резніков підкреслив необхідність наповнювати практичним
змістом ті рамкові угоди, які були ухвалені під час візиту до США Президента України. Про результати візиту ми писали в одному з номерів
нашого видання.
Ще один меседж від нового керівника Міністерства оборони:
«Подивитися на Збройні сили як на потужного роботодавця, який
дбає про людей від моменту вибору професії до адаптації після служби.
Тільки так ми сформуємо насправді професійну армію».
Резніков пообіцяв повний аудит Міністерства і сказав, що це буде його
першим кроком. І далі він заявив, що «українська паперова армія має залишитися у минулому». Ця його заява, про надлишкові папери у ЗСУ, повністю
повторює тези Головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія
Залужного, щодо прибирання непотрібного паперового документообігу,
перш за все у військових частинах, які зараз перебувають на лінії фронту.
Незрозуміла реакція РФ на призначення Резнікова
міністром оборони України
Призначення Олексія Резнікова міністром оборони України викликало,
по суті, неадекватну реакцію в Росії. Постпред РФ у ОБСЄ Олександр Лукашевич попередив моніторингову місію про «наслідки», пов'язані з перестановками в українському військовому відомстві. Про це повідомляє ТАРС.
На думку Лукашевича, сьогоднішнє затвердження на посаді міністра
оборони України колишнього віцепрем'єра з реінтеграції Олексія Резнікова
навряд чи «позитивно позначиться на врегулюванні ситуації» на Донбасі.
Яким чином призначення нового очільника оборонного відомства України вплине на ситуацію на Донбасі і які будуть наслідки, представник Росії в
ОБСЄ ніяк не пояснив.
Перші візити міністра
Перший свій візит Олексій Резніков здійснив у зону ООС. Потім він
відвідав Навчальний центр «Десна» ім. князя Ярослава Мудрого. А наступна робоча поїздка була до Командування Сил спеціальних операцій ЗС
України.
Відносини зі ЗМІ
Коли Олексій Резніков був міністром із питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України та членом Мінської тристоронньої контактної групи, він досить активно спілкувався з журналістами, був комунікаційним держслужбовцем.
Наразі в адміністрації президента заявляють, що новий міністр оборони
взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ та
провести повний аудит підконтрольного йому відомства.

У КАБМІНІ ПОЯСНИЛИ, ЧИ ЧЕКАТИ УКРАЇНЦЯМ НА
ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ТА ГАЗУ ЦЬОГО
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українців, що цього
опалювального сезону жодних відключень світла та газу не буде. За словами прем’єра, уряд заборонив постачальникам відключати споживачів.
Про це голова Кабміну розповів під
час прес-конференції у Запоріжжі.
«Жодних відключень газу та електроенергії у нас не передбачається.
Ми вже відзначали, що ми урядовим
рішенням заборонили відключення
споживачів, і бюджетних, і приватних, від газопостачання», — підкреслив він.
Як заявив Шмигаль, опалювальний
сезон в Україні проходить стабільно і
«зірваним не буде».
«Що стосується ціни на електроенергію. Тариф на е/е для населення
України встановлений: протягом цього року і наступного він буде 1,44
гривні для людей, які споживають до 250 кВт, і 1,68 гривні – для тих, хто
споживає більше. Що стосується цін на ринку е/е, а це не стосується
населення, це стосується бізнесу, там ціна може коливатися. Це ринок, і
тут треба сказати, що в Україні ціна на е/е нижча, ніж у Європі», — пояснив глава уряду.
Прем’єр додав, що під час проходження цього осінньо-зимового періоду
працюватиме 14 із 15 енергоблоків електростанцій за схемою 13+1.
«Фактично ми розуміємо, що електроенергією всі споживачі будуть
спокійно, безперервно забезпечені», — запевнив Шмигаль.
У Міністерстві енергетики України вважають, що Україні не загрожують
проблеми в енергосистемі в холодний період, пов’язані з нестачею вугілля,
зокрема й віялові відключення електрики.
Автор: UA.NEWS

ИНВАЛИДАМ АТО И ИХ СЕМЬЯМ ВЫДЕЛЯТ 12.5 МЛН ГРН НА
ОДНОРАЗОВУЮ ПОМОЩЬ, — КАБМИН

Единовременная выплата будет составлять от 250 до 750 прожиточных
минимумов в зависимости от установленных групп инвалидности.
Кабинет министров
Украины принял решение об одноразовой денежной помощи семьям
ветеранов АТО, которые
пострадали во время
проведения антитеррористической операции.
На это предусмотрено
12,5 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета.
Об этом говорится в
объяснительной записке к проекту распоряжения Кабмина.
В документе говорится, что средства будут выделены Министерству по
делам ветеранов. Из этой суммы предусмотрено оказать помощь членам
семей 4 погибших и 14 лицам, получившим инвалидность во время участия
в АТО.
При установлении инвалидности суммы будут распределяться следующим образом:
• для І группы – 400;
• для ІІ группы – 300;
• для ІІІ группы – 250 прожиточных минимумов.
В случае гибели или смерти участника антитеррористической операции
члены их семей смогут получить 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года
гибели или смерти.
Отметим, что с 1 января 2021 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 270 гривен.
«Выплата осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29.04.2016 № 336 согласно Закону Украины
«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении и выплате единовременной денежной помощи некоторым категориям лиц в случае их гибели или инвалидности вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в антитеррористической операции…», — указано в тексте документа.
Напомним, что в июле правительство приняло решение о повышении
выплат для участников боевых действий (УБД), утративших трудоспособность, после того как ветераны силовых структур устроили митинг возле
Верховной Рады.
По распоряжению Владимира Зеленского с 1 июля 2021 года была
увеличена пенсия для украинских военнослужащих и участников боевых
действий. Таким образом, 400 тысяч военнослужащих, которые вышли на
пенсию до 1 марта 2018 года, получили доплату в 2 тысячи гривен, а минимальная выплата для них составляет 3854 гривны.
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ІСТОРІЯ НАШОГО СВЯТА, АБО ЧОМУ САМЕ
6 ГРУДНЯ СВЯТКУЄМО ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Учасники Першого Зимового походу з конвою
М. Омеляновича-Павленка на інтернуванні. 20 грудня 1920 року

Коли мова заходить про 6 грудня, то слід пам’ятати не тільки про створення новітньої армії у 1991 р. (День Збройних Сил України), а й про 6 грудня 1919 р. – початок однієї зі славетних сторінок української армії – Першого Зимового походу Дієвої армії УНР.
У 1917 році постає Українська держава — спочатку як автономія у складі
Російської імперії, а згодом і як повністю незалежна Українська Народна Республіка. Активні військові дії більшовиків проти молодої держави і перша
окупація значної частини України московськими військами показали гостру
необхідність у створенні боєздатної армії, яка спроможна забезпечити територіальну недоторканність і суверенітет перед північним агресором.
Військо формувалося на національних засадах і традиціях, рядові називалися козаками, а командири – підстаршинами й старшинами. Було введено окремі ранги (військові звання), відмінні від іноземних, як-от ройовий,
чотовий, бунчужний, хорунжий, сотник. Офіційною була назва «Військо і
Флот УНР» (через відсутність флоту як окремого виду збройних сил частіше
вживали скорочену назву «Військо УНР»), а також у наказах вживалася назва «Армія УНР», бойове ядро якої, що брало постійну участь у військових
діях, називалося «Дієва армія УНР» — скорочено ДА УНР.
Після важких поразок у 1919 році в зіткненнях із російськими більшовиками і білогвардійцями, а також викошена епідемією тифу, Армія УНР
разом із Головним Отаманом Симоном Петлюрою відійшла на західні землі
в тодішню Волинську губернію УНР, де у Новоград-Волинському повіті опинилася у «трикутнику смерті»: між більшовиками з північного сходу, поляками з північного заходу і білогвардійцями з півдня.
4 грудня у Новій Чорториї поблизу Любара Головний Отаман зібрав військову нараду, на якій були присутні командарм полковник Василь Тютюнник та начальник штабу полковник Євген Мєшковський, а також начальники п’яти збірних дивізій. Обговорювали можливість припинення відкритої
боротьби і перехід до партизанської боротьби в тилах противника. 4 грудня так і не вдалося виробити спільного рішення. 5 грудня С. Петлюра призначив командувачем ДА УНР замість
смертельно хворого Василя Тютюнника (помер через два тижні) начальника
Запорізької збірної дивізії полковника
Михайла Омеляновича-Павленка, а його
заступником – начальника Київської
збірної дивізії полковника Юрка Тютюнника. 6 грудня відбулася друга нарада,
на якій головував прем’єр-міністр Ісаак
Мазепа. Після довгих дискусій і суперечок було прийнято одноголосне рішення
ліквідувати фронт, а боєздатні частини
відправити у рейд по тилах противника
з метою зберегти дієздатний кістяк армії, організувати взаємодію з повстанськими загонами для спільної боротьби,
завдати окупанту втрат і знищити, де це
можливо, його окупаційний апарат та
інфраструктуру. За такий рейд активно
виступали командарм Омелянович-Павленко і його заступник Тютюнник, що і
вплинуло на остаточне рішення.
6 грудня 1919 року козаки і старшини
реорганізованої Дієвої армії УНР, які залишилися у строю і не бажали переходити на чиюсь зі сторін, під командою
Михайла Омеляновича-Павленка (який був підвищений у «ранзі» генерала) вирушили в рейд по тилах противника, який згодом назвали Першим
Зимовим походом. Перший, бо у 1921 році був ще й Другий похід під загальним командуванням Юрка Тютюнника, а Зимовий — бо почався з початком зими і протривав усю зиму, закінчившись 6 травня.
У Перший Зимовий похід виступило за різними оцінками від 5 до 10
тисяч, як тоді називали, шабель (кіннота) і багнетів (піхота) з артилерією.
Оцінки відрізняються через те, що протягом цих п’яти місяців тривали постійні бої і сутички, у яких армія зазнавала втрат, і так само армія поповню-
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валася за рахунок козаків, які опинилися в партизанських загонах у тилу
більшовиків, а потім знову влилися в ДА УНР. Саме бойове ядро складало
близько тисячі шабель і дві тисячі багнетів при чотирнадцяти гарматах.
Історичне і стратегічне значення 3000-кілометрового Першого Зимового
походу ДА УНР, який почався 6 грудня, важко недооцінити. Наявність армії,
що продовжує боротьбу проти червоного окупанта, дала підстави Симону
Петлюрі говорити з начальником Польської держави і її війська Юзефом
Пілсудським про спільний фронт проти більшовиків і саме про допомогу
поляків у звільненні України, а не заміну більшовицької окупації на польську. Внутрішня ситуація в Україні була вкрай важкою, населення ані не бачило уряду, ані не чуло про його діяльність, і поява армії у глибокому тилу
ворога вселяла надії в українців на звільнення рідної землі. За час походу
Дієва армія мала ряд успішних боїв і здобула декілька населених пунктів:
19.ІІІ звільнено Умань, 5.IV — Бобринець, 16. IV — Вознесенськ, де здобули
багату військову здобич, козаки добре оділися і взулися, а головне — поповнили боєкомплекти. 22–25.IV армія вирушає у район Ананьїва і Балти,
де надає суттєву допомогу повсталим селянам, а згодом вирушає на допомогу Галицькій Армії (у той час тимчасово перейшли на бік червоних), дві
бригади якої виступили проти більшовиків. Загалом за час походу близько
50 боїв.
Закінчився Перший Зимовий похід 6 травня 1920 року, коли частини ДА
біля с. Писарівка Ямпільського повіту зустрілися з розвідувальними роз’їздами 2-ї стрілецької дивізії полковника Олександра Удовиченка, яка діяла
у складі 6-ї польської армії. З цього приводу в рапорті Удовиченка Петлюрі
читаємо: «Повсюди лунає гучний козацький поклик «Слава Україні й Головному Отаману Петлюрі, слава отаману Омеляновичу-Павленку, усій старшині й козацтву славної Дієвої армії!» Того ж дня 6 травня відділи 3-ї польської армії увійшли в Київ, а вже 8 травня у Києві відбувся спільний парад
польських частин і української 6-ї дивізії полковника Марка Безручка. На
момент зустрічі Дієвої армії з українськими частинами, які вели наступ разом із поляками, її чисельність становила 4 319 чоловік при 81 кулеметі та
12 гарматах.
Наказом Головної команди Війська і Флоту УНР від 19 жовтня 1920 року
за підписом Симона Петлюри було засновано нагороду «Залізний хрест
за зимовий похід і бої», що був єдиним бойовим орденом Армії УНР. Цим
хрестом були нагороджені всі учасники Першого Зимового походу, які іменувалися «Лицарями Ордена Залізного Хреста». Знак ордена №1 одержав
командарм Михайло Омелянович-Павленко (на листівці вище у командарма на грудях саме цей орден), №2 — начальник штабу в Зимовому поході
генерал Юрко Тютюнник, №3 — командир 2-ї Волинської дивізії генерал
Олександр Загродський. Загалом було нагороджено до 4 тисяч козаків і
старшин. Лицарі ордена прийняли рішення відзначати 6 грудня свято відзнаки Залізного Хреста.
Волею випадку чи збігом обставин саме у дату початку Першого Зимового походу в 1991 році парламент вже незалежної України прийняв закони «Про оборону України» і «Про Збройні Сили України», які мали стати
продовжувачами славних бойових традицій українського війська, зокрема
і Армії УНР. У цей же день було затверджено текст військової присяги, яку
урочисто склав у Верховній Раді перший міністр оборони України генерал-полковник Костянтин Морозов, а також денонсовано союзний договір
від 30 грудня 1922 року, чим фактично було завершено героїчний чин вояків Армії УНР 70-річної давнини — визволення від більшовицької окупації
України. У 2014 році рейди тилами російсько-терористичних військ здійснили сучасні військовослужбовці. Найбільш відомими стали рейди 95-ї ОАБр і
80-ї ОДШБр із приданими підрозділами, під час яких було виконано бойові
завдання з деблокування оточених підрозділів ЗСУ і значно підірвано плани зі збройної агресії проти України.
Автор – Військовий реконструктор, краєзнавець Андрій Мацьків,
спеціально для АрміїInform

КОМПЕНСАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ НАЗНАЧАТ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: КАБМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ

В Украине пересмотрели механизм назначения и выплаты компенсации
по уходу за нетрудоспособными членами семьи. В числе новшеств – расширение оснований, когда такая компенсация не предоставляется, сокращение перечня документов для ее получения и определение условий для
прекращения выплат.
Соответствующий проект постановления Кабмин принял в среду,
20 октября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве
социальной политики. Цель – усовершенствовать действующий порядок,
который внедрили в Украине в конце 2020 года.
В частности, изменениями предусмотрено:
• определить ответственными за назначение и выплату компенсации по
уходу органы местного самоуправления (сельские, поселковые и местные
советы);
• расширить перечень оснований, когда компенсация не назначается
(например, если само лицо, за которым осуществляется уход, уже получает
государственную помощь по уходу, а также если физлицо предоставляет
такие услуги на профессиональной основе и без регистрации ФЛП);
• прекращать выплату компенсации, если лицо, предоставляющее услуги по уходу на непрофессиональной основе, пребывает за пределами
Украины более 30 дней;
• сократить перечень документов, необходимых для получения компенсации (больше не надо будет подавать информацию, которая доступна в
государственных реестрах).
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Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.
Документ предусматривает, что государство будет доплачивать украинцам, которые содержат и присматривают за своими нетрудоспособными членами семьи, а именно:
• лицами с инвалидностью I группы;
• детьми с инвалидностью, гражданами пожилого возраста с когнитивными нарушениями;
• неизлечимо больными, которые из-за нарушения функций организма
не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию;
• детьми, не относящимися к детям с инвалидностью, но страдающими
тяжелыми заболеваниями.
Важным является именно совместное проживание лица, которое осуществляет уход, и того, кто нуждается в помощи. Они также должны быть
связаны общим бытом и иметь взаимные права и обязанности.
На получение компенсации могут рассчитывать:
• муж/жена, даже если официально не состоят в браке;
• дети до 18 лет, а также дети,
которые учатся на дневной форме
обучения в вузах, до достижения
23 лет и не имеющие собственных
семей.
Размер компенсации определяется как разница между прожиточным минимумом, установленным
на 1 января года, в котором предоставляются социальные услуги, и среднемесячным совокупным доходом лица, предоставляющего эти услуги (за
шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления). Если официально доход подтвердить нельзя, в учет берется минимальная зарплата.
Для получения компенсации необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения и подать два заявления – о
согласии предоставлять социальные услуги и о согласии их получать, а
также предоставить такие документы:
• декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на
основании справок о доходах каждого члена семьи) по форме, утвержденной Минсоцполитики. В декларации также указывается информация о составе семьи заявителя;
• копию свидетельства о рождении ребенка (при предоставлении социальных услуг по уходу ребенку);
• копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;
• заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК) о том,
что пожилой человек вследствие когнитивных нарушений нуждается в стороннем уходе. Форма такой справки утверждена Минздравом;
• заключение ВКК о необходимости в уходе за неизлечимо больными
лицами, которые вследствие нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;
• копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
• справку о тяжелом заболевании ребенка в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением Кабмина № 1161.
Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно. Для продолжения выплаты компенсации на следующий срок
некоторые документы придется обновить. В частности заявление
и декларацию о доходах и имущественном состоянии, а в некоторых
случаях и медицинские документы.
Выплата компенсации прекращается в случае:
• изменения места жительства лица, которому предоставляются социальные услуги, или лица, предоставляющего эти услуги;
• пребывания лица, которому предоставляются социальные услуги, на
полном государственном обеспечении или получения социальных услуг
стационарного ухода, паллиативного ухода в условиях стационара за плату.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые не хотят или не могут
ухаживать за своими пожилыми родителями и прибегают к услугам государственных интернатов для престарелых, будут обязаны компенсировать
все затраты таких учреждений. В противном случае такие граждане лишатся права на наследство.
Полина Коваленко

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, ПРОДОВЖУЄМО ГОВОРИТИ
ПРО НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВУ ТЕМУ
В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА – ЕТИКЕТ
НАБЛИЖАЄТЬСЯ ПЕРІОД НОВОРІЧНИХ СВЯТ —
ДОВГООЧІКУВАНА ПОРА ДЛЯ ВСІЄЇ НАШОЇ КРАЇНИ

Це чудовий привід зустрітися з родиною та друзями, самим сходити у
гості чи виступити господарем святкового дійства. Традиційно склалося, що
в культурі українців головні новорічні церемонії пов’язані зі святковим столом та даруванням подарунків.
На мій погляд, найважливіше правило новорічного етикету — бути ввічливим і дружнім, із позитивними емоціями знайомитися з новими й абсо-
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лютно різними людьми. А зібравшись додому, перед виходом подякуйте
від щирого серця господарям за привітність та гостинність.
У гості треба приходити вчасно!
Вчасно — це не пізніше і не раніше до призначеного часу. З дитинства
треба привчатися до пунктуальності. Про пунктуальність у наш час говорити
треба. Тому що тема пунктуальності — актуальна. Запізнення на святкову
вечерю так само небажане, як фальстарт. Якщо ви вже зрозуміли, що будете раніше, треба попередити господарів принаймні за годину-дві. І запитайте, чи взагалі можна прийти раніше. Добре вихований гість – це той, хто не
приходить зарано. Загалом, це найбільше порушення правил гарного тону,
яке можна зробити в гостях, — прийти раніше. Кращий варіант – якщо ви
запізнюєтесь на 10-15 хвилин. Але приходити раніше і заважати господарям, які ще пилососять підлогу, — це неприпустимо. Адже це ні для кого не
секрет, що будь-яка господиня/господар воліє змінити фартух на святкове
вбрання без свідків.
Одягаємось ошатно, щоб мати вигляд парадний
Перед тим як піти в гості чи прийняти гостей, треба, звісно, одягнутися.
Одна річ, якщо це невелике гуляння, і зовсім інше — святковий новорічний
стіл. І залежно від цього ви розв’язуєте питання про одяг, квіти, подарунки,
час тощо.
Порада: збираючись у гості, ретельно продумайте, у що ви будете
одягнені. Одяг повинен бути охайним, витонченим, але не кричущим,
адже прагнення «одягтися подорожче» продовжує існувати, коли саме
явище, що його породило, зникло.
Не забувайте, високоповажні мої друзі, про обов’язкову умову — щоб
одяг вас не стискав і не сковував. Необов’язково вдягати вечірню сукню,
але убрання має бути більш урочисте та елегантне, ніж ми носимо кожного
дня.
Але в будь-якому разі слід пам’ятати, що в гості йдуть не для того, щоб
демонструвати вбрання.
При святковому столі тримати себе потрібно з гідністю, але скромно. Явним порушенням пристойності вважається надмірно привертати увагу до
своєї персони, настирливо намагатися розповісти всім про якісь свої справи, нецікаві для оточення. БІЛЬШЕ СКРОМНОСТІ! Намагаємося поводитися
пристойно і вправно, бо етична поведінка допомагає нам уникати різних
конфліктів, непорозумінь та відчувати взаємну повагу під час свята.
ПОДАРУНКИ
Презент у руках гостя
— найдавніша традиція, і
вона склалася недарма.
Подарунок — невербальна
демонстрація
дружності та подяки за запрошення.
Не заведено приходити
в гості з «порожніми руками», особливо у новорічні
свята. Ви можете піднести цукерки, класичний
варіант новорічної бонбоньєрки, торт або замовити квіти та подарувати їх — це не важливо. Головне – ЗНАК УВАГИ.
Якщо ви йдете до близьких людей, подумайте про те, що їм було б
приємно отримати. Намагайтеся вибрати щось цікаве, начебто вибираєте
подарунок для себе.
Вибір подарунка залежить багато в чому від характеру ваших відносин із
тим, кому ви його збираєтеся піднести.
А вищим пілотажем буде відправити букет квітів господині заходу на наступний день після візиту та вкласти листівку зі словами подяки за святковий вечір.
Кілька напутніх порад у гостях у період новорічних свят:
чепуритися, користуватися
гребінцем, пудрою, губною помадою за столом категорично
забороняється всіма правилами
поведінки людей у суспільстві;
намагайтеся без особливої потреби не вставати з-за столу до
закінчення застілля;
розмовляти з людиною, що сидить через сусіда або на іншому кінці столу, — моветон;
читати за столом, відволікатися на свій мобільний телефон — ознака
поганих манер;
у гостях не прийнято без особливого запрошення пильно вивчати навколишній інтер’єр;
не випитувати, що скільки коштувало та де придбано;
гостинність не безмежна: не слід допізна засиджуватися та зловживати
привітністю господарів.
/Продовження читайте в наступному номері/

Мартирос Григорян,

юрист, фахівець зі світського етикету, ділового етикету і протоколу
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СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ – ЛЕГКО!

Вітаю вас, українці!
Ні для кого не секрет, що в кожній країні, у різних її куточках, присутній
свій місцевий лексикон. А ще ви, напевно, помічали, що в деяких родинах
присутнє своє «коронне» слівце, воно незвичне і вживається виключно в
колі сім’ї. Такий собі сімейний лексикон. І ці слова передаються від пращурів вже новим та сучасним поколінням.
Наведу приклад: прочахне означає «прохолоне». Гірки або гурки – так
деякі називають огірки. Стулка – стуло і т. д.
Маємо для Вас чудову новину! Відтепер будемо говорити українською
не лише легко, а й правильно. Адже коли ми за щось беремося, то робимо
це завзято. На те ми українці!

donpatriot.news

лікової картки платника податків (РНОКПП) для осіб від 14 до 18 років, без
необхідності звернення до податкового органу;
• оформити ID-картку та одночасно знятися з консульського
обліку в закордонній дипломатичній установі (територіальним
підрозділом направляється відповідне повідомлення та заява
особи).
Крім того:
• під час оформлення ID-картки замість документа про присвоєння РНОКПП особа може подати дані про РНОКПП, які внесені
до паспорта або свідоцтва про народження, зокрема в електронній формі
(після запровадження технічної можливості у територіальному органі / територіальному підрозділі ДМС провести перевірку відповідності таких даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків);
• особи, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18 років та у яких відсутнє свідоцтво про народження, можуть подати
замість нього витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про державну реєстрацію народження.
Важливо, що прийнятими змінами також спрощено процедуру встановлення особи (зокрема для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України) та збільшено термін зберігання паспорта у разі
його неотримання заявником до 3 років (до внесення змін – 1 рік).
Постанова набирає чинності 2 листопада 2021 року.

МОН ЗАТВЕРДИЛО ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2022

Вважається, що у світі існує майже
7000 мов. У Європі розмовляють лише
230 мовами, тоді як у Азії використовують понад 2000 мов.
Сучасна українська мова має близько
256 тисяч слів. За лексичним запасом
найбільш близькою до української мови
є білоруська – 84% спільної лексики, далі
йдуть польська і сербська (70% і 68% відповідно) і лише потім – російська (62%).
До речі, якщо порівнювати фонетику й
граматику, то українська має від 22 до
29 спільних рис із білоруською, чеською,
словацькою і польською мовами, а з
російською – лише 11.
448 р. візантійський історик Пріск
Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова мед і страва.
Це була перша згадка українських слів.
Дбайте про українську мову!
Діана Українець

В УКРАЇНІ СПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА

Нові норми передбачені постановою КМУ № 1109 від 01.09.2021, яку
було розроблено за ініціативи ДМС України.
Про це повідомляється на сторінці Державної міграційної служби.
Ухвалені зміни передбачають спрощення процедури оформлення паспорта громадянина України і надають можливість:
• оформити ID-картку за місцем звернення, зокрема особам, які проживають на тимчасово окупованій території України;
• оформити ID-картку особам, щодо яких тримання під вартою обрано
як запобіжний захід;
• оформити ID-картку особам, які виїхали на постійне проживання за
кордон;
• одночасно з першою ID-карткою оформити реєстраційний номер об-

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року.
«Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 2
листопада затвердило календарний план підготовки і проведення зовнішнього незалежного
оцінювання 2022 року», – повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
Згідно з рішенням, реєстрація
осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для
проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.
До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі
своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено
час і місце проведення тестувань.
Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться від 23 травня до 17
червня.
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до
30 червня 2022 року.

КАБМІН ЗМІНИВ УМОВИ НАВЧАННЯ
НА ВІЙСЬКОВИХ КАФЕДРАХ

Отримати атестацію під час навчання за програмою офіцерів запасу можна буде не раніше 4 курсу, а дозвіл на переніс виїзду на полігон погоджуватиме Генеральний штаб або інший державний орган, що керує військовими
формуваннями. Про це йдеться у постанові про внесення змін до Порядку
проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, яку схвалив Кабінет Міністрів України.
Зокрема, у програмі підготовки офіцерів запасу передбачено проведення зборів
(виїзд на полігон). Якщо особа
з поважних причин не змогла
виїхати на збори, то має пройти збори наступного року. Для
участі у зборах наступного
року необхідний дозвіл Генерального штабу або іншого
державного органу, що здійснює керівництво іншими військовими формуваннями.
У постанові прописано, що атестаційні матеріали для здобуття звання
можуть отримати особи, які мають ступінь вищої освіти не нижче за бакалавра.
Серед іншого варто виділити виші, на базі яких можна пройти підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. До вже наявних додалися:
Український державний університет науки і технологій (Дніпро), Полтавський державний медичний університет, Державний університет «Одеська
політехніка», Державний податковий університет (Ірпінь).
Наталія К.
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РОДОВЖУЄМО НАШУ РУБРИКУ З РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРОСТУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА ДОНБАСІ. У КОЖНОМУ НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ ГАЗЕТИ БУДЕ НАДРУКОВАНО ГОЛОВНІ ФЕЙКИ, ЯКІ ЗАКИДАЄ РОСІЯ ПРО ВІЙНУ НА ДОНБАСІ З 2014
РОКУ. ГОЛОВНІ ФЕЙКИ ЗІБРАНІ У ЖУРНАЛІ «ДЕРЖАВА ПІД НАЗВОЮ
FAKE». ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ СВІЙ ПРИМІРНИК ЗБІРНИКА
– ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 0800 339-247

ЧОМУ МОВНЕ ПИТАННЯ НЕ БУЛО ПРИВОДОМ ДЛЯ
ПОЧАТКУ ВІЙНИ НА ДОНБАСІ

Кремлівські ЗМІ використовують набір певних наративів, щоб пояснювати своїй, українській і міжнародній аудиторії, що відбувається в Україні, і на
Донбасі зокрема. Основна теза: на Сході України - громадянська війна, яку
розв’язала «київська влада», і Росія тут абсолютно ні до чого. Щоб пояснити
причини початку громадянської війни, пропаганда використовувала різні
теми, і мовне питання в тому числі. І якщо ми погоджуємося, що війна почалася через статус російської мови, ми погоджуємося і з тим, що на Донбасі
громадянська війна, закриваючи очі на роль Росії в цьому абсолютно не
внутрішньому конфлікті.
«У російськомовний Донбас, що так
довго добивався на законодавчому
рівні права говорити російською мовою, 23 лютого 2014 року просто-напросто плюнули з майданної столиці,
скасувавши закон про статус російської мови. Це сталося відразу ж після зміни влади в Україні», - пишуть в
Ukraina.ru.
«Так що справа зовсім не в балачках
про конституції, особливих статусах
і т.д. Справа - в хронічній ненависті
хунти і всіх носіїв неонацистської ідеології по відношенню до всіх жителів
Донбасу. І, швидше за все, ця печерна
ненависть пов’язана якраз із тим,
що Донбас говорить по-російськи», йдеться у «Військовому огляді».
«У Слов’янську насаджують мову в
примусовому порядку. Екс-депутат Верховної Ради заявив про примусову дерусифікації Слов’янська», - підсумовує ТРК «Зірка».
6 квітня 2014 року учасники програми сепаратистського мітингу в Донецьку увірвалися всередину обласної державної адміністрації. Пізніше
аналогічні події відбулися в Луганській області. За точку відліку початку війни, як правило, беруть зіткнення СБУ з російськими військовими в Слов’янську. Там 12 квітня так звані «зелені чоловічки» захопили будівлю місцевого
відділення міліції.
Пізніше виявилося, що це діяла група російського спецназу під командуванням Ігоря Гіркина (Стрєлкова), яка раніше брала участь в окупації Криму.
У тому бою загинув капітан з Центру спецоперацій при СБУ Геннадій Біліченко. І як зазначив Олександр Турчинов, стало зрозуміло, що спецслужб
недостатньо і потрібно задіяти армію.
Міністерство закордонних справ України в матеріалі «10 фактів про
збройну агресію Росії проти України» зазначає: «Наступним етапом російської агресії стала спроба дестабілізувати ситуацію в східних і південних регіонах України з метою створення на цій території квазідержави
Новоросія. Ці плани були оголошені російським президентом Володимиром Путіним під час програми «Діалог з росіянами», 17 квітня 2014 року.
Повній реалізації цих планів вдалося перешкодити, але російські регулярні
війська і керовані Росією незаконні збройні формування окупували окремі
райони Донецької і Луганської областей України.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА НА МОПЕДЕ МАРКИ ЗИФ-77
ОТ МАРИУПОЛЯ ДО СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ
(21.08.2021 – 24.08.2021) ДЕНЬ 3

День третий
Новый день необычайно волнующий, третий день патриотической поездки. Утренняя прохлада Северодонецка по-особенному бодрит. В такие
минуты вспоминается весь проделанный путь, люди, с которыми общался… Вообще, складывается общая картина произошедшего на Донбассе, и
происходящего, и, как следствие, думается о будущем нашей небольшой,
но такой важной части Украины.
На своем пути я встречал реально патриотически настроенных людей.
Так кто Он – Патриот Донбасса? Да, он горд, честолюбив и непокорен! Ценой своей жизни он восстает против тех, кто преуспел путем несправедливости и насилия! Он жалеет каждого человека, попавшего в беду, и считает
себя обязанным протянуть ему руку помощи.
Именно от таких людей, простых и открытых, Я услышал золотые слова:
«Пока существует закон – существует государство».
Я понял, почему Дончане выступили против российской агрессии. Ведь
ни для кого не секрет, что значительная часть населения поддержала Украину и поддержала именно законное государство...
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Вот об этом я и думал. А между тем, мой желто-синий мопед нес меня к
конечной точке моего маршрута – Станице Луганской.
«Хорошие здесь места, – думал я, – слов нет. Посмотрим, скажем, на
Святогорскую лавру, на степи наши Донецкие – такой вид открывается, что
ком к горлу подступает, за душу берет. Чувствуешь себя таким маленьким и
слабым по сравнению с этой красотой! Здесь как люди живут? У них перед
глазами всегда степи наши бескрайние и небо синее, мысль, как молния,
сверкает, живость ума прибавляется, голову они держат высоко, а песни у
них весёлые, звонкие да задорные...»
Тем временем мой мопед проезжал уже город Счастье. Что сразу бросилось в глаза, так это идеальные дороги, чистые улицы и на КПВВ, когда я
подъехал, – счастливые лица людей, которые прибыли с оккупированной
территории. Они знают, что здесь правит Закон и он Справедлив!
Пообщавшись с нашими пограничниками и военными, как всегда, сфотографировавшись, я, счастливый, возможно, потому что в городе Счастье,
улыбнулся и поехал дальше. Уже немного осталось до победного конца –
каких-то 50 с лишним километров.
Мотопробег по большому счёту был без поломок, если не считать вечно
раскручивающихся винтиков, болтиков, гаечек, которые я успешно менял и
имел немного про запас.
Вот я уже в селе Макарове. Это под Станицей Луганской. Заезжаю на
местный рынок и сразу же привлекаю внимание людей: они подходят, интересуются мотопробегом, фоткают меня, кому-то звонят. И действительно, через минут 5-10 людей становится всё больше. Начинается диалог,
коих было за поездку немало.
И, вы знаете, самый часто задаваемый вопрос и просьба были одни и те
же на протяжении всего пути. Люди как один говорили следующее: «Наш
президент Владимир Александрович очень хороший, но окружение у него
плохое, оно мешает Владимиру Александровичу. Надо убрать некоторых
людей, чтобы Владимир Александрович смог воплотить в жизнь всё то хорошее, что он задумал».
Владимира Александровича Зеленского везде хвалили – и это факт. Я с
ними согласен: нашему президенту нужно дать максимальную поддержку
народа, так он получит мандат доверия для позитивных перемен в стране!
Пообщавшись с людьми, угостившись тем, что люди предложили, – кто
пирожок, кто молочко, кто бутерброд с
салом и чесноком, –
я поблагодарил всех
и поехал. И вот уже
на выезде из села
Макарово, не поверите, прямо напротив шиномонтажа
пробиваю
колесо
заднее.
Смотрю:
возле входа стоят
два человека, смотрят на меня и улыбаются.
«Ну что, – говорит
один из них, – приехал».
Я отвечаю: «Как видите, Бог именно вас выбрал, чтобы помочь…»
Продолжение следует.
ОО «Группа Патриот» уже не первый год занимается борьбой с российской агрессией в информационном поле. Например, несколько
лет подряд выпускается и распространяется бесплатная газета «Патриот Донбасса», которую Вы сейчас держите в своих руках. Здесь,
кстати, стоит добавить, что мы не забываем про оккупированную территорию, поскольку газета бесплатно раздается не только на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, но и
передается на оккупированные части Донбасса. Туда же отправляются
наши беспилотники с листовками
и номерами телефонов «горячей
линии» 0800 339-247 для обратной
связи.
А теперь мир увидел журнал о
разоблачении главных фейков о
Донбассе, навязанных Россией.
Журнал выпускается на 3 языках: украинском, русском и английском, чтобы как можно больше людей смогли узнать о преступлениях
российских наемников на территории Украины. Если Вы желаете приобрести этот журнал, обратитесь,
пожалуйста, для заказа по номеру:
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