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Сьогодні – історичний момент, коли Україна може 
розвинути максимальну швидкість у приєднанні 

до ЄС – звернення Президента 
Володимира Зеленського

Вільний народе найсміливішої країни!
56-й день нашої оборони завершується, і сьогодні ми точно стали ще на крок ближчи-
ми до миру. Був радий вітати в Києві великого друга нашої держави та всіх українців 
– Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, 
якими безглуздими були плани Росії із захоплення нашої держави. Три дні? П’ять 
днів? Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 
56 днів – і ми зустрічаємо наших гостей у нашій столиці заради наших національних 
інтересів. Провели з Шарлем Мішелем дуже ґрунтовні переговори з багатьох аспек-
тів відносин України та Європейського Союзу. Головне – це, звичайно, захист нашої 
держави та підтримка стабільного функціонування всіх державних структур та усіх 
інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу 
нашій державі. Зокрема, оборонні, фінансові та санкційні. Друга велика тема пере-
говорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, 
коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми 
вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб 
витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на Єв-
ропейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити. Третя 
велика тема наших переговорів – це підготовка необхідних кроків для відбудови Украї-

В Україні знову ринок роботодавця. Що робити працівникам?
Український ринок праці переживає найсильнішу кризу за останні 10 років. Війна 
примусила український бізнес скорочувати та оптимізувати свою діяльність, части-
на компаній взагалі припинила існування. Українські спеціалісти, які втратили робо-
ту через переїзд у інші міста або через скорочення чи звільнення, активно шукають 
роботу. Однак відкритих вакансій сьогодні, згідно даних кадрового порталу grc.ua 
станом на середину квітня, у 30 разів менше, ніж у довоєнний період. 
Кожна криза на ринку праці впливає більше на співробітників, аніж на роботодав-
ців. Компанії оптимізують витрати, скорочують заробітні плати та бонуси чи взагалі 
звільняють співробітників. Відтак конкуренція серед пошукачів зростає. У робото-
давців в свою чергу з’являється більший вибір спеціалістів на свої вакансії, вони 
починають диктувати свої правила, ринок праці перетворюється на «ринок робо-
тодавця». 
З початком війни переважна більшість роботодавців (78%), як показали дослід-
ження grc.ua, здійснили непопулярні заходи стосовно своїх співробітників. Чверті 
опитаних не виплатили заробітну плату. Звільнили або скоротили працівників у 
16,5% компаній, 10% відправили у відпустку за свій рахунок. Чверть опитаних, якщо 
й працює, то отримує неповну виплату заробітної плати, найбільше респондентів 
відповіло, що їм скоротили заробітну плату більше ніж на 30%.
 
Українці стикаються не лише з негативним впливом війни на заробітні плати. Змі-
нилася також структура пропозицій роботи та насиченість спеціалістами у розрізі 
регіонів. У регіонах, які найбільше відчули на собі військову агресію РФ, зменшилася 
кількість робочих місць та зросла конкуренція. Релокація підприємств у безпечні 
регіони України, внутрішня та зовнішня міграція спеціалістів стала причиною того, 
що у західних областях збільшилася кількість пропозицій роботи. Конкуренція на 
одне робоче місце у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську сьогодні набагато нижча, 
аніж у центральній та східній частинах України.  
Аналізуючи попередні кризи на ринку праці, які ми пережили в 2014/2015 та 2020 
роках, можна побачити відповідну реакцію працівників на негативні зміни стану 

В Україні знову ринок роботодавця. 
Що робити працівникам?

Бюро Мінфіну США (FinCEN) радить фінустановам посилити пильність через спроби обходу санкцій росією. Бюро 
опублікувало список ознак для виявлення таких компаній, а також тих, які можуть бути замішані у фінансуван-
ні тероризму і фінансових схемах. Цей список можна використовувати для визначення підозрілих контрагентів.
Через вторгнення російської федерації в Україну США та країни ЄС ввели безпрецедентні санкції проти фізичних осіб та ком-
паній рф, рб. Основним видом обмежувального заходу за всіма проаналізованими списками санкцій є блокування активів. 
Усі обмежувальні заходи діють безстроково і торкнулися понад 1000 фізичних та понад 300 юридичних осіб. 
Список поповнюється щодня. І, звичайно, деякі з них намагаються ухилитися від санкцій та оминути закон. 
Для виявлення таких випадків розроблено перелік ознак ухилення від санкцій – так званих “червоних пра-
порців”. Їх слід розглядати як вагоме доповнення до базових факторів ризику. 1. Використання підставних 
компаній для приховування права власності, джерел коштів або залучених юрисдикцій, на які поширюються санкції.
2. Використання підставних компаній для проведення міжнародних електронних пере-
казів. Часто за участю фінансових установ у юрисдикціях, відмінних від реєстрації компанії.
3. Використання третіх осіб для приховування тих, хто підпадає під санк-
ції та РЕР. Наприклад, під час реалізації угод з купівлі або продажу нерухомості. 
4. Рахунки переносяться з юрисдикцій чи фінансових установ без чіткого економічного чи ділового обґрунтування.
5. Помітне зростання кількості нових компаній у юрисдикціях, раніше пов’язаних з російськими фінансовими потоками.
6. Нещодавно створені рахунки, через які намагаються відправити або отримати кошти від підсанкцій-
ної компанії, або виключеної із Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT).
7. Нестандартні операції з іноземною валютою, у яких можуть опосередковано брати участь російські фінансові установи під 
санкціями, включно з операціями, що не відповідають діяльності за попередні 12 місяців. Наприклад, центробанк рф може спробу-
вати використати компанії-імпортери-експортери для проведення валютних операцій від свого імені та приховати свою участь.
8. Транзакції клієнта ініціюються або надсилаються на підозрілі типи адрес інтернет-протоколу (IP): ненадійні дже-
рела, локації у росії, білорусі, юрисдикціях, на які поширюються санкції; або IP-адреси, раніше зазначені як підозрілі.
9. Клієнту надходять транзакції, що ідентифіковані як пов’язані з програмами-вимагачами. Програми-вимагачі – це шкідливе 
програмне забезпечення, яке зловмисники можуть використовувати для блокування пристрою або шифрування його вмісту.
Зі свого боку YouControl сформулював найповніший список чинних українських компаній, які мають “російський слід”. Тепер від-

9 ознак ухилення від санкцій 
за Мінфіном США

Водопостачання все ще відсутнє у 
8 громадах Київщини (перелік)

Водопостачання відсутнє у 8 громадах Київщини:
Бучанська громада – місто Буча, селище Ворзель;
Ірпінська громала – місто Ірпінь, села Михайлівка-Рубежівка та Козинці;
Гостомельська громада – селище Гостомель;
Макарівська громада – селище Макарів (частково);
Бородянська громада – селище Бородянка;
Немішаївська громада – селище Немішаєве (частково);
Іванківська громада – селище Іванків (20%);
Димерська громада – селище Димер, село Демидів.
У селі Микуличі Немішаївської громади генератор забезпечує роботу свердловини, 
вода подається в домівки. У селах Клавдієво-Тарасове та Пороскотень також по-
дається вода. У селищі Немішаєве організовано доставку генераторів для запуску 
водопостачання та водовідведення.
У селищах Макарів та Іванків частково відновлено централізоване водопостачання
У селищі Бородянка завершили роботи на головній каналізаційній насосній станції 
у селищі. Тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та 
повністю відновити роботу каналізаційної станції.

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо, що ТОВ «Епіцентр К» отримано 
Висновок з оцінки впливу на довкілля за №077-
911 від 04.04.2022, виданий Управлінням еколо-
гії та природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації), щодо планованої діяльності з 
реєстраційним номером справи №202111278998.

          ***
Втрачено печатку ТОВ «Секьюріті консалтінг» 
ЄДРПОУ N 3298654, вважати недійсною.
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Воєнний стан в Україні: які заборони та обмеження 
він передбачає?

У зв’язку зі військовою 
агресією ерефії. В Україні 
було введено военний 
стан. 
Як воєнний стан вплине 
на свободу громадян та 
які очікуються обмежен-
ня, опублікував Теле-
граф.
Так, згідно із законом 
“Про правовий режим вій-
ськового стану”, воєнний 
стан у країні вводиться 
при настанні агресії проти 
України, її територіальної 

Консультації
«Нової Доби»
          ***

Продовження на стор. 3
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: ОЛЕГ СПОРНИКОВ
Газета віддрукована на власних потужностях видавця: ТОВ «Віталіа медіа груп». Наклад 3500 прим. Розповсюд-
ження за передплатою і безкоштовною розсилкою. Підписано до друку: 20.04..2022. Редакція може не поділяти 
думки авторів матеріалів.. Друк: ТОВ «Новий Формат» . Зам. № 761200421

           КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДОРОГІ ДРУЗІ! 
Шановні українці, жителі 
нашої столиці та Київщи-
ни!
Майже місяць триває 
підла і підступна агресія 
ерефії проти нашої країни
Збройні сили та наша те-
риторіальна оборона на 
всіх мужньо протистоять 
ворогу і захищають нашу 
територію і своїх людей...
Ми тут робимо своє: до-
помагаємо нашій армії, 
відновлюємо роботу своїх 
підприємств... Редакція 
газети «Нова Доба», по-

новлює вихід паперової версії видання, як би складно і скрутно 
нам зараз не було. Але це наш вклад в інформування киян і на-
селення Київщини про страшні, але справжні, об’єктивні події, що 
відбулись у країні й зокрема на Київщині.
Збройні сили України 2 квітня звільнили Київську область від оку-
пантів. Дедалі більше злочинів російської армії ставали розкрити-
ми. Сьогоднішній день – це просто жах:  Буча, Гостомель, Ірпінь 
– це просто незрівнянний біль. Я навіть не знаю, з чим це можна 
порівняти. Скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків зі зв’яза-
ними руками просто зникли. Просто зникли з цього життя, тому що 
хтось поруч захотів нам «допомогти»?
НАМ НЕ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА! ЙДІТЬ СЛІДОМ ЗА ВАШИМ 
КОРАБЛЕМ!
Ми все відновимо, відбудуємо, але, на жаль, ми не повернемо вби-
тих, не наших воїнів. ані наших мирних людей...
Але ми переможемо, вистоїмо! Все буде Україна!
Слава Києву, Київщині, Слава Україні!
Редактор київської обласної газети «Нова Доба»
Олег Спорников

Фото розстріляної Київщини

Під час окупації. Люди намагаються перетнути підірваний міст в Приірпін’ї . Публічне фото. 
Березень 2022р.

Найскладніші часи столиці. Діти граються у підземному паркингу у Дарницькому районі 
Києва. 27 лютого 2022 р. Фото: Олег Спорников
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Влада на час воєнного стану переходить до військових — військову адміністрацію насе-
леного пункту очолює начальник, який призначається на посаду президентом України та 
звільняється з посади.Під час воєнного стану військове командування має право на введен-
ня таких обмежень прав і свобод громадян, якщо це необхідно для порятунку їхніх життів : 
посилена охорона та особливий режим роботи важливих об’єктів економіки та об’єктів, котрі 
забезпечують життєдіяльність населення;
запровадження трудової повинності;
використання потужностей та трудових ресурсів підприємств та організацій усіх форм влас-
ності для потреб оборони;
примусове відчуження майна приватної чи комунальної власності;
вилучення майна держпідприємств для потреб держави;
комендантська година;
особливий режим в’їзду-виїзду;
обмеження свободи пересування фізичних осіб та транспортних засобів;
перевірки документів та огляд речей;
примусове поселення (інтернування) громадян країни, яка загрожує нападом чи здійснює 
агресію;
обмеження чи заборона вибору місця перебування/проживання на відповідній території;
обмеження проходження невоєнної служби громадянами, які перебувають на військовому 
чи спеціальному обліку у силових органах;
заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими речовинами, алкогольними напоями;
військово-квартирна повинність щодо розквартирування військовослужбовців.
Крім того, проводити вибори (президента, Ради та місцеві), масові збори, акції протесту, 
референдуми та внесення поправок до Конституції під час дії воєнного стану заборонено. 
Також президент, Рада та Кабмін на час дії ВС не можуть бути позбавлені своїх повноважень 
та посад.

Як убивали людей у Бучі 
Детальна реконструкція подій. 

І розбір «версій» кремлівської пропаганди

Мирні вбиті мешканці Бучі. Фото: Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix / LETA
Ексгумація тіл жителів Бучі, для проведення міжнародного 
розслідування. Фото: Оскар Янсонс

Українські підрозділи та журналісти 2 квітня увійшли до міста Буча Київської області. Напере-
додні увечері у телеграм-каналах з’явилися перші відео з тілами мирних громадян, що лежать 
на Яблонській вулиці (колишня Кірова) на околиці міста. Свідчення з Бучі, яку незадовго до цього 
залишили російські війська, шокували світ. Президент України Володимир Зеленський назвав те, 
що там відбувалося геноцидом, президент США Джо Байден — військовими злочинами. Москва 
запропонувала кілька суперечливих версій того, що сталося, жодна з яких не визнає, що від-
повідальність за масові вбивства лежить на російських військових. 
Хронологія подій, в очах міжнародних ЗМІ
Місто опинилося на лінії фронту з першого ж дня війни: на північ від нього знаходяться селище Госто-
мель та аеропорт Антонов, куди російська армія вранці 24 лютого висадила вертолітний десант. На-
прикінці лютого десант поєднався з основними російськими силами, що наблизилися з боку Білорусі. 
Російський спецназ з’явився на вулицях Бучі ще 25 лютого. Тоді ж, мабуть, у місті з’яви-
лися перші жертви: під вогонь потрапили цивільні автомобілі. У Бучі вели вогонь некеро-
ваними ракетами російські гелікоптери. Однак тоді населений пункт не був захоплений. 
Нову (невдалу) спробу зайти в місто і просунутися далі на Ірпінь російські війська зробили на-
прикінці лютого та на початку березня. 

На Вокзальній вулиці в центрі Бучі було спалено колону 
російського десанту. При цьому в Ірпінь російські десантники 
все ж таки увійшли на початку березня, але саму Бучу повні-
стю вони не контролювали. 
5 березня у місто з боку селища Ворзель через район скля-
ного заводу (відомий як Стеколка) зайшли великі російські 
сили. Вони створили основну базу на самому заводі та в 
районі Яблонської вулиці, найближчої до річки Буча (відо-
кремлює місто від Ірпеня). 
З того часу склад сил, що базувалися у Бучі, неодноразово 
змінювався. Туди (як і у всі містечка на північний захід від 
Києва) було введено сили Росгвардії. 
Епіцентр боїв у другій половині березня змістився на південь, 
у бік траси Київ – Житомир; проте бої тривали і в Ірпені. Буча 
стала транзитним пунктом та тиловою базою для військ, що 
настають у районі траси та ведуть бої в Ірпені. Через Бучу 
російські війська постійно підтягували підкріплення до Ірпіня. 
Туди ж «зеленими коридорами» і самостійно (на свій страх і 
ризик) йшли жителі міста.
                                                    ПРОДОВЖЕННЯ СТОРІНЦІ 4 
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Волонтерський штаб Фундації «Чинність закону», запрошує до співпраці. 
заради допомозі нашій армії та тимчасово переміщеним особам.

Дорогі українці! Сила нашого народу, його дух, здатність єдна-
тися в найтяжчі часи є запорукою наших перемог! Так було, так 
є і так буде й надалі!
Волонтерський Центр Фундації соціально правового захисту 
населення «Чинність закону» , всі ці вісім тяжких для нашого на-
роду років, у міру своїх можливостей збирав і передавав для на-
ших бійців, біженців та мешканців увздовж лінії зіткнення гроші 
та матеріальні ресурси аби ці люди могли, хоч в трішечки більш 
комфортнихумовах воювати, жити, ставати на ноги. І, головне, 
розуміти, що Україна турбується про них. Хочеться висловити 
величезну подяку усім, хто всі ці роки допомагав нам. Це і прості 
люди з усієї України й безперечно - інші волонтери, ті хто брав 
участь у всьому ланцюжку цієї непростої роботи - це і організа-
ція «Операція «Маестро» (Сашко Шевченко та Ігор Пилипуч), за 
те,що вони робили доставки до лінії зіткнення і розповсюджен-
ня допомоги серед бійців та серед місцевого населення. Це і 
«Карітас» - Київ та Маріуполь, особливо отцю Роману Сиротичу, 
директору «Карітас»-Київ і його команді, за те, що вони усі ці 
роки утримують та вдягають українських біженців з Донбасу і 
Криму, а також дітей з малозабезпечених родин. Нашим побра-
тимам з Івано-Франківщини, особливо Наталці Чаплинській. 
депутатці Франківської облради, яка, ще з Майдану 2004 року, 
є партнеркою й другом, не лише нашої організації, але й особистим другом усіх нас - членів організації. що тільки наталка не організовувала для наших бійців, почи-
наючи від шкарпеток до пічок- буржуйок виконаних зі старих газових балонів. Величезна подяка бійцю - ветерану АТО - Тарасу Ткаличу, голові Святошинської спілки 
ветеранів АТО-ООС, який п’ять років захищав нас на фронті, а повернувшись сам брав участь у зборів котшів і матеріальних ресурсів для армії і для цивільних осіб. 
Усім не подякуєшь в одному матеріалі, всіх пам’ятаємо, усіх вас любимо!
Але абсолютно нового імпульсу нашій роботі додала підла агресія рашистів проти України - 24.02.2022 року. Ми з першого ж дня зібралися і почали налагоджувати 
нашу роботу у нових умовах. Дехто пішов на фронт, дехто до тероборони, але волонтерський центр працює за своїм планом.
Ми збираємо кошти й купуємо те, що потрібно нашим бійцям, збираємо речі, як військові. так і цивільні, медикаменти і продовольство. Усі наші звіти, можна пере-
глянути на нашому сайті: www.rol.org.ua 
Ми щиро запрошуємо усіх бажаючих приєднатися до нашої роботи й допомогти нам усім перемогти ворога: наші телефони: 044 2233373; 044 2233393; Наш офіс, як 
і всі 18 років в районі Дарницької площі.у місті Києві.

м. Маріуполь 2015 рік. 

Київ - Донбас. 2018 рік

Наша волонтерська допомога Донбасу 2014 

с. Трьохізбенка 2015 рік. 

Проект «Добрі речі» і «Добрі речі для фронту» 2014-2022 рік

Підписання угоди із Спілкою ветеранів АТО-ООС. 2020 рік


