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ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ .5

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
ОТЛОЖИТЬ НАМЕЧЕННУЮ ПОЕЗДКУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ В ИСПАНИЮ, 
ГДЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ОБСУДИТЬ ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ХАРЬКОВА

Причиной тому стали участившиеся в го-
роде обстрелы.

— Я принял важное решение — оста-
ваться в Харькове и быть с харьковчанами. Для 
более эффективной координации с военными, 
обеспечения максимальной жизнедеятельно-
сти города и работы коммунальных предприя-
тий мне необходимо быть в Харькове., — заявил 
в своем видеообращении городской голова.

Что касается Международного форума, его 
проведут в дистанционном формате.

— Но это не говорит о том, что вопросы по-
слевоенного восстановления Харькова отходят 
на второй план. Поэтому запланированный мад-
ридский форум мы проведем дистанционно. На-

деюсь, что он будет таким же эффективным, как 
и  встреча вживую. Я  уверен, что мы положим 
начало нашим взаимоотношениям с инвестора-
ми и донорами. Как уверен и в том, что мы бу-
дем отстраивать наш город теми темпами, кото-
рыми и планировали, — подчеркнул мэр.

Игорь Терехов также обратился к  харьков-
чанам с  просьбой поменьше находиться вне 
дома или укрытий, а  также не верить фей-
кам и  пользоваться официальными источни-
ками информации. Так, объективные данные 
о  происходящем в  городе можно получить на 
сайте Харьковского городского совета и  лич-
ных страницах городского головы в «Facebook» 
и «Telegram».

БЫТЬ ВМЕСТЕ 
С ХАРЬКОВЧАНАМИ!
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НАЙТИ  
И НАКАЗАТЬ!
В Украине создан сайт «Книга палачей 
украинского народа», содержащий 
проверенные данные о российских 
военных преступниках, заявил Глава Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак.

—  Этот сайт содержит подробную и вери-
фицированную  информацию  о  российских 
военных преступниках. Украина сделает все, 
чтобы найти и наказать всех преступников.

Кроме  того,  Руководитель  Офиса  Прези-
дента  Украины  сообщил,  что  санкционный 
план  относительно  россии  выполнен  почти 
наполовину.

—  Санкционный  План  действий  груп-
пы Макфола-Ермака уже выполнен на 48%. 
США  ввели  новые  финансовые  ограниче-
ния,  Швейцария  присоединилась  к  6-му 
пакету  санкций  ЕС,  а  Великобритания  вве-
ла санкции против патриарха Кирилла. В то 
же  время  пока  нет  прогресса  по  санкциям 
в  энергетической  и  транспортной  сферах. 
Также  Украина  ожидает  признания  россии 
страной-спонсором  терроризма, —  проин-
формировал Глава Офиса Президента.

По  словам  Ермака,  Кремль  продолжает 
шантажировать  Европу,  сократив  поставки 
газа в Германию на 60% и в Италию на 15%.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ БОРИСОМ ДЖОНСОНОМ. 
ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ БРИТАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В КИЕВ С НАЧАЛА 
ПОЛНОМАСШТАБНОГО ВТОРЖЕНИЯ РФ  
В НАШУ СТРАНУ

Обращаясь  к  Борису  Джонсону  в  ходе  сов-
местного заявления для представителей СМИ 
по  результатам  переговоров  в  Киеве,  Влади-

мир  Зеленский  выразил  благодарность  за  внимание 
к нашему народу.

Президент  отметил,  что  переговоры  были  макси-
мально  предметными,  наполненными  важными  по-
дробностями.  Среди  ключевых  вопросов  —  двусто-
ронние отношения и общая ситуация в Европе и мире.

—  Мы  подробно  обсудили  текущую  ситуацию  на 
передовой, на востоке и юге Украины. В частности, го-
ворили о необходимости увеличения поставок тяжело-
го  оружия,  противовоздушной  обороны.  Российские 
ракеты  остаются  угрозой  для  наших  людей,  для  всей 
территории Украины. Поэтому первоочередная задача 

для всех — помочь в защите от российских ракет. Это 
будет гарантией жизни для людей на большинстве на-
шей территории. Есть общий взгляд на то, как двигать-
ся к победе. Потому что именно такой результат нужен 
Украине — победа нашего государства, — сказал Вла-
димир Зеленский.

Также  стороны  затронули  итоги  третьей  встре-
чи в формате «Рамштайн» и обсудили потребность 
Украины в финансовой и экономической поддерж-
ке,  проговорили  вопрос  усиления  санкционного 
давления на россию.

—  Мы передали свои наработки и предложения. 
Можем  сделать  санкции  такими,  чтобы  рф  дей-
ствительно чувствовала, что ее агрессия, ее терро-
ристические действия против глобальной стабиль-
ности приведут к убыткам для самой россии. Агрес-
сор должен заплатить за эту войну самую большую 
цену,  компенсировать  все  убытки,  причиненные 
людям, общинам и бизнесу, — сказал Президент.

Стороны  также  продолжили  проработку  гаран-
тий  безопасности  для  Украины,  которые  могут 
принести стабильность не только нашему государ-

ству, но и Европе и миру.
—  Сомнений,  что  мы  победим,  у  нас  нет,  поэтому 

мы уже готовимся к восстановлению страны. Большое 
спасибо  еще  раз  за  шефство  над  Киевом  и  Киевской 
областью, которое взяла на себя Британия, — подчерк-
нул Владимир Зеленский.

В Харькове возобновляет работу бизнес. На сегодняшний 
день в городе открыты 210 супермаркетов, или около 68% 
от их общего количества.

Кроме  того,  осуществляют  деятельность  сети  не-
больших  магазинов  по  реализации  продоволь-
ственных  товаров,  в  частности,  «Посад»  (70 

объектов),  «Салтовский  мясокомбинат»  (64  объекта), 
«Кулиничи» (130 объектов) и др. Работают 35 из 53 рын-
ков.

Частично открылись ТРЦ «Никольский» и ТРЦ «Укра-
ина». Также работают около 220 аптек, в том числе такие 
аптечные  сети,  как:  «911»,  «Копейка»,  «Шара»,  «Аптека 
низких цен», «Славутич» и др.

Продолжают  возобновлять  работу  магазины  непродо-
вольственных товаров, бытовой и электротехники, строи-
тельных материалов и косметических товаров. В Харько-
ве работают 37 магазинов сети «Eva» и 23 магазина сети 
«Prostor»,  а  также  шесть  супермаркетов  «Comfy»,  три 
супермаркета  «Эльдорадо»  и  один  «Эпицентр».  Кроме 

того, продолжают возобновлять работу заведения ресто-
ранного  хозяйства  («Япошка»,  «Нахлебник»,  «Париж», 
«Навруз», «Пробка» и др.), некоторые летние площадки, 
салоны  красоты,  заведения  бытового  обслуживания  на-
селения.

СОМНЕНИЙ В ПОБЕДЕ НЕТ!

20 июня Харьковский городской голова Игорь Терехов 
пообщался онлайн с британским архитектором 
Норманом Фостером. Рабочую встречу провели перед 
Международным форумом, на котором планируется 
обсудить привлечение инвестиций для послевоенного 
восстановления Харькова.

Игорь Терехов отметил, что городская власть сде-
лает  все  возможное,  чтобы  найти  необходимое 
финансирование.  На  реализацию  некоторых 

проектов средства выделит государство, а остальную сум-
му город будет искать среди част-
ных  инвесторов  и  крупных  меж-
дународных фондов.

—  Я  хочу,  чтобы  Харьков  вы-
годно  отличался  от  других  горо-
дов  Украины  и  стал  изюминкой 
мировой архитектуры. Мы долж-
ны вместе создать что-то настоль-
ко  интересное,  чтобы  оно  вошло 
в  историю  архитектуры  и  стало 
знаковым для всего мира, — под-
черкнул городской голова.

Норман  Фостер  отметил,  что  управленческая  группа 
уже  готова  представить  потенциальным  инвесторам  ви-

дение  нового  Генерального  плана  Харькова. 
В частности, британский архитектор планирует 
обсудить вопросы, касающиеся промышленно-
сти Харькова, архитектуры высоких технологий 
и автономности отдельных районов города.

—  Сейчас  мы  заняты  привлечением  в  ко-
манду  экспертов  мирового  уровня,  которые 
должны  начать  реализовывать  наши  идеи. 
Чтобы  охватить  весь  город,  нам  необходимо 
около  15-ти  человек.  Уверен,  что  вместе  мы 

сделаем Харьков городом новых технологий, городом бу-
дущего, — отметил Норман Фостер.

ИЗЮМИНКА МИРОВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ!
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ЗА СПРАВКАМИ — 
В СОЦЗАЩИТУ

Специалисты управлений социальной 
защиты населения за месяц приняли 

28 тыс. человек и предоставили 29 тыс. 
телефонных консультаций.

В Департаменте социальной политики 
ХГС отметили, что наиболее актуальны-
ми  стали  услуги  по  выдаче  справок  для 
внутренне  перемещенных  лиц  и  назна-
чению  соответствующей  помощи.  Так, 
с  18  мая,  дня  восстановления  приема 
граждан,  статус  ВПЛ  в  городе  получи-
ли 11,3 тыс. человек, а 9,9 тыс. — подали 
заявление  на  назначение  соответствую-
щей  помощи.  Наибольшее  количество 
ВПЛ  переместилось  в  Немышлянский 
и Слободской районы.

В целом с 2014 года в Харькове зареги-
стрировано  97,6  тыс.  ВПЛ,  в  том  числе 
из Донецкой и Луганской областей.

На  сегодняшний  день  в  управлениях 
доступны все 72 услуги социального ха-
рактера.  Для  безопасности  посещения 
и  оптимизации  очереди  прием  осуще-
ствляется  по  предварительной  записи. 
Это можно сделать через колл-центр по 
тел.:  0-800-304-304,  по  телефонам  рай-
онных  управлений,  а  также  через  офи-
циальный  сайт  Департамента  социаль-
ной политики ХГС. Также по телефонам 
районных  управлений  граждане  могут 
получить консультацию.

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

В Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького 
приступили к восстановлению разрушенных аттракционов.

Сейчас  специалисты  парка  собирают  шкаф  управ-
ления  для  детской  карусели  «Индия»,  для  кото-
рой  уже  заказали  новые  сиденья.  Декоративные 

панели,  поврежденные  от  обстрелов,  рихтуют,  заваривают 
и окрашивают. Однако некоторые элементы аттракционов 
восстановить  невозможно,  поэтому  зарубежные  партнеры 
согласились предоставить парку новое оборудование и зап-
части. В частности, замене подлежит канат на подвесной до-
роге. Также в Харьков приедут агрегаты для американских 
горок  и  аттракционов  «Пароходик»,  «Индия»,  «Аэробат», 
«Англия».

Харьковские школьники завоевали награды  
в финале украинского этапа Международного конкурса 
«GENIUS Olympiad Ukraine — 2022».

В Департаменте образования ХГС отметили, что в ка-
тегории «Наука» бронзовую медаль выиграл выпуск-
ник Харьковского лицея № 89 Даниил Кириченко, 

а  обладательницей  Почетной  грамоты  стала  ученица  11-го 
класса гимназии № 144 Элина Камалова.

«GENIUS» — это аббревиатура от «Global Environmental 
Issues  and  Us»  («Глобальные  экологические  пробле-
мы  и  мы»).  Девиз  конкурса:  «Построим  лучшее  будущее 
вместе!».  Это  крупнейшее  в  мире  соревнование  проек-
тов  экологического  направления  для  школьников  8–11-

х  классов,  которое  проводится  в  Соединенных  Штатах 
Америки с 2011 года.

Харьковские синхронистки Владислава и Марина Алексеевы 
заняли второе место в соревновании дуэтов на Чемпионате 
мира по водным видам спорта, который проходит в городе 
Будапешт (Венгрия).

Для сестер это дебютное выступление на таком уров-
не.

—  Харьковчанки  показали  результат  91,8617 
балла  и  уступили  только  китаянкам, — сообщили  в  Депар-
таменте по делам семьи, молодежи и спорта ХГС.

Это  вторая  награда  для  украинской  сборной  на  чемпио-
нате мира. Ранее серебряную медаль в сольной программе 
завоевала еще одна харьковчанка Марта Федина.

В ШКОЛАХ ХАРЬКОВА ПРОШЛИ ВЫПУСКНЫЕ. ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ ХАРЬКОВСКОГО 
ЛИЦЕЯ № 89 СТАНЦЕВАЛИ ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС

Мероприятие  провели  во  дворе  поврежден-
ного врагом учебного учреждения, которое 
с  начала  войны  пережило  обстрелы  и  по-

жар.  Отметить  окончание  школы  собралась  только 
часть  выпускников,  осталь-
ные  присоединились  онлайн, 
поскольку  находятся  в  эваку-
ации  за  границей  и  в  других 
населенных пунктах Украины.

В  этом  году  учреждение 
выпустило  57  учеников,  11  из 
которых  закончили  обучение 
с золотой медалью.

—  Я очень верю в детей и их 
будущее в нашей стране. Каж-
дый  из  них  чувствует  ответ-
ственность  за  страну  и  будет 
делать  все  возможное,  что-
бы  восстанавливать  Харьков, 
восстанавливать  свободную  Украину, —  отметила  ди-
ректор лицея Светлана Кириченко.

Лицеисты  поблагодарили  педагогов  за  бесценные 
знания,  веру  и  наставления,  а  также  пообещали  до-

стойно идти по новому пути и не подвести родной 
Харьков.

Выпускников учреждений среднего образования 
поздравил и Харьковский городской голова Игорь 

Терехов.
Мэр отметил, что од-

новременно  с  взрос-
лением  детей  Харьков 
развивался — становил-
ся  более  ухоженным, 
уютным  и  современным. 
За эти годы преобразились 
многие скверы и парки, во 
дворах  установили  совре-
менные спортивные и дет-
ские  площадки,  а  в  шко-
лах — новейшие стадионы. 
Пока  дети  переходили  из 
класса  в  класс,  у  них  по-

явились  любимые  места  отдыха:  парк  Горького,  сад 
Шевченко, зоопарк, Саржин яр и многие другие.

—  В  этом  году  родной  Харьков  смотрит  на  вас  из-
раненными фасадами зданий, но он такой же чистый 

и ухоженный. В нем так же искренне ценят образова-
ние и интеллект, так же верят в то, что вы — будущее 
Украины!  И  это  будущее  будет  мирным!  Вы  —  уни-
кальный  выпуск,  потому  что  вы  —  первый  выпуск 
города-героя  Харькова!»  —  обратился  Игорь  Терехов 
к выпускникам. Я разделяю грусть выпускников от то-
го,  что  в  этот  день  они  находятся  далеко  друг  от  дру-
га.  Но  ни  одна  граница  не  способна  преодолеть  силу 
любви к родному городу. Уверен, вы встретитесь с од-
ноклассниками чуть позже, после нашей победы, под 
мирным  небом  Харькова,  на  нашей  самой  большой 
площади Европы. Миру — быть! Все будет Харьков! — 
сказал Игорь Терехов.

БУДЕТ И «ИНДИЯ», И «ПАРАХОДИК»

УСТУПИЛИ ТОЛЬКО КИТАЯНКАМ

ГОРДИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ
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Актора називали душею українського кіно. Він 
увійшов в історію світового кіно в 1960-ті, зі-
гравши роль Івана в стрічці Сергія Параджа-

нова «Тіні забутих предків». Але сам Миколайчук теж 
знімав — блискучі, поетичні авторські фільми, що 
неймовірно цікаво передивлятися й сьогодні. До цієї 
добірки ввійшли як його акторські роботи, так і режи-
серські.

— Я не знаю більш націо-
нального народного генія… 
До нього це був Довжен-
ко, — казав про Івана Мико-
лайчука видатний режисер 
Сергій Параджанов.

Миколайчук народився 
15 червня 1941 року в селі 
на Буковині. Вже у 12 років 
зіграв свою першу роль на 
сцені місцевого театру. За 
освітою та професією Ми-
колайчук був актором і ре-
жисером, але мав музич-
ний хист, прекрасно співав, 
грав на цимбалах, сопілці 
та фортепіано. Був харизматичним, глибоким, муд-
рим, любив Україну та все життя її прославляв. Всьо-
го за 46 років життя Іван Миколайчук встиг знятися 
в 34 фільмах, також зняв дві режисерські роботи. Його 
акторська зірка спалахнула, коли Миколайчуку ледве 
виповнилося 24 роки, — навчаючись на другому курсі 
в Київському інституті театрального мистецтва імені 
Карпенка-Карого на курсі Володимира Івченка, Іван 
зіграв головну роль у фільмі «Тіні забутих предків». 
Фільм став сенсацією для всього світу.

 «СОН»
Роль Тараса Шевченка Миколайчук дістав, коли був 

студентом 2-го курсу театрального інституту. Це була 
одна з перших кіноробіт молодого актора, яка відразу 
проявила його глибину та акторську харизматичність 
— пізніше про Миколайчука скажуть, що це актор, від 
якого просто неможливо відвести очей. Його Тарас 
Шевченко зображений як гуманіст, людина, яка шу-
кає, сумнівається та ставить запитання. За «крамоль-
ні» вірші поета викликають на допит, а згодом відда-
ють у солдати, намагаючись заборонити йому писати 
й творити. Фільм режисера, лауреата Шевченківської 
премії Володимира Денисенка ввійшов до списку 100 
найкращих стрічок в історії українського кіно.

 «БІЛИЙ ПТАХ ІЗ ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»
Стрічка, в якій Іван Миколайчук спробував себе в ролі 

сценариста. Фільм відомого режисера Юрія Іллєнка 
розповідає про трагічну історію сім’ї Дзвонарів. Склад-
не й водночас романтичне та поетичне кіно розповідає 
про долю трьох братів з невеличкого села на Буковині, 
на кордоні з Румунією. Спершу брати потрапляють в ба-

траки, потім опиняються по різні боки бари-
кад, бо один брат служив у радянській армії, 
а інший в ОУН-УПА, зрештою двоє братів 
трагічно гинуть. Іван Миколайчук зіграв 
у фільмі роль старшого брата Петра.

Стрічка «Білий птах з чорною ознакою» 
підсилила гоніння на українське кіно в 70-ті 
роки. Ось як пише про це мистецтвознавки-
ня Лариса Брюховецька: «У сімдесяті поча-
лися гоніння на діячів культури. Сильним 
ударом для українського кінематографа ста-
ло вилучення з кіно, а потім і арешт Сергія 
Параджанова. Торкнулося це й Івана. В 68-
му під час знімання «Аннички» хтось звину-
ватив його в націоналізмі. У відповідь Ми-
колайчук спалахнув, намагаючись пояснити 
різницю між націоналізмом і патріотизмом. 

Інцидент закінчився доносом у Київ, де Миколайчука 
кваліфікували як людину ворожої ідеології».

 «ВАВИЛОН XX»
Це режисерський дебют актора. Події 

фільму розгортаються в мальовничому 
українському селі Вавилоні у 20-х роках 
XX століття та розповідають про зіткнен-
ня старого і нового політичних світів. 
Міжнародна прем’єра фільму відбула-
ся на фестивалі в Локарно, фільм став 
гучною подією, хоча знімався в ті часи 
(1979), коли українське кіно зазнавало 
неабиякого тиску з боку офіційної радян-
ської влади.

 «ТАКА ПІЗНЯ, ТАКА ТЕПЛА ОСІНЬ»
Ще одна «буковинська історія» розповідає про долю 

селянина Руснака, який, шукаючи кращої долі, їде до Ка-
нади, та згодом повертається додому з онучкою Орисею. 
Через образ Орисі Іван Миколайчук порушує важливе 
питання національної свідомості — на Буковині Орися 
закохується в місцевого парубка та усвідомлює власну 
національну ідентичність. Саме Іван Миколайчук зіграв 
у фільмі сільського красеня Григора, в якого закохується 

Орися. Роль Орисі дісталася акторці Галині Сулимі, яку 
можна побачити в найважливіших українських фільмах 
— наприклад, стрічці «Голод-33».

 «ПРОПАЛА ГРАМОТА»: 50 РОКІВ ФІЛЬМУ
Однак є у доробку Миколайчука особливий фільм 

— «Пропала грамота», який посідає почесну 12-ту схо-
динку у списку 100 найкращих фільмів у історії україн-

ського кіно.
Цьогоріч стрічці 

виповнюється 50 
років. Попри по-
важний як для ху-
дожнього фільму 
вік, глядач не може 
відірватися від йо-
го перегляду навіть 
сьогодні. Стрічка 
впевнено пройшла 
випробування ча-
сом і переконливо 

доводить, що талановитий сценарій, влучна режисер-
ська робота, геніальна гра акторів набагато важливіші 
за яскраві спецефекти.

Фільм знятий режисером Борисом Івченком за моти-
вами ранніх творів Миколи Гоголя і почасти Олекси 
Стороженка. Сценаристом виступив відомий україн-
ський поет Іван Драч. Головну роль у кінострічці зіграв 
Іван Миколайчук, який, до речі, не обмежився цим, 
а взяв найактивнішу участь у створенні фільму, про-
понував художні рішення, збирав для аудіодоріжки на-
родну музику та пісні.

Не полюбити мужнього і дотепного козака Василя, 
який «як рубає — то до пупа, а як бреше — то ще ниж-
че!» — просто неможливо. Іван Миколайчук геніально 
втілив на екрані образ українського воїна, який ніко-
ли не втрачає почуття гумору і завжди знаходить вихід 
з найскладнішої ситуації, приваблює своєю чесністю, 
щирістю, почуттям справедливості. Він рятує україн-
ців навіть у пеклі, а його бойовий побратим характер-
ник Андрій, козаки Іван та Петро і добрий чорт Куць 

всіляко йому в цьому допомагають.
Образ козака Василя та його вірних друзів як втілен-

ня українського народу, антиімперський пафос фільму 
видалися радянським цензорам настільки небезпечни-
ми, що відзнятий 1972 року фільм заборонили до пока-
зу і поклали на полицю, а сам Іван Миколайчук оста-
точно отримав тавро «неблагонадійного». Лише 1983 

року фільм потрапив 
у кінотеатри Києва, хо-
ча і тоді його прокат був 
вкрай обмеженим. Лише 
в незалежній Україні, пі-
сля численних показів на 
телебаченні й поширенні 
електронних копій філь-
му в мережі Інтернет, 
стрічка здобула заслуже-
ну славу і популярність.

Переказувати сюжет 
фільму «Пропала грамо-
та» — справа невдячна. 

Той, хто вже бачив стрічку, мовчки заздрить тим, хто 
буде дивитися її вперше. Однак з насолодою перегляне 
її ще і ще не один раз.

Тож якщо ви вже переглядали колись фільм — за 
найменшої змоги зробіть це знову. Якщо ж не бачили 
ще жодного разу — дивіться неодмінно!

Тим більше що стрічку розміщено у вільному доступі 
на ютуб-каналі Державного агентства України з пи-
тань кіно.

ДУША УКРАЇНСЬКОГО КIНО

Давно пішли в народ влучні вислови козака 
Василя. Вони живуть власним життям, тому багато 

хто, цитуючи головного героя фільму «Пропала 
грамота», навіть не здогадується про це:

– За поводом не п’ю!
– Ти спиш, чи та здох?

– Раз козак співає, то душа його плаче…
– Мо, горілка поможе?

– Тобі горілка в голові, а мені — грамота!
– Не ганьби оселедця!

15 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ НАРОДИВСЯ ІВАН МИКОЛАЙЧУК — ОДИН ІЗ НАЙЯСКРАВІШИХ УКРАЇНСЬКИХ 
КІНОАКТОРІВ. ЙОМУ НЕ СУДИЛОСЯ ДОЖИТИ ДО 24 СЕРПНЯ 1991 РОКУ, ОДНАК ЙОГО ВНЕСОК 
У ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВАЖКО ПЕРЕОЦІНИТИ
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НЕКОТОРЫЕ УКРАИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВО ВЫЙТИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА. 
ОДНАКО ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 
ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ

Эти условия изложены в Законе «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины об усовершенствовании пен-

сионного законодательства», который был при-
нят в феврале нынешнего года.

В соответствии с этими изменениями выйти 
на пенсию раньше положенного срока украинцы 
могут при таких обстоятельствах:
 на момент выхода на пенсию чело-

веку должно оставаться не более полутора 
лет до его законного пенсионного возрас-
та. Для большинства украинцев пенсион-
ный возраст наступает в 60 лет. Значит, до-
срочный выход на пенсию возможен для 
большинства не ранее 58 лет и 6 месяцев;
 к моменту выхода на пенсию у работ-

ника должен быть накоплен необходимый 
страховой стаж: для женщин — не менее 
30 лет, для мужчин — не менее 35 лет;
 с работником был расторгнут трудовой договор в свя-

зи с ликвидацией или реорганизацией предприятия, сокра-
щением штатов, банкротством предприятия или сменой 
профиля его работы. При этом подразумевается, что для 
будущего пенсионера у администрации предприятия не на-
шлось должности, которая ему бы подошла;

 работник, которого сократили, дол-
жен зарегистрироваться в государственной 
службе занятости. И если там не нашлось 
для него подходящей работы, то его могут 
отправить на пенсию.

Таким образом, досрочный выход на пенсию возможен 
лишь при соблюдении всех этих условий. Поэтому гово-
рить о том, что в Украине в военное время может образо-
ваться большой пласт «пенсионеров-досрочников», было 
бы преувеличением. Но все же попасть на пенсию ранее 
положенного срока вполне реально.

КОМУ ЗБІЛЬШАТЬ 
ПЕНСІЇ

В Україні підвищили розмір надбавок  
до пенсії певній категорії осіб. Збільшення 

доплат від ПФУ коливається у межах 
від 10 до 40%. А впливає на нього кожен 

додатковий рік відмови від пенсії.

Як зазначили у пресслужбі Пенсій-
ного фонду України, певна кате-
горія пенсіонерів отримає над-

бавки до пенсії. Йдеться про тих, хто після 
призначення пенсій продовжував працю-
вати й відмовився від виплат. Або ж тих, 
хто захотів отримувати кошти пізніше, ніж 
передбачено.

У ПФУ зауважили, що такі категорії 
пенсіонерів можуть розраховувати на при-
стойні надбавки. Вони коливатимуться 
у межах від 10 до 40%.

Нагадаємо, що відповідний закон діяв до 
30 квітня 2022 року. А доплату громадяни, 
які не вийшли на пенсію, зможуть отрима-
ти у червні.

Пенсіонер за кожен рік відмови від пен-
сії отримує додаткові 10% від основно-
го розміру виплати. Але існує обмеження 
у 40%, тобто держава готова компенсувати 
чотири додаткові роки роботи громадяни-
на, який міг піти на пенсію.

У відомстві підкреслюють, що суму, на 
яку збільшиться розмір виплати, розра-
хують з основного розміру пенсії.

 ЯКИМ ЗАРАЗ Є РОЗМІР НАДБАВКИ
 за перший рік після виходу на пен-

сію — 6% від основного її розміру;
 за два роки — 12%;
 за три роки — 18%;
 за чотири роки — 24%.
Після 30 квітня 2022 року надбавка у та-

кому випадку становитиме 24% від основ-
ного розміру пенсії.

Отже: якщо пенсія має становити 2150 
гривень, то надбавка складатиме 516 гри-
вень. Це і є 24% від основного розміру пен-
сії.

Пенсію мешканцям окупованих 
територій надалі виплачуватимуть

У Кабінеті Міністрів України взялись 
за питання, пов’язане з виплатами пенсії 
і соціального забезпечення на тимчасо-
во окупованих територіях. Зокрема у тих 
регіонах, де зараз ведуться активні бойові 
дії.

Там українцям пенсію виплачуватимуть 
через «Укрпошту». Її у відділенні отриму-
ватимуть ті, хто мешкає у районах ведення 
бойових дій, а також на тимчасово окупо-
ваних територіях.

Раніше таким людям кошти потрапля-
ли на рахунок «Ощадбанку». Але в державі 
ухвалили нове рішення, яке дозволить на-
дати доступ до фінансів у тих регіонах, де 
українські банки тимчасово припинили 
свою діяльність.

В мае ожил потребительский рынок в Украине. 
Специалисты подсчитали, что покупали граждане.

В течение мая украинцы покупали больше 
товаров и услуг, если сравнивать с апре-
лем 2022 года, и чаще (на 21%) рассчиты-

вались банковскими картами.
В ПриватБанке сообщили, что в целом клиенты 

финансового учреждения осуществили расходы 
в течение мая на 177 млн. грн.

Больше всего покупали именно пищевые про-
дукты (более 50%), за которые заплатили суммар-
но 21,3 млрд. грн. Чаще граждане стали посещать 
кафе и рестораны — объемы оплат выросли на 
54%, до 2,3 млрд. гривен.

Чаще оплачивали также покупки в магазинах электрони-
ки и техники (на 41%) — на эти товары потратили в общей 
сложности 2,9 млрд. грн. Значительную долю составило го-
рючее — закупки в сетях АЗС выросли на 27%, до 1,23 млрд. 
грн.

Финансисты убежде-
ны, что потребительский 
рынок возобновляется, 
поскольку торговые сети 
и малый бизнес наращива-
ют предложения по срав-
нению с первыми днями 
полномасштабной войны. 
Кроме этого, увеличилось 
количество торговых то-
чек, принимающих оплату 
банковскими картами, до 
181,5 тысячи.

Как отмечают специалисты, безналичная оплата на по-
требительском рынке доминирует над наличной,

В течение мая только бизнес подключил 6300 новых 
POS-терминалов.

 ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ УСКОРИЛИСЬ
В то же время в Госстате подсчитали, что в мае потреби-

тельская инфляция ускорилась до 18%. Аналитик Roboforex 
Андрей Гойлов считает, что на ситуацию повлияли как 

мировые тенденции, так и внутренние причины, свя-
занные с активными боевыми действиями.

Речь идет о нарушении логистики, разрушении ин-
фраструктуры, увеличении затрат на еще работающих 
предприятиях и росте спроса населения на отдель-
ные товары и услуги на фоне меньшего предложения.

– Важно отметить, что дальнейший рост цен 
сдерживается за счет фиксированного курса гривни 
к иностранным валютам, — отметил Андрей Гойлов.

Минфин также осуществил очередной аукцион по 
размещению военных облигаций внутреннего госу-
дарственного займа (ОВГЗ). Благодаря этому в бюд-
жет поступило 4,45 млрд. грн, а основным покупа-
телем «военных» бондов стал Нацбанк.

По словам аналитика, это негативно отразится на кур-
се гривни в перспективе и инфляции в долгосрочной пер-
спективе, поскольку регулятор должен проводить эмиссию 
гривни, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

НА ЧТО УКРАИНЦЫ 
ТРАТЯТ ДЕНЬГИ

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД 
НА ПЕНСИЮ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
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УМІННЯ СПІВПЕРЕЖИВАТИ, СПІВЧУВАТИ, РОЗУМІТИ ПОЧУТТЯ 
БЛИЗЬКИХ — МИ ВСІ ХОЧЕМО, ЩОБ НАШІ ДІТИ МАЛИ ЦІ ЯКОСТІ. 
ЯК ДОПОМОГТИ СВОЇЙ ДИТИНІ СТАТИ ЕМПАТИЧНОЮ, ЧУЙНОЮ 
ЛЮДИНОЮ? ОДНІ З КРАЩИХ ПОМІЧНИКІВ У ЦІЙ СПРАВІ — ДОБРІ 
ДИТЯЧІ КНИГИ. ЦЯ ДОБІРКА З П’ЯТИ КНИГ ДЛЯ СІМЕЙНОГО ЧИТАННЯ 
ДОПОМОЖЕ ДІТЯМ РОЗВИНУТИ ЕМПАТІЮ ЧЕРЕЗ ОБРАЗИ І ВЧИНКИ 
ПЕРСОНАЖІВ, ЧЕРЕЗ ОПИС ЇХ ПОЧУТТІВ, ДОСВІДУ І, ЗВИЧАЙНО, 
ЧЕРЕЗ ІДЕНТИФІКАЦІЮ СЕБЕ З ГЕРОЯМИ

ВИХОВУ   МО ЕМПАТIЮЭ

Марина КОРОЛЬОВА. «ГЛАМУРНА КОРОВА, 
ЛЕТЮЧИЙ КІТ ТА ІНШІ»

Маленька корівка з маленького села одно-
го разу побачила телевізор, дізналася звідти, 
що таке гламур, і зрозуміла, в чому сенс жит-
тя. Саме коров’яча любов до гламуру при-
зведе до цілої низки пригод, до якої долу-
чаться ще й дівчинка Марічка та її друг Ваня. 
А потім до цієї історії приєднається кошеня, 
у якого є своя позиція щодо Вані та Маріч-
ки і яке відчайдушно виборюватиме право 
самостійно вирішувати власну долю.

Зрозуміло, що далеко не завжди герої цієї історії будуть зразковими 
дітьми, бо таке вже життя, й усім їм добряче перепаде на горіхи. Але їх беш-
кети, вигадки, сум і радість змусять маленького читача співчувати, сміятися 
та захоплюватися. До речі, книгу буде цікаво прочитати не тільки дітям, але 
й їх батькам, і тоді вони, може, зрозуміють, чому їх доньки інколи схиблені 
на гламурі, а сини, трапляється, несамовито бешкетують.

Наталія ЯСІНОВСЬКА.  
«ЛЮБОВ, ДІДУСЬ І ПОМІДОРИ»

Тринадцятирічна Олеся мешкає з дідусем 
і бабусею та живе звичайним життям підліт-
ка: ходить до школи, проводить час зі своїми 
найкращими подругами Інною та Аліною, 
поглядає на хлопців… Аж поки в одну мить 
усе не змінюється.

На заміну її улюбленому вчителеві літера-
тури приходить молодий студент, а дідусь 
дівчинки раптово захворює на рак. Олеся за-
лишається наодинці зі своїми переживання-

ми. Аж поки новий учитель не пропонує учням вести шкільний блог, куди 
дівчина виливає свої почуття. Так, крок за кроком, її життя набуває нових 
і зовсім неочікуваних барв. А головне, Олеся розуміє, що допомога іншим 
надважлива та є справжньою суперсилою. Особливо, якщо об’єднати зу-
силля для підтримки тих, хто цього дуже потребує.

Антуан ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮПЕРІ. «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Повість із відтінком казки, яка зачарувала мільйо-

ни юних і дорослих читачів у всьому світі. На її ство-
рення французького письменника Антуана де Сен-
т-Екзюпері надихнула його професія авіатора. Якось 
після вимушеної посадки літака в пустелі Сахара зі 
сну пілота розбудив незвичайний загадковий хлоп-
чик, який прилетів на Землю з астероїда B-612. На 
своїй далекій планеті завбільшки з будинок Малень-
кий принц має три вулкани та дивовижну троянду. 
Подорожуючи, він пізнає Всесвіт, у якому зустрічає 
дивних дорослих. Мила розповідь про Маленького 

принца поєднує дитячий та дорослий світогляди. Вона розкриває філософський зміст 
сенсу життя та його вічних цінностей: любові, дружби, вірності, співчуття, обов’язку.

Елеонор ПОРТЕР. «ПОЛІАННА»
Роману «Поліанна» вже більше ста років, а він і на-

далі захоплює мільйони читачів. Головна героїня — 
одинадцятирічна дівчинка, яка приїжджає до своєї 
тітоньки, — єдиної людини, яка може опікувати-
ся Поліанною. Тітка Поллі — строга та педантична. 
Вона виділяє дівчинці кімнатку на горищі без вікна 
і з мінімальною кількістю меблів, адже не хоче, щоб 
дитячі руки псували будинок. 

Поліанна — сповнена радості дитина, активна, бала-
куча, весела. Дівчинка вчить присутніх «Грі в радість». 
Усі повчання тітоньки дівчинка сприймає спокійно 

і оптимістично. Поліанну люблять усі в місті, і згодом крижане серце тітоньки також 
починає зігріватись.

Астрід ЛІНДҐРЕН. «МІО, МІЙ МІО»
Добре, коли в дитини є і тато, і мама. А якщо дитина 

— сирота? Коли вона зовсім одна і нестерпно самот-
ня, як-от дев’ятирічний Буссе? Тоді уява може запро-
сто перенести хлопчика в Країну Далеку, де король — 
це його тато, а сам Буссе, як з’ясувалося, — справжній 
принц, Міо.

В одній із найвідоміших повістей класика шведської 
та світової літератури Астрід Ліндґрен розповідається 
про дивовижні пригоди хлопчика Міо, про одвічну 
боротьбу добра і зла, втіленого в особі лиходія Като, 
про дружбу та взаємовиручку дітей, про те, що лише 

щирі серцем можуть подолати зло. Добро, як завжди, перемагає. За мотивами повісті 
знято знаменитий однойменний фільм (1987).
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ДЕНЬ ЛІТНЬОГО СОНЦЕСТОЯННЯ  
Є НАЙДОВШИМ ДНЕМ РОКУ, ЙОГО ТРИВАЛІСТЬ 
СТАНОВИТЬ БЛИЗЬКО 17–18 ГОДИН. СЬОГОДНІ 
СОНЦЕ ПІДНІМЕТЬСЯ НА МАКСИМАЛЬНО 
ВИСОКУ ТОЧКУ НАД ЗЕМЛЕЮ, ПІСЛЯ ЧОГО 
БУДЕ ВРАЖЕННЯ, ЩО ВОНО НА ЯКИЙСЬ ЧАС 
ЗАВИСНЕ В ЗЕНІТІ, НІБИ СТОЇТЬ І НІКУДИ  
НЕ РУХАЄТЬСЯ

Літнє сонцестояння завжди відбувається опів-
дні: 2022 року — о 12:13 за київським часом. 
Цей день має потужну енергетику, а у слов’ян 

він вважався магічним, що має особливу силу. Якщо 
загадати бажання в цей день, — воно обов’язково 
здійсниться. Наші пращури у цей день відзначали день 
Івана Купала, а після запровадження григоріанського 
календаря дати змістилися. По приходу християнства 
язичницькі традиції намагалися викорінити, але це не 
вдалося — свято досі відмічають у різних куточках пла-
нети.

 ПРИКМЕТИ
 Вранці на літнє сонцестояння багато роси — че-

кайте гарного врожаю.
 Ніч на 21 червня зіркова — восени буде багато 

грибів.
 Якщо в день літнього сонцестояння зустріти 

світанок, то протягом усього року ви будете здорови-
ми.
 Якщо цього дня покласти під двері монету, то рік 

будете успішними.
 Дощ, грози та хмари — до поганого врожаю.
 Хлопець випадково облив дівчину водою — вони 

незабаром одружаться.
День літнього сонцестояння оповитий містикою, 

тому в народі є безліч традицій, одна з яких — во-
рожіння. Можна дізнатися про майбутнє. Наприклад, 
коли вийдеш заміж, чи навіть побачити свою другу 
половинку.

•  ВОРОЖІННЯ НА ВІНКУ
Запуск вінка по воді — найпопулярніше ворожіння 

серед слов’ян. За допомогою його можна дізнатися, 
коли зустрінеш свою другу половинку.

Необхідно сплести вінок із квітів, відправитися до 
водойми і пустити його. Якщо попливе рівно і спокій-
но, — скоро зустрінеш другу половинку, якщо заче-
питься за щось, — цього літа нареченого не зустрінеш. 
Якщо прикраса втопиться, — весь рік будеш одна.

•  ВОРОЖІННЯ ЗІ СВІЧКОЮ
Вам знадобляться свічка і папірець, на якому потріб-

но написати ім’я людини, яка підкорила ваше серце. 
Якщо папір згорить швидко і одразу, у коханні будуть 
щастя та удача. Якщо залишається чорний дим — мож-
ливе розставання.

•  ВОРОЖІННЯ НА БАГАТТІ
У такий спосіб можна дізнатися, наскільки ваші сто-

сунки з другою половинкою міцні. Необхідно стриб-
нути через багаття, тримаючись за руки. Якщо під час 
стрибка руки не роз’єдналися, то на вас чекає довгий 
і щасливий спільний шлюб, якщо ж розтиснулися, то, 
можливо, стосунки будуть недовгими.

 ПОРАДИ АСТРОЛОГІВ
 Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
 Рекомендується провести цей день у світлому 

одязі.
 Зберігайте позитивний та гарний настрій.
 За словами астрологів, вранці потрібно вмитися 

джерельною водою чи росою.
 Також фахівці рекомендують провести день літ-

нього сонцестояння у колі родичів та близьких друзів.
 Цього дня можна провести медитацію чи 

спеціальні дихальні вправи.
 Про людей, народжених 20 або 21 червня, кажуть, 

що вони можуть наврочити, оскільки мають сильний 
енергетичний потенціал.

НАЙДОВШИЙ ДЕНЬ РОКУ

ПЕТРIВ ПIСТ: ТРАДИЦIЇ
ТА ГОЛОВНI ЗАБОРОНИ

Початок Петрівки завжди припадає на пер-
ший після трійчанського тижня понеділок. 
Загалом це не дуже суворий піст і присвя-

чений він двом Первоверховним апостолам: Петру 
і Павлу, пам’ять яких звершується 12 липня — саме 
тоді й завершується Петрівка.

Роль Первоапостолов Петра і Павла в православ’ї 
дуже важлива, а тому і Петрів піст вважається одним 
з обов’язкових до виконання для істинно віруючих.

 ІСТОРІЯ І ТРАДИЦІЇ
Перші згадки про цей піст датуються писаннями 

часів III століття, але тоді про святих Петра і Пав-
ла не говорили. Вважалося, що цього посту можна 
дотримуватися тим, хто з будь-яких причин не зміг 
пройти Великий піст — великодній. У IV столітті Пет-

ро і Павло отримали статус одних із 
найбільш значущих християнських 
святих, тому і піст приурочили до їх 
дня пам’яті.

 ЯК ПРАВИЛЬНО ХАРЧУВАТИСЯ
Згідно з легендою, Петро був сином рибалки, а то-

му в народі вважається покровителем рибалок. З цієї 
причини віруючим дозволено їсти рибу, але тільки не 
в середу і п’ятницю — в ці дні можна вживати тільки 
сиру їжу.

У свята, які випадають на 
період посту, господині дотри-
муються традицій і готують риб-
ники — пироги з відповідною 
начинкою. У понеділок можна 
дозволити гарячу їжу без масла, 
а в інші дні — масло, рибу, море-
продукти і гриби.

Протягом усього посту не 
можна вживати м’ясо, яйця, мо-
лочні продукти.

Також церква забороняє випивати — можна лише 
пригубити вино на церковне свято.

 ЩО МОЖНА І НЕ МОЖНА РОБИТИ
Православна церква склала ряд заборон, яких кра-

ще не порушувати в період очищення душі і тіла. 
У червневий Петрів піст не можна:
 брати кредити і позичати гроші;
 вінчатися і грати весілля, хрестити дітей;
 працювати після заходу сонця;

 шити, в’язати, рукодільничати;
 зістригати волосся і нігті;
 під час Петрового посту заборо-

няється ворожити;
 не варто ходити до лісу — звірі ста-

ють агресивними.
Під час посту треба молитися, про-

сити вибачення у всіх, перед ким лю-
дина завинила, залагодити всі кон-
флікти, пробачити кривдникам, по-
вернути борги. Віряни щодня ходять 
до церкви на молебень.

У ХРИСТИЯН СХІДНОГО ОБРЯДУ 20 ЧЕРВНЯ ПОЧАВСЯ ПЕТРІВСЬКИЙ ПІСТ, АБО ПЕТРІВКА

Згідно з «Альманахом старого фермера», 21 червня знаменує собою перший астрономічний день літа 
в Північній півкулі і найкоротший день у Південній півкулі. В Анкориджі, Оттаві, Канаді, Стоунхенджі  

та на Алясці навіть проходять фестивалі до дня літнього сонцестояння.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Звезды не рекомендуют браться за новые дела. Ов-

ну дело может показаться пустяковым. Но по факту 
выяснится, что это сложное, кропотливое и ужасно 
нужное предприятие. Так что не соглашайтесь сразу, 
пока хорошенько все не взвесите и не обдумаете.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Тельцы проявят себя как отличные работники. Но 

меркантильная сущность земного знака будет ждать 
похвалы, а еще лучше — финансовой поддержки. По-
тому что работать просто так ни один Телец не согла-
сится, даже если сам будет этого хотеть.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Если вам захотелось приключений — пиши про-

пало. Потому что эти самые приключения вы будете 
искать целенаправленно. А если не найдете — приду-
маете. И вот тогда приключения ожидают всех, кто 
окружает искателя на тот момент.

Рак (22 июня — 22 июля)
Будьте аккуратнее с банковскими картами и пере-

водами средств. Вы можете стать жертвой мошенни-
ков. В заведениях общественного питания требуйте 
принести терминал, не позволяйте забирать вашу 
карту, а в банкоматах прикрывайте клавиатуру.

Лев (23 июля — 23 августа)
День будет достаточно активным. Звезды не обеща-

ют серьезной прибыли, но гарантируют удовлетворе-
ние от проделанной работы, а Льву порой большего 
и не нужно, главное, чтобы самому нравилось.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Придется провести время, занимаясь скучными 

и изрядно надоевшими делами. Вы будете пережи-
вать из-за каких-то мелочей, нервничать по пустя-
кам. И, к сожалению, упустите что-то очень важное.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Обращайте внимание на знаки, прислушивайтесь 

к случайным советам и даже можете погадать на ро-
машке. Все это поможет вам в поиске правильного 
пути и принятии верного решения. Ну, а главное — 
собственная интуиция, которая не подведет!

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Постарайтесь выделить время и посетить специ-

алистов, которые смогут оценить состояние вашей 
спины и суставов. Будьте внимательны, с этим шу-
тить нельзя. И, главное, после визита к врачу, выпол-
няйте все указания и назначения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Все привычное когда-то заканчивается, как бы вы 

ни старались цепляться за свое текущее положение. 
Грядут невероятные перемены. Так что будьте гото-
вы к тому, что из полного штиля ваш корабль входит 
в очень бурное море.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Во вторник вам придется принять сложное реше-

ние. Оно дастся нелегко, но станет единственно вер-
ным. Поэтому у представителя земной стихии уйдет 
очень много времени на то, чтобы все взвесить, обду-
мать и осмыслить.

Водолей (21 января — 18 февраля)
День неожиданных решений, увы, привычные схе-

мы работать не будут. Так что все целиком зависит от 
вашей реакции и умения действовать в нестандарт-
ных ситуациях. Придется быть в напряжении, пото-
му что чуть расслабитесь — уже не ничего иправите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ваше солнечное настроение станет сегодня насто-

ящей батарейкой для тех, кто нуждается в подзарядке 
и кому тоскливо и одиноко. Рыбы сумеют найти нуж-
ные слова, поддержать, утешить и подарить немнож-
ко радости всем без исключения.

Гороскоп на 21 июня

Вот те самые 5 услуг, которые могут пона-
добиться многим в это нелегкое время.

 ЗАПУСК «ЄДОКУМЕНТА»
Во время действия военного положения в Укра-

ине в приложении доступен «єДокумент» — вре-
менный цифровой документ для удостоверения 
личности.

Украинцы, переехавшие в безопасные регио-
ны страны, оставшиеся по разным причинам без 
паспорта или других бумаг, могут во время про-
верок показывать «єДокумент». Он понадобится, 
например, на блокпосте или при проверке поли-
ции.

В документе есть следующая информация:
 паспортные данные;
 РНОКПП (карта налогоплательщика).
Чтобы он появился в приложении, делать ниче-

го не нужно. Достаточно выполнить обновление 
программы.

 СТАТУС ВПО В «ДІЇ»
Внутренне перемещенные лица (ВПО) мо-

гут получить статус, а также оформить выплаты 
в приложении. Для этого нужно:
 загрузить «Дію» или обновить ее;
 убедиться, что у вас есть ID-карта или био-

метрический загранпаспорт;
 зайти в раздел «Послуги» и выбрать «Отри-

мати статус ВПО»;
 указать свой актуальный адрес;
 подтвердить свое местонахождение с помо-

щью геолокации;
 если есть дети, то можно получить статус 

переселенцев и для них.
Чтобы подать заявку на выплату 2000 грн, нуж-

но после отправки заявки на получение статуса 
ВПО нажать «Хочу отримувати допомогу». За-
тем выбрать карту «єПідтримка» для зачисления 
средств. Если такой карты нет — ее нужно офор-
мить.

Чтобы подать заявку на выплаты детям в разме-
ре 3000 грн, нужно сделать схожие шаги, но уже 
воспользоваться электронным свидетельством 
о рождении в приложении.

 ЗАЯВКА НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Украинцы, у которых поврежден или разрушен 
частный дом (усадебный, дачный или садовый), 
квартира, другое жилое помещение (на которое 

зарегистрировано отдельное право собственно-
сти, а не в составе дома) могут через приложение 
и портал «Дія» подать заявку на компенсацию.

Для этого нужно:
 зайти в «Дію» и нажать «Послуги», а затем 

«Пошкоджене майно»;
 заполнить форму, указав всю необходимую 

информацию.
Подать заявку на портале (через ПК) можно следу-

ющим образом:
 авторизоваться на портале;
 заполнить форму;
 проверить информацию и отправить сооб-

щение.

 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Украинцы, выехавшие за границу из-за боевых 
действий, могут обратиться к специалистам цен-
тров «Дія.Бізнес» по телефону. Обратившись на го-
рячую линию, переселенцы могут получить консульта-
цию по таким вопросам, как:
 трудоустройство, обучение и переподготов-

ка, поиск сотрудников;
 поиск жилья, офиса, детсада, школы;
 юридический статус лиц, находящихся 

в странах ЕС;
 выплаты и информация о предоставлении 

поддержки вынужденно перемещенным лицам 
в странах ЕС;
 профильные контакты волонтеров, органи-

заций, фондов;
 какие есть практики и правила ЕС по откры-

тию и поддержке бизнеса (налогам, упрощенной 
регистрации бизнеса, ресурсам поддержки биз-
неса).

Горячая линия «Дія.Бізнес» работает с 08:00 до 20:00 
(по киевскому времени). Звонить можно на следующие 
номера:
 из Украины — 080 033 31 83;
 с территории стран ЕС — +48 22266 2275 

(плата за звонки взимается в соответствии с та-
рифными условиями оператора).

Пока эта услуга доступна для временно нахо-
дящихся украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, 
Словакии, Словении, Литве и Германии.

 КАРТА РАБОТАЮЩИХ ЦПАУ
Из-за боевых действий многие ЦПАУ по Укра-

ине закрылись, и о режиме их работы узнать до-
вольно сложно. Поэтому «Дія» вместе с Минциф-
рой запустила карту, благодаря которой можно 
узнать, где расположен ближайший Центр, про-
верить график работы и посмотреть контактный 
номер.

ПРИГОДИТСЯ КАЖДОМУ: 
ФУНКЦИОНАЛ «ДІЇ» ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
После полномасштабного вторжения россии 
в Украину разработчики «Дії» запустили новые 
услуги для украинцев.


