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Як маленькі рівняни підтримують ЗСУ

«Не сіяти – це смерть»:  
фермери власноруч розміновують поля

12% сільськогосподарських підприємств 
повідомили, що їхні землі заміновано

Потьомкіне, південь України. До ферми 
Володимира Зайця веде трав’яна стежка, 
вкрита коліями від шин. Він обережний, 
їздить лише тими неглибокими канавками 
– відхилення може коштувати йому життя, 
оскільки поле всіяне мінами.

Там, де колись цвіли соняхи, тепер ростуть 
бур’яни. Землю Володимир Заєць не чіпав 
з осені 2021 року, коли її востаннє засівали 
пшеницею. Тепер це мінне поле, залишене 
відступаючими російськими військами. Втім 
цієї весни фермер не дослухався до офіційних 
попереджень і самотужки розмінував близько 
15% своїх земельних угідь, які складають 1600 
гектарів.

«Ми повинні це зробити, чого боятися?», 
– каже робітник Віктор Костюк. Він готовий 
завести свій трактор.

По всій Україні війна поставила хліборо-
бів перед жахливим вибором. Фермери на 
територіях, звільнених від російської окупа-
ції, повинні вирішити, чи варто ризикувати 
життям, щоби очистити землю від вибухівки 
до весняної посівної.

У них різко зросли витрати на виробни-
цтво і транспортування через блокаду Росією 
багатьох чорноморських портів та через 
запровадженні обмеження у кількох сусідніх 
європейських країнах на імпорт українського 
зерна, необхідні для збереження конкуренто-
спроможності власних виробників.

Така ситуація змушує багатьох фермерів 
скорочувати посіви. Обмежені можливості 
у транспортуванні зерна сушею та морем 
створюють збитки, очікується скорочення 
виробництва зерна на 20-30%, погіршення 
якості врожаю та потенційне виникнення 
тисячі випадків банкрутства наступного року, 
за словами інсайдерів галузі, українських уря-
довців та міжнародних організацій.

 «Різке скорочення» посівів зернових по-
тенційно загрожує глобальній продовольчій 

безпеці, заявив голова Продовольчої та сіль-
ськогосподарської організації ООН в Україні 
П'єр Вотьє.

В Україні 12% сільськогосподарських 
підприємств повідомили про забруднення 
земель мінами. Площа, засіяна зерновими, 
скоротилася минулого року з 16 до 11,6 млн 
га. Очікується, що цього року розмір площі 
скоротиться ще – до 10,2 млн га.

Херсонщина є одним із найбільш урожай-
них і одним із найбільш забруднених мінами 
регіонів України. Фермерам загрожують міни 
на полях і ракетні обстріли. Але також їм за-
грожує втрата усіх засобів до існування, якщо 
вони знову не засіють і не зберуть урожай.

Служби розмінування перевантажені, 
інфраструктура та цивільні будинки мають 
пріоритет над фермами. Але землероби не 
можуть чекати, бо час сіяти кукурудзу.

 «У нашому районі тільки двоє із 40 ферме-
рів мають доступ до своєї землі, – каже Ганна 
Шостак-Кучмяк, голова Високопільської 
адміністрації, до якої входять кілька сіл на 
півночі Херсонщини. – Перший з них – вище 
згаданий Заєць, другий – Валерій Шкуропат 
із сусіднього села Іванівка. Наші герої, які 
своїми машинами підбирали міни та відвози-
ли їх нашим саперам»

Жоден з них не відчував, що має вибір. 
Обидва знали, що без врожаю цього року 
вони вже наступного стануть неплатоспро-
можними.

 «Усі розуміють ризики», – сказав Шку-
ропат, який колись вирощував горох, ячмінь, 
просо та соняшник на своїх 2500 гектарах. За 
його підрахунками, зараз він зможе засадити 
лише половину.

Минулого місяця один із його робітників 
загинув, а інший був поранений під час зби-
рання металевих залишків снарядів.

«Якщо ми будемо сіяти, вирощувати 
врожай, люди матимуть роботу, зарплату, 
можливість прогодувати свої сім’ї, – додає 
Шкуропат. – Але якщо ми нічого не зробимо, 

у нас нічого не буде».
Блокада Росією чорноморських портів 

позбавила Україну переваги над іншими краї-
нами-експортерами зерна. Транзитні витрати, 
які зараз у чотири-шість разів перевищують 
довоєнний рівень, зробили виробництво 
зерна непомірно дорогим. Високі витрати 
на паливо, добрива та якісне насіння лише 
додають фермерам горя. Більшість змушені 
продавати зерно собі у збиток.

«Фермери реагують тим, що сіють менше, 
– сказав Андрій Вадатурський, генеральний 
директор української компанії з перевезення 
зерна «Нібулон». – Ніхто не звертає уваги на 
те, що пшениці у цьому році вже посіяно на 
40% менше, а кукурудзи буде на 50% менше». 
Вадатурський у своїх розрахунках спирається 
на дані 3 тис. фермерів. Колись його фірма 
платила, у середньому, $12 за доставку тонни 
зерна з південного портового міста Одеси. 
Зараз платить $80-$100 за тонну, за його 
словами.

Генеральний директор агрокомпанії 
HarvEast Дмитро Скорняков розповів, що 
його компанія платить майже $110 логістич-
них витрат на експорт кожної тонни кукуру-
дзи, через що він втрачає прибуток.

Тривають переговори про продовження 
угоди за посередництва ООН, яка дозволяє 
українському зерну безпечно залишати три 
чорноморські порти. Втім, вантажовідправ-
ники кажуть, що угода не працює ефективно 
– російські перевіряльники затягують процес, 
що збільшує час очікування для суден і робить 
морський шлях дорогим і ненадійним. Росія 
заперечує уповільнення перевірок.

 «У нас були судна, які чекали близько 80 
днів у черзі просто на завантаження, – каже 
Вадатурський. – Хтось має втратити ці гроші: 
покупець, власник судна чи трейдер».

Транзитні шляхи через Європу відкриті, 
навіть якщо Польща, Румунія, Словаччина, 
Болгарія та Угорщина тимчасово заборони-
ли українську пшеницю, кукурудзу та деякі 

інші продукти через занепокоєння щодо 
зменшення прибутків власних фермерів. Але 
ці маршрути повільні і дорогі. Морські пере-
везення становили 75% експорту українського 
зерна на початок року.

Тим часом деякі фермери, такі як Олег Уш-
кало, не ризикують засіювати свої поля. Його 
земля всіяна боєприпасами і перетворилася 
на цвинтар спаленої техніки. Зібраний ще до 
повномасштабного вторгнення урожай гниє 
під сонцем.

«Ми можемо протягнути ще рік», – сказав 
він. Як далі бути не знає. Сподівається на 
державну компенсацію.

«Я не можу відправити своїх робітників у 
поле, де я знаю, що є міни та бомби. Послати 
людину, щоби вона підірвалася? Я не можу 
цього зробити», – каже Олег Ушкало.

Він стикається з опором своїх працівників, 
які хочуть працювати і заробляти гроші.

«Трактористи кажуть, що можуть підпи-
сати документ про те, що беруть на себе від-
повідальність», – додає він. Ушкало від такої 
пропозиції відмовився. Не хоче, щоби вони 
наражалися на ризик.

Вдалині він бачить трактор, оснащений 
дисковими фрезами, типу плуга. «Цікаво, чи 
це Володимир Миколайович», – каже Олег 
Ушкало, маючи на увазі Зайця.

У квітні фермер Микола Озарянський ви-
рішив ризикнути: сів на трактор у своєму селі 
Борозенське на Херсонщині, щоби поїхати на 
соняшникове поле до друга зрізати стебла. Він 
звернув на бічну фермерську дорогу. Пам’ятає 
вибух, а потім – як прокинувся на лікарняно-
му ліжку з пораненою легенею і зламаними 
ребрами.

Щодня він думає про свої 16 гектарів землі, 
які досі не засіяні.

«Я зроблю це, –  сказав він, напружую-
чись, щоби говорити, поки трубка викачує 
кров із його грудей. – Для фермера не сіяти 
означає смерть».

У Дубні на Рівненщині школярі плетуть сітки та кікімори 
для українських захисників. Діти волонтерять ще з 
перших днів літа. Одну кікімору виплітають упродовж 
тижня, працюють майже щодня. Їхні рідні воюють на 
передовій.

До справи долучилась 12-річна Даринка, разом із подруж-
кою Софійкою та ще трьома дівчатами вона допомагає укра-
їнським військовим. Вони — наймолодші волонтерки громад-
ської організації "Тенета". Окрім кікімор діти плетуть й сітки.

"Я дуже люблю ходити плести кікімори, це моє натхнення. 
Я завжди дуже хотіла чимось допомогти нашим воїнам. От 
коли я дізналась, що тут є така кікіморня, що тут можна допо-
магати нашим військовим, нашим героям, то я відразу сюди 
приїхала і почала тут плести", — каже волонтерка Дарина.

Школярки розповідають, що технологію плетіння опану-
вали не одразу. Спочатку робили усе руками, потім призвича-
їлись до крючка. Найважливіше — вчасно змінювати кольори 
ниток, аби українські бійці залишалися непомітними. Один 
маскувальний костюм дівчата плетуть приблизно за тиждень, 
одного разу — завершили роботу за день.

Софійка сплела кікімори для свого тата та його побратимів. 
Школярок-волонтерок об'єднує ще й те, що їх рідні воюють 
на передовій.

"Я сюди почала ходити плести кікімори, тому що я побачи-
ла, як татові складно. Я побачила, що дійсно треба кікімори, 
щоб захистити наші ЗСУ. Я сплела для тата чотири кікімори. 
Мені присилали фото звідти. Я плела їх, вони плелися місяць, 
дуже довго, людей зовсім мало приходило, тому так довго", — 
каже волонтерка Софія.

Поруч із дівчатами їх наставниця Ганна Бут. Вона приїхала 
до Дубна з Мелітополя, де провела 70 днів в окупації, а пізні-
ше, під обстрілами евакуйовувалась з міста.

Ганна Бут — викладачка Мелітопольського професійного 
аграрного ліцею. Напередодні Дня Незалежності президент 
нагородив її відзнакою "Національна легенда України" за 
хоробрість, яку вона виявила, протестуючи в окупованому 

Мелітополі. Нині пані Ганна займається волонтерством.

ВІДДАВ НА ЗСУ ГРОШІ, ЯКІ ЗБИРАВ НА ТЕЛЕФОН
Рівнянин Кирило Дзюбак періодично приносить до міс-

цевого волонтерського штабу гроші та смаколики для ЗСУ. 
Одного разу він приніс до штабу кошти, які збирав на теле-
фон. Коли військові дізналися про вчинок, вирішили зробити 
йому подарунок.

У волонтерський штаб сина скерувала мама.
"Він прийшов, шість років, звати Кирило. І каже: «Я хочу 

допомогти військовослужбовцям». І дає конверт: в конверті 
— дві тисячі гривень і пакетик зі смаколиками", — розповідає 
координаторка рівненського волонтерського штабу Наталія 
Ханенко.

Кирило каже: хотів назбирати гроші на власний телефон, 
втім, передумав та приніс зібрані чотири тисячі гривень до 
волонтерського штабу:

"Це я посівав і хочу віддати гроші, щоб швидше на машину 
з пушкою".

Віддати гроші на ЗСУ — ініціатива самого сина, каже мама 
хлопця Наталія Дзюбак каже:

"Він це все робить сам. Каже: «Матусю, я всю квартиру 
віддам». От він дуже-дуже хоче, це для нього було дуже важ-
ливо. Ми його сьогодні забрали зі школи, боже, він кричав: 
«Матусю, приїхали-приїхали!» От навіть та мрія була, з тим 
телефоном. «Матусю, мені нічого не треба. Мені треба, щоб 
ракети не літали».

Зібрані Кирилом гроші залучили на придбання автомобіля 
для евакуації.

"Він запитав: «Що я можу ще зробити для них?». Я його по-
просила написати лист, намалювати малюнок. Він дуже зрадів. 
І через тиждень він знову приносить смаколики, 500 гривень 
і листи, в яких він щось там написав. І коли хлопці отримали 
його смаколики, звичайно, вони захотіли йому подякувати 
особисто і записали маленьке відео", — каже Наталія Ханенко.

Військові ЗСУ подарували шестирічному рівнянину те-
лефон.

"Ти взагалі крутий хлопець. Нас усіх до сліз вразило, що ти 
зробив. Тримай, то твоя мрія. Новий телефон і цукерки. Будь 
завжди таким крутим. Хлопці дуже дякували тобі", — сказав 
військовий, який приніс хлопцю подарунок.
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Підтримка рівненського виробника: 
як цьому сприяють в громаді
В період війни кожен тримає 
свій фронт. Так, розвиток 
кожного з напрямків тут, 
в тилу, має своє особливе 
значення. Статистика каже про 
те, що для того, щоб на війні 
можна було забезпечувати 
одного військового потрібно 
щонайменше 10 працівників, які 
працевлаштовані та сплачують 
податки. Від початку війни 
бізнес, підприємці пережили 
чимало. Всі втрати і збитки 
оцінити важко, адже війна не 
завершилася і ми не знаємо 
остаточно, якими будуть ці 
втрати. 

Водночас є вже ті факти, про які 
ми можемо говорити точно. Частина 
втратили повністю свої підприєм-
ства та потужності. Іншим довелося 
почитати все з нуля на новому місці. 
Частина встигли релокуватися у 
більш-менш мирні міста. Але попри 
це підтримка бізнесу – це важливий 
внесок у перемогу. Адже створення 
нових робочих місць, збереження 
існуючих та сплата податків – це 
економічний фронт.

Поруч з цим особливо акту-
альною є підтримка українських 
виробників – це якщо говорити за-
галом на рівні держави. Якщо ж ми 
говоримо про окремі територіальні 
громади, то особливої актуальності 
набирає принцип «свій-до свого-по 
своє». Мова йде про підтримку 
локальних виробників. Адже це 
максимально ефективний спосіб 
наповнювати бюджет. Сплачуючи 
податки та забезпечувати робочі 
місця, тримати економіку громади. 

ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ 
ЛОКАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

У Рівненській міській територі-
альній громаді розуміють важливість 
підтримки місцевого виробника. 
Тому Департамент економічного 
розвитку працює над спеціальними 
програмами, проводить ярмарки та 
працює над залученням інвестицій. 

Сьогодні ініціатива підтримки 
рівненського виробника має ще 
більш особливе значення. Саме 
тому, ми активно працюємо над 
реалізацією ініціативи «Підтримай 
рівненське», яку активно просуває 

наш міський голова Олександр 
Третяк, - говорить директор Де-
партаменту економічного розвитку 
Володимир Липко. – У місті Рівне 
та Квасилові ми проводили і про-
довжуємо робити чимало акцій для 
того, щоб підтримувати локальних 
виробників. 

Впродовж року, що минув Де-
партамент економічного розвитку 
провів ряд акцій задля підтримки 
місцевих та вітчизняних товаро-
виробників. Так основними з них 
були: 

– на весняно-літній період орга-
нізовано дрібнороздрібну мережу на

території міста по реалізації квасу 
охолодженого з термокег та морози-
ва з морозильних камер;

– напередодні Великодня прове-
дена ярмаркова торгівля пасхальною

випічкою;
– рішенням виконавчого коміте-

ту Рівненської міської ради від
09.04.2022 № 51 «Про організа-

цію роботи ярмарку» продовжено 
роботу ярмарку на вулицях Гетьмана 
Полуботка (від вул. Гетьмана Сагай-
дачного до вул. Пересопницької, зі 
сторони парної нумерації будинків), 
Пересопницькій (від вул. Гетьмана 
Полуботка до торговельного ряду 
з продажу зрізаних квітів власного 
вирощення, зі сторони непарної 
нумерації будинків), Шевченка (зі 
сторони ринку ТзОВ «Рівненській 
ринок» від вул. Гетьмана Сагайдач-
ного до вул. Пересопницької) згідно 
затвердженої схеми до закінчення 
воєнного стану;

– відповідно до розпоряджен-

ня міського голови від 27.06.2022 
№ 568-р «Про проведення вистав-
ки-ярмарку місцевих товаровироб-
ників “#підтримай рівненське» про-
ведена виставка-ярмарок за участі 
підприємців в галузі ресторанного 
господарства;

– в період з  15.12.2022 по 
31.12.2022 організовано торгівлю 
хвойними

деревами до Новорічних та Різд-
вяних свят на території громади.

Крім того, з метою продовження 
ініціативи в підтримці місцевого 
виробництва з 28 червня по 2 липня 
поточного року проведено вистав-
ку-ярмарок місцевих товаровироб-
ників #Підтримай рівненське, в 
якому прийняли участь близько 20 
місцевих компаній.

Зрозуміло, що аналізуючи ці 
заходи. Ми розуміємо, що їх дійсно 
недостатньо для того, щоб говорити 
про всебічне сприяння. Проте, якщо 
говорити про період війни, то це чу-
дово, що такі заходи змогли взагалі 
мати місце. Наші кореспонденти 
далі будуть дізнаватися про підтрим-
ку місцевого бізнесу та окремо по-
інформують про те, які заходи вже 
проведені та плануються на цей рік. 

ПРОГРАМИ ТА МАЙДАНЧИКИ 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ

В громаді діє Програма розвитку 
малого і середнього підприємництва 
в Рівненській міській територіаль-
ній громаді на 2022–2024 роки. 

Головними завданнями якої є 
інформування малого та середнього 
підприємництва і покращення ко-

мунікації; популяризація культури 
підприємництва та промоція міс-
цевого бізнесу; підтримка місцевих 
крафтовиків / виробників; підтрим-
ка експортерів;–покращення бізнес 
клімату; активізація самозайнятості 
населення; фінансова підтримка 
безробітних / незайнятого насе-
лення; нормативне регулювання 
підприємницької діяльності; інфор-
маційно-ресурсна підтримка.

Для популяризації локальних 
торгових марок в рамках відповідної 
ініціативи, у місті розпочав функ-
ціонування громадський майдан-
чик #Підтримай рівненське, який 
розміщений в приміщенні торгі-
вельного-розважального центру 
«Happy.Mall». В рамках створеного 
простору місцеві товаровиробники 
на конкурсній основі, з подальшим 
відшкодуванням з місцевого бю-
джету витрат, понесених ними за 
оренду виставкової площі матимуть 
можливість ознайомити мешканців 
і гостей міста з власною продукці-
єю та розширити свої ринки збуту. 
Наразі на майданчику #Підтримай 
рівненське представлена продукція 
місцевих виробників, які входять 
до складу Асоціації легкої промис-
ловості.

Виставкові площі надаються міс-
цевим виробникам на конкурсній 
основі з подальшим відшкодуван-
ням з місцевого бюджету витрат, 
понесених ними за оренду вистав-
кової площі.

Долучитися до простору можуть 
виробники, що здійснюють гос-
подарську діяльність на території 

громади та сплачують податки до її 
бюджету, не мають заборгованості з 
виплати податків і зборів перед бю-
джетами усіх рівнів та мають сфор-
мовану маркетингову стратегію для 
цього вони подають заявки до Де-
партаменту економічного розвитку.

У непростий час для економіки 
громади важливо дбати і підтри-
мувати саме місцевих виробників. 
Саме для цього ініціював проведен-
ня виставки-продажу “Підтримай 
рівненське”! Наші виробники слав-
ляться своєю продукцією не лише у 
громаді, а й далеко за її межами. А її 
якість настільки висока, що не усі 
містяни знають, усе це народилося 
в Рівному, - пояснює міський голова 
Рівного Олександр Третяк. - Свій до 
свого по своє — у сучасних умовах 
цей принцип має на 1000 відсотків 
працювати у нашій громаді. У наш 
час надзвичайно важливо, щоб 
місцеві підприємства працювали, 
платили податки, забезпечували 
робочими місцями жителів нашої і 
навколишніх громад. І ми з вами в 
силі їх підтримати!

Здійснено за підтримки Асоціації 
“Незалежні регіональні видавці 

України” в рамках реалізації 
проєкту Хаб підтримки регіональних 

медіа. Погляди авторів не 
обов'язково збігаються з офіційною 

позицією партнерів

НА РІВНЕНЩИНІ 83 ОСОБИ 
ЗАСУДЖЕНО ЗА ЗЛОЧИНИ, 
ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ 
РФ

9 років прокурори документують злочи-
ни, вчинені російськими військовими на 
території України та й самими українцями, 
які працюють в інтересах ворога. Проте, з 24 
лютого 2022 року, разом з повномасштабним 
вторгненням, ця цифра почала збільшуватись 
щодня і в рази. Відтоді всі сили та засоби об-
ласної прокуратури та інших правоохоронних 
органів спрямовано на належну фіксацію і 
розслідування таких злочинів, притягнення 
до кримінальної відповідальності винних осіб 
та, водночас, підтримання правопорядку на 
території області.

Так, в умовах широкомасштабного втор-
гнення рф в Україну, за процесуального керів-
ництва органів прокуратури Рівненщини було 
зареєстровано та розслідувалося 1066 кри-
мінальних проваджень стосовно злочинів, 
пов’язаних зі збройною агресією рф. Після 
невідкладних слідчих дій половина цих про-
ваджень направлена за підслідністю в інші 
області та структури.

За цей час завершено досудове розслі-
дування та до судів Рівненщини скеровано 
майже 200 обвинувальних актів для їх розгля-
ду по суті. Серед них найбільше тих, що сто-
суються ухилення від мобілізації, поширення 
комуністичної символіки та виправдовування 
збройної агресії рф.

Крім того, за публічного обвинувачення 
органами прокуратури краю, судами розгля-
нуто та ухвалено 83 вироки у цій категорії 
справ. Найсуворіші – державним зрадникам. 

За роботу на ворога за час повномасштабного 
вторгнення на Рівненщині на строк від 8 до 
13 років засуджено 5 українців, вироки двом з 
них прокурори відстояли в апеляційному суді.

Дотримання Законів України та захист її 
інтересів на усіх фронтах – обов’язок кожного 
з нас. Тому так важливо не після перемоги, а 
вже зараз виявляти та притягувати до відпо-
відальності тих, хто ладен зрадити за першої 
ж нагоди.

Матеріали пресслужби Рівненської обласної 
прокуратури

В ПРИКОРДОННІЙ СМУЗІ 
РІВНЕНЩИНИ НА МІНІ ПІДІРВАВСЯ 
ТРАКТОР

Надзвичайна ситуація сталася в полі на 
території Дубровицької  громади, повідомив 
начальник ОВА Віталій Коваль.

Один чоловік загинув, інший - травмова-
ний. Трактор заїхав на поле попри заборону 
- табличку маркувального знаку та огоро-
дження про замінування території. На місці 
події працюють всі відповідні служби.

"Вкотре закликаю бути уважними і дотри-
муватися здорового глузду. Йдеться, перш за 
все, про ваше життя і безпеку!", - звертається 
Віталій Коваль.

В ОБЛАСТІ ВПРОВАДЖУВАТИМУТЬ 
СТРАТЕГІЮ ПЕРЕХОДУ З 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ДО 
ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Під головуванням міністерки у справах 
ветеранів України Юлії Лапутіної відбулася 
онлайн-нарада. У фокусі уваги - адаптація 
наших воїнів до мирного життя після за-

вершення служби. Для цього Мінветеранів 
у співпраці з ОВА напрацьовує Стратегію 
переходу з військової служби до цивільного 
життя. Відтак, в Україні створюють інститут 
помічника ветеранів.  

Помічники допомагатимуть ветеранам 
пришвидшити та покращити комунікацію з 
державними та недержавними структурами, 
отримати довідки, пройти підвищення квалі-
фікації, працевлаштуватися, а також з інших 
питань, з якими стикаються наші оборонці 
після повернення додому. 

Людей навчатимуть, на таку роботу бра-
тимуть насамперед ветеранів й ветеранок, 
які мають таке бажання, а також членів їхніх 
сімей та членів родин полеглих воїнів.

“Ми маємо надати всі необхідні дієві ін-
струменти людині, яка повертається з війни, 
або завершує службу у силових структурах 
в мирні часи, щоб вона мала змогу успішно 
самореалізуватися у цивільному житті”, – 
наголосила Юлія Лапутіна.

Ветерани – не тільки ті, хто потребує до-
помоги, вони потенціал громади, наголошує 
начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Від того, як в громадах зустрінуть наших 
ветеранів, наскільки комплексно буде органі-
зована підтримка для них, залежить майбутнє. 
Це ті, хто далі буде розбудовувати країну. Тому 
на Рівненщині вже впроваджують проєкт 
«Система підтримки та супроводу ветеранів у 
громадах». Головна мета якого – актуалізува-
ти і популяризувати інститут ветеранського 
кейс-менеджера на рівні громад", - розповів 
Віталій Коваль.

Так, нещадавно в Острозькій академії 
навчали фахівців, які будуть підтримувати 
ветеранів російсько-української війни у 

громадах Рівненщини. До розробки сертифі-
кованої програми долучився і наш обласний 
комунальний заклад «Ветеранський простір».

Майбутні кейс-менеджери ознайомили-
ся із сучасними підходами на рівні громад. 
Зокрема, обслуговування ветеранів, запрова-
дження системи супроводу, забезпечення їх 
потреб. Також отримали додаткові навички 
у питаннях психологічної підтримки та ко-
мунікації.

Проєкт відбувається за фінансової під-
тримки USAID «Економічна підтримка 
України» та Ініціативного центру сприяння 
активності та розвитку громадського почину 
«Єднання» (ІСАР Єднання).

З ПОЧАТКУ РОКУ НА СВІТ 
З’ЯВИЛОСЯ 3,5 ТИСЯЧІ НЕМОВЛЯТ 

3548 немовлят народилося в області з 
початку року. Як повідомили в управлінні 
державної реєстрації Західного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції, 
найбільше новонароджених зареєстрували у 
Рівненському (696), Сарненському (343) та 
Березнівському (216) відділах ДРАЦС.

У квітні на Рівненщині зареєстрували 1060 
немовлят, з яких 288 - Рівненським відділом 
ДРАЦС.

Найпопулярнішими іменами для дівчаток 
стали - Дарина, Софія, Мілана, Анна, Ми-
рослава, Злата, Анастасія. А для хлопчиків 
- Максим, Матвій, Тимофій, Богдан, Артем, 
Олександр.

Впродовж квітня майже 94% батьків ско-
ристались комплексною послугою «єМалят-
ко» під час проведення державної реєстрації 
народження дитини.
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будівництво

3. БУДІВНИЦТВО

03.1 Будматеріали

Продаж

Дошки, балки, крокви, 
рейки усіх розмірів, сухі 
та свіжоспилені. Дошка 
для підлоги шпунтова‑
на, вагонка. Доставка. 
Тел. (096)242‑26‑61, 
(068)016‑60‑98.

товари для дому

4. ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ

04.1 Меблі

Продаж
Продам меблевий комплект: пись-
мовий стіл та шафа-пенал. Не дорого. 
Тел. (067)349-84-74.

робота

9. РОБОТА

09.1 Роботу пропоную

Пропоную
Пропоную роботу покоївки. Тел. 
(067)362-01-67.

контакти

10. КОНТАКТИ

10.2 Вважати недійсним

Втрачено Атестат про 
повну загальну освіту РВ 
№46193687, 31.05.14 р., 
та Додаток до атестату, 
виданий Рівненською за‑
гальноосвітньою школою 
№ 22, на ім’я Потурай 
Римма Едуардівна, вважа‑
ти недісним.
Втрачено Атестат про пов‑
ну загальну середню осві‑
ту, виданий Нетішинською 
школою 1‑3 ступеню № 
1, Нетішенської міської 
ради Хмельницької обл., 
на ім’я Костенко Людми‑
ла Миколаївна, вважати 
недійсним.
Втрачено Атестат, вида‑
ний загальноосвітньою 
школою №12 у м. Київ, у 
2015 р., на ім’я Гришин 
Єгор Сергійович, вважати 
недійсним.

Втрачено Договір дару‑
вання, посвідчений ПН 
Рівненського районного 
нотаріального округу Пав‑
люк Т. С. від 01.03.2001 
р. за р. № 365, виданого 
на ім’я Омельчук Вален‑
тина Василівна, вважати 
недійсним.

Втрачено Свідоцтво про 
право власності на житло 
за адресою: м. Рівне, вул. 
Міцкевича, буд. 5, кв. 2, 
видане Виконавчим комі‑
тетом Рівненської міської 
Ради від 30.12.99 р., на 
ім’я: Кичалюка Анатолія 
Іпатовича, Кичалюк Ан‑
тоніни Григоріївни, Кича‑
люк Наталії Анатоліївни, 
вважати недійсним.

Втрачено Свідоцтво та До‑
даток до свідоцтва, про 
присвоєння робітничої 
кваліфікації державного 
зразка Спеціальність пе‑
рукаря, №47643961 від 
29.08.14 р., виданий Рів‑
ненським міжшкільним ви‑
робничим комбінатом, на 
ім’я Потурай Римма Едуар‑
дівна, вважати недісним.

10.7 Інші контакти

Прохання Допомогти сім’ї інвалідів 
з дитинства. Син (має вади слуху, 
мови), розбирає стару теле-, радіо-, 
комп’ютерну техніку. Візьмемо будь-
яку несправну, непотрібну техніку. 
Прошу звертатись за телефоном: Тел. 
(050)110-21-14.

�Подати оголошення: 066 265 62 35

НБУ з 10 травня вводить нові вимоги до онлайн-оплат

Електронна трудова книжка:  
як завантажити та отримати витяг

Повідомляємо 
про створення 
і затвердження  
Великої Родової 
печатки РОДУ 
Аннєнкових , 
офіційного бланку 
і Родового Герба 
РОРА . Затвердження 
та введення в 
дію  відбулося 
голосуванням 
на Сході Родової 
Общини і 
зафіксовано в  
Протоколі РОРА  № 1 
від 10.03.2023 р .

Оголошення Рішення  «Сходу Общини РОДу аннєнкових» від 7.04.2023 р 
Протокол №002 п-2/23                                        
Усі контракти/ договорова / оферти/ приховані договори в тому числі «форма 
П-1», укладені шахрайським способом та приховуванням/ нерозкриттям усіх 
суттєвих деталей, на персони/«аккаунти»/ фізичні та юридичні особи яких 
шахрайським способом передали на утримання представникам автохтонного 
народу Русі учасникам РОРА (додаток до протоколу), з будь-якими 
«державами»/ трастами/«як державними органами»/ корпораціями/ релігійними 
громадами (з іншого боку) – тепер розірвані та анульовані, всі підписи 
відкликані.
    Всю відповідальність за цих персон/фізичних осіб (додаток до протоколу) 
несуть їхні головні засновники/опікуни, які створили документи на цих персон/
фізичних осіб.
Волею Народа, відтепер і на всі  Віки, розірвані та анульовані ВСІ контракти/
договори/оферти/приховані договори, що мають безпосереднє чи непряме 
відношення до учасників «Родової Овщини Роду Аненкових», у тому числі 
укладені предками «Рода аненкових / Войтович /Михайлових».
Чорний колір  – вважати червоним .

Національний банк України 
з метою зниження ризиків 
шахрайства встановив 
до надавачів платіжних 
послуг вимогу застосувати 
посилену автентифікацію 
користувачів, пише НБУ.

Таке рішення зумовлене 
необхідністю реалізації За-
кону України «Про платіж-
ні послуги» та гармонізації 
українського законодавства 
у сфері надання платіжних 
послуг із законодавством Єв-
ропейського Союзу.

Так, надавачі платіжних 
послуг зобов’язані застосову-
вати посилену автентифіка-
цію користувачів під час:

• отримання ними дис-
танційного доступу до ра-
хунків;

• ініціювання дистанцій-
ної платіжної операції;

• будь-яких інших дій у 
разі підозри вчинення шах-
райства чи інших неправомір-
них дій (або існування такого 
ризику).

За результатами процедури 
посиленої автентифікації ко-
ристувача надавач платіжної 
послуги має створити уні-
кальний код автентифікації, 
який дає змогу пов’язувати 
операцію на певну суму і 
конкретного отримувача. Цей 
код повинен прийматися 
надавачем платіжних послуг 
щоразу під час отримання ко-
ристувачем доступу до рахун-

ку, ініціювання дистанційної 
платіжної операції тощо.

Зокрема, якщо раніше під 
час онлайн-розрахунків було 
достатньо інформації про 
платіжну картку і одноразо-
вого пароля, тепер необхід-
но буде використовувати як 
мінімум два елементи захи-
сту, які підтверджують, що 
платіж здійснює користувач, 
який має законні підстави для 
використання конкретного 
платіжного інструмента, а не 
шахрай.

Водночас Національний 
банк жодним чином не об-
межує учасників платіжного 
ринку у виборі технологічних 
рішень для посиленої автен-
тифікації.

Крім встановлення вимог 
щодо посиленої автентифіка-
ції регулятор також:

• зобов’язав надавачів 

платіжних послуг упровадити 
механізми та процедури ви-
явлення несанкціонованих 
або шахрайських дій з ура-
хуванням значної кількості 
факторів ризику (зокрема, 
списків пошкоджених або ви-
крадених елементів автенти-
фікації; поширених сценаріїв 
платіжного шахрайства; ознак 
зараження зловмисними про-
грамами тощо);

• посилив безпеку платіж-
них операцій, установивши 
заходи безпеки, вимоги до 
використання кодів автен-
тифікації та до динамічного 
пов’язування платіжної ін-
формації та коду;

• визначив захист еле-
ментів посиленої автентифі-
кації та засобів дистанційної 
комунікації і програмного 
забезпечення, пов’язаних з їх 
обробкою;

• установив вимоги до 
незалежності елементів поси-
леної автентифікації;

• визначив вичерпний пе-
релік випадків, коли надавачі 
платіжних послуг мають пра-
во не вимагати застосування 
посиленої автентифікації ко-
ристувача;

• установив вимоги щодо 
захисту конфіденційності 
та цілісності індивідуальної 
облікової інформації корис-
тувачів;

• визначив вимоги до 
електронної взаємодії між 
суб'єктами платіжних опера-
цій та до заходів безпеки під 
час електронної взаємодії.

Такі норми містить поста-
нова Правління Національ-
ного банку України від 03 
травня 2023 року № 58 «Про 
затвердження Положення 
про автентифікацію та засто-
сування посиленої автентифі-
кації на платіжному ринку».

Її вимоги поширюються 
на всіх надавачів платіжних 
послуг (банки, платіжні уста-
нови, філії іноземних платіж-
них установ, установи елек-
тронних грошей, фінансові 
установи, що мають право на 
надання платіжних послуг, 
оператори поштового зв’язку, 
надавачі нефінансових пла-
тіжних послуг, Національний 
банк України, інші органи 
державної влади та органи 
місцевого самоврядування).

Електронна трудова дає можливість 
нарахувати в майбутньому пенсії в 
автоматичному режимі

Починаючи з 2021 року в Україні за-
проваджено електронну трудову книжку. 
За потреби українці можуть не виходячи 
з дому дізнатись про зароблений трудо-
вий стаж чи отримати витяг з трудової 
книжки. Про це інформує сайт Пенсій-
ного фонду України.

Завдяки створенню електронної тру-
дової книжки українці отримали низку 
переваг, зокрема:

• можна дізнатися про свій страхо-
вий стаж без відвідування відділення 
Пенсійного фонду;

• дані збережуться, якщо пошко-
диться чи загубиться паперова трудова 
книжка;

• у разі звільнення з роботи не по-
трібно чекати, коли роботодавець повер-
не трудову книжку.

До того ж електронна трудова дає 
можливість нарахувати в майбутньому 
пенсії в автоматичному режимі, оскільки 
на час досягнення пенсійного віку вся 
інформація про трудову діяльність та 
сплачені страхові внески буде зберіга-
тись в електронному вигляді.

ЯК ЗАВАНТАЖИТИ ЕЛЕКТРОННУ 
ТРУДОВУ КНИЖКУ

Завантажити дані своєї трудової 
книжки на вебпортал електронних по-

слуг Пенсійного фонду України можна 
таким чином:

• увійдіть до особистого кабінету на 
порталі електронних послуг Пенсійного 
фонду України за посиланням;

• авторизуйтеся на порталі зручним 
для вас способом - за допомогою квалі-
фікованого електронного підпису, або 
Bank ID;

• у мені ліворуч виберіть меню «Відо-
мості про трудові відносини»;

• ознайомтесь з вимогами до сканко-
пій. Натисніть «Продовжити»;

• деякі поля вже можуть бути за-
повнені автоматично. Додайте інформа-
ції, якої не вистачає;

• дайте згоду на обробку особистих 
даних;

• натисніть на «Скан копії» докумен-
тів та завантажте файли; Обов'язково 
трудову книжку та інші відомості про 
трудовий стаж;

• підпишіть та відправте до Пенсій-
ного фонду;

• згодом відомості з'являться у розді-
лі «Мої звернення».

ЯК ОТРИМАТИ ВИТЯГ З 
ЕЛЕКТРОННОЇ ТРУДОВОЇ 
КНИЖКИ

• Увійдіть до особистого кабінету на 
сайті ПФУ за допомогою електронного 
цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.
UA.

• Виберіть ліворуч розділ «Електро-

нна трудова книжка». Ознайомтеся з 
інформацією, яка там представлена.

• Щоб отримати виписку, виберіть 
«Комунікація з ПФУ» та натисніть 
«Запит на отримання електронного 
документа».

• Перевірте правильність інформації 
про вас, виберіть тип звернення.

• Дайте згоду на обробку персональ-
них даних та вкажіть свій мобільний 
телефон.

• Після заповнення всієї інформації 
та її перевірки натисніть «Надіслати до 
ПФУ».

• У розділі «Мої звернення» можна 
отримати результат.

За потреби виписку можна заванта-
жити у форматі PDF.

В електронній трудовій книжці на-
явні дані про роботу від 2004 року, тому, 
якщо наявний стаж до цього року, по-
трібно додати дані, щоб вони увійшли 
до страхового стажу.
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Спортивне Рівне: скільки спортивних 
майданчиків є, а скільки потрібно

Чому дівчинка зі СМА на Сумщині не може отримати необхідне лікування
Майже два роки тому родина Сорокіних з Сумщини 
виграла у лотерею укол препарату "Zolgensma" - 
найдорожчих ліків у світі для своєї донечки Ангеліни, 
яка хвора на спінальну м`язову атрофію. Втім, говорить 
мама дівчинки Марина, нині борються за те, аби дитина 
могла отримати ще один життєво необхідний препарат 
"Risdiplam".

ВІД НАЙДОРОЖЧОГО УКОЛУ ОЧІКУВАЛИ БІЛЬШЕ
Щоденні заняття самостійно, з реабілітологами та проце-

дури – усе це невід’ємна частина життя родини Сорокіних. У 
2021 році родина змогла отримати від виробника найдорожчих 
у світі ліків проти цієї хвороби безоплатну ін’єкцію препарату 
"Золгенсма", вартість якої близько 2 мільйонів доларів. Втім, 

говорить мама Марина – очікування від нього були більшими.
"По-перше, дуже пізно цей укол був введений, аби пе-

редсимптомно, або в перші пів року життя дитини, коли ще 
не були втрачені навички ковтання, рухала від народження 
ручками, тоді б цей ген спрацював краще. Ангеліна отримала 
ген майже в два роки", - розповідає вона.

Втім, ліки зупинили прогрес хвороби, розповідає Мари-
на і дали можливість дівчинці набувати необхідні навички 
знову. Для цього весь час дитині потрібен інший препарат 
"Рисдиплам", вартість якого на місяць вживання вартує 500 
тисяч гривень.

ЩО ДАЄ ЛІКУВАННЯ ІНШИМ ПРЕПАРАТОМ
"Після “Золгенсма” вона зміцніла, в неї зміцнився м'язовий 

корсет. Раніше гнулася спинка, а тепер тримає себе, я відчула 
силу в шиї, в ручках. У воді Ангеліна може вільно вгору підняти 
і вниз. Так само ось ми з Ангеліною займаємося – я беру її за 
пальчик, вона мене добре тримає. Це ефект від комбінованої 
терапії, від “Золгенсма” такого не було", - розповідає Марина.

Нині дівчинці 3,5 роки, вона багато говорить і починає 
потроху самостійно ковтати. Марина розповідає: написала 
десятки листів до МОЗ, депутатів усіх рівнів, аби препарат 
"Рисдиплам" закуповувала держава. Самостійно вийшла на 
виробника ліків, які включили їх до благодійної програми, але 
скільки ще виділятимуть безоплатно — невідомо.

"Ангеліна може вже сама утримувати голову три хвилини. 

Це все йде поступово, але це ефект від комбінованої терапії. 
І забирати це зараз у дитини... Для мене це дуже болюче, бо 
я розумію, що вона зараз зупиниться", - говорить жінка про 
свої побоювання.

НЕ ПОТРАПИЛА ДО ПРОГРАМИ МОЗ
Закуповувати необхідний препарат для хворих на СМА 

Міністерство охорони здоров'я розпочало з грудня 2022 року. 
Втім, Ангеліна не потрапила до цієї програми, адже за її умо-
вами, ліки не надають тим, хто отримав укол "Золгенсма".

"Яке має право МОЗ забрати у дитини лікування, яке 
гарантовано державою повинно бути. Це для мене був дуже 
великий стрес. Ви задумайтесь тільки, в Україні згідно з цими 
критеріями, з квітня почало лікуватися лише двоє дітей. Двоє 
з майже 300 пацієнтів з таким діагнозом".

Суспільне звернулось з листом до профільного міністер-
ства за роз’ясненнями –чи будуть внесені зміни до прийнятої 
програми.

Нині ж Марина отримала ліки, закуплені Роменською 
міською радою, яких вистачить на місяць та очікують на 
прийняття змін, які дозволять отримувати їм препарат, при-
дбаний державою. Поки ж і далі, говорить. займатимуться без 
вихідних, аби їхня Ангелінка розвивалась.

" Я вірю, я знаю. Як я завжди говорю: Бог з Ангелінкою, і 
якщо буде на те його воля, Ангеліна встане, піде, сидітиме, це 
на все потрібен час", - переконана Марина.

Рівняни завжди цікавилися спортом. У 
місті завжди були особливо улюблені 
види спорту. Як, скажімо, спідвей, 
який захоплював увагу. Але крім 
професійного спорту, у Рівному 
розвивався і спорт аматорський – 
мешканці міста прагнуть бути здоровими 
та фізичноактивними.

При чому розвиткові спорту не перешко-
дило і повномасштабне вторгнення росії 
– у місті відбувається чимало спортивних 
змагань.

СПОРТ ЗАДЛЯ ПЕРЕМОГИ
Влітку 2022 у Рівному відбулося баскет-

больне дербі між містами Рівне та Луцьк під 
символічною назвою «Вперед до перемоги». 
Як ідеться на офіційному Телеграмі міського 
голови Рівного, змагання відбулося в рамках 
літнього Кубку України з баскетболу. Коман-
ди із двох міст зустрілися у фіналі в рамках 
Кубку України 3х3 з баскетбол на спортивних 
майданчиках в міському парку Шевченка. В 
змаганнях брало участь 10 чоловічих команд. 
Важливо зазначити, що ще одна мета кубку – 
зібрати кошти на автомобіль для ЗСУ.

Знаковим у цій події також є те, що спор-
тивний запал залишається у міських спортс-
менів не зважаючи на жодні обмеження, які 
створює війна.

РІВНЯНИ ПРАГНУТЬ МАТИ БІЛЬШЕ 
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ!

Одним із частих запитів, які доводило-
ся чути від рівнян – це будівництво нових 
спортивних майданчиків. Серед тих, хто 
розповідав про подібне прагнення – молоді 
спортсмени із вулиці Кулика і Гудачека (ко-
лишня вулиця Макарова). П’ять років тому 
неподалік будинку під номером десять від-
крили спортмайданчик, який спорудили за 
підтримки благодійників.

Не зважаючи на те, що там могли займа-
тися і мешканці з інших будинків, не раз 

доводилося чути прохання про те, аби такий 
само спортивний об’єкт з’явився і у дворах 
інших будинків.

Два роки тому, у 2021, мешканці Кулика і 
Гудачека, 6 винесли на розгляд громадського 
бюджету проєкт спорудження багатофункці-
онального майданчика.

«Встановлення спортивного майданчика 
надасть можливість доступно займатись спор-
том на свіжому повітрі, а отже формувати здо-
рове покоління. Цей проєкт розрахований на 
дітей, підлітків та молодь нашого мікрорайону 
та аматорські спортивні команди Рівного», 
- обґрунтовувала тоді авторка проєкту.

Однак, тоді необхідної кількості голосів 
проєкт не набрав.

Між іншим, говорячи про вулицю Кулика і 
Гудачека, то не можна не згадати і споруджен-
ня потужного спорткомплексу, який розпо-
чався ще 2018 року. Планують, що комплекс 
матиме льодовий палац та трибуни на три 
тисячі глядачів.

ЗАМІСТЬ СТАДІОНУ ПРОПОНУВАЛИ 
СТВОРИТИ БІЛЬШЕ МАЙДАНЧИКІВ

Також у 2018 році, коли почали активно 
говорити про реконструкцію стадіону Аван-
гард, у медіа лунали думки про те, що краще 
б гроші призначені на реконструкцію, пере 
направити на будівництво спортмайданчиків.

Про це йдеться у матеріалі порталу Чет-
верта влада.

Обґрунтовувалася подібна точка зору 
тим, що катастрофічно знижується рівень 
фізичних навантажень та рухової активності 
у дітей, тож замість відновлення стадіону, 
варто звернути увагу на створення можливо-
стей для мешканців Рівного вести здоровий 
спосіб життя.

Вищенаведені факти неоднозначно свід-
чать про те, що збільшення кількості спор-
тивних майданчиків – неймовірно важливе 
й актуальне.

СКІЛЬКИ СПОРТМАЙДАНЧИКІВ Є НА 
БАЛАНСІ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Як повідомили з управління у справах 
молоді та спорту Рівненського міськвикон-
кому, на балансі управління та КЗ РМЦФЗН 
«Спорт для всіх» перебуває 47 спортивних 
майданчиків та 1 стадіон, який у смт Ква-
силів. У 2023 році встановлення спортивних 
майданчиків не заплановано через військовий 
стан. Також, як зазначили в управлінні, цього 
року не було звернень громадян з проханням 
про встановлення спортивних майданчиків.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ УСІХ ГРОМАД
Переглядаючи новини на цю тему, можна 

пересвідчитися, що збільшення кількості 
таких спортивних об’єктів, їх реконструкція 
мають неабияке значення для багатьох міст 
із різних регіонів України. І дехто цьогоріч 
можуть отримати нові спортмайданчики. Ще 
в квітні 2023 року на сайті Львівської ОВА 
з’явилося повідомлення, що 9 громад на 
Львівщину фінансово підтримають у межах 
Комплексної програми розвитку фізичної 
культури та спорту Львівщини. Як зазначив 
у коментарі керівник управління молоді 
та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як, 
повномасштабне вторгнення росії змінило 
пріоритети та основні статті витрат, але цього 
року заклали кошти на створення спортмай-
данчиків.

Він зазначив, що мультифункціональні 
ігрові майданчики цьогоріч збудують у Ново-
роздільській, Городоцькій, Пустомитівській, 
Мостиській та Славській громаді.

ВШАНУВАЛА ПАМ’ЯТЬ ПОЛЕГЛОГО 
НА ВІЙНІ СИНА

Марія Пешко – матір загиблого Героя 
Івана Клюйка дарує можливість юним одно-
сельчанами займатися спортом. Із мешкан-
кою Рівненщини зустрівся начальник Рів-

ненської ОВА Віталій Коваль під час робочої 
поїздки на Сарненщину.

Він розповів, що у листопаді біля ліцею в 
селі Орв'яниця, що на Сарненщині, відкри-
вали футбольне поле із штучним покриттям. 
Нині поблизу встановили тренажери. І все це 
заслуга Марії Пешко. Кошти, які вона отри-
мала від держави після загибелі єдиного сина, 
витрачає для блага майбутніх поколінь.

Матір полеглого героя також прагне 
облаштувати поруч тренажерів і дитячий 
майданчик для учнів молодшої школи. А ще 
ігровий у дошкільному закладі.

СПОРТ ЯК БЛАГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 
ГРОМАДИ

Зрозуміло, що повномасштабна війна росії 
проти України дещо змінила пріоритети та 
темпи розвитку. І спортивні майданчики не 
займають лідируючі позиції у списках щодо 
нагальних витрат. Та не менш зрозумілим є й 
інше – це питання не можна буде покласти 
під сукно після перемоги. Без сумніву, меш-
канці міста, як уже було сказано, прагнуть 
жити спортивним життя. Більше того, цілком 
актуальною і слушною є й те, що нині діти 
потребують більше фізичних навантажень та 
більш рухливого способу життя.

А ще чимало рівнян – ветеранів та ветера-
нок потребують і потребуватимуть фізичного 
відновлення, яке неможливе без фізкультури 
та спорту.

Тому і спортмайданчиків у нашому місті з 
часом повинно бути більше.

Здійснено за підтримки Асоціації “Незалежні 
регіональні видавці України” в рамках 

реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних 
медіа. Погляди авторів не обов'язково 

збігаються з офіційною позицією партнерів


