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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,987 грн 

1 € = 32,903 грн

1 рос. руб. = 0,366 грн

стор. 2» стор. 15»

Українська 

національна команда 

активно готується до 

боротьби за путівку 

на футбольний 

ЧС-2022

Із добрими сподіваннями

стор. 4»

Зеленському 

час наступати

стор. 7»

Битва 
за Україну

Підписав 
вирок СРСР

Пушкіна посилають за курсом російського корабля по всій Україні.
Фото Ужгородської міської ради.

❙
❙

Пішов у засвіти після 

тривалої хвороби 

Леонід Кравчук

Пушкіна вбив путін
Коли депутати нарешті виженуть із Києва російський дух
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«Схоже, путін хоче перетворити свою геноцидну війну на заморожений конфлікт в Україні. 
Ми не можемо допустити цього. Не втрачайте фокус. Мета — повна перемога українців».

Пол Массаро, радник Конгресу США

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО, 
Валентина ГРИГОРЕНКО

 Країна-агресор рф у війні проти Ук-
раїни, за данними Генштабу ЗСУ, вже 
втратила 1187 танків, 2856 броньова-
них машин, 199 літаків i 160 гелікоп-
терів, а особового складу — 26350 війсь-
ковослужбовців. Така статистика ста-
ном на 11 травня.
 Окупанти не полишають спроб за-
хопити Донбас, біснуються на Харків-
щині, Херсонщині, Миколаївщині, 
бомблять ракетами Одесу. Понад 2,5 
місяця Україна героїчно протистоїть 
нападникам у повномасштабній війні 
росії проти нашої країни. Ми вже пере-
могли, не допустивши рашистів до Киє-
ва, деокупували вже понад тисячу насе-
лених пунктів.
 Противник не припиняє наступаль-
них дій у Східній операційній зоні з ме-
тою встановлення повного контролю 
над територією Донецької, Луганської 
та Херсонської областей i утримання су-
хопутного коридору між зазначеними 
територіями та окупованим Кримом. На 
Волинському, Поліському та Сіверсько-
му напрямках обстановка залишається 
без суттєвих змін. Залишається напру-
женою ситуація на Бессарабському на-
прямку, у придністровському регіоні 
Республіки Молдова. 
 На Слобожанському напрямку во-
рог діє угрупованням, що складається 
з окремих підрозділів 6-ї загальновій-
ськової армії Західного військового ок-
ругу, 41-ї загальновійськової армії Цен-
трального військового округу, берего-
вих військ балтійського та північного 
флотів. Окупанти з усіх сил намагають-
ся не допустити просування ЗСУ до ук-
раїнсько-російського кордону від Хар-
кова.
 На Ізюмському напрямку угрупован-
ня зі складу окремих підрозділів 1-ї тан-
кової армії та 20-ї загальновійськової ар-
мії Західного військового округу, 29-ї, 
35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 
68-го армійського корпусу Східного 
військового округу та повітряно-десант-
них військ зосереджує основні зусилля 

на завданнi вогневого ураження нашим 
підрозділам у визначеному районі.
 На Донецькому напрямку угрупо-
вання окупаційних військ зосереджує 
основні зусилля на продовженні насту-
пальних дій iз метою взяття під  кон-
троль міста Рубіжне, захоплення на-
селених пунктів Лиман i Сiверсько-
донецьк. Не припиняє штурмових дій 
на Лиманському, Сiверськодонецько-
му, Бахмутському, Авдіївському, Ку-
рахівському напрямках за підтримки 
підрозділів ствольної та реактивної ар-
тилерії.
 На території Донецької та Лугансь-
кої областей захисниками та захисни-
цями України 10 травня відбито 12 атак 
ворога, знищено 12 танків, чотири ар-
тилерійські системи, 19 одиниць бойо-
вої броньованої техніки, 7 автомобілів 
та 2 одиниці спеціальної інженерної 
техніки противника.
 «Обстріли вздовж усієї лінії фронту   
вдень і вночі не припиняються... Найга-
рячіше — Мар’їнка, Красногорівка, То-
рецька громада. Лиманський напрямок 
iз півночі, де бойові дії постійно трива-
ють, — там ворог намагається просу-
нутися по своїх позиціях для того, щоб 
мати і тактичний, і в подальшому стра-
тегічний успіх. Але йому це не вдаєть-
ся. Ті понтонні переправи, які півтори 

доби тому було наведено, і намагався во-
рог зробити переправи, вони розбиті», 
— сказав в ефірі телемарафону UAра-
зом начальник Донецької обласної вій-
ськової адміністрації Павло Кирилен-
ко.
 Фактично вся лінія фронту під пос-
тійними обстрілами, які починаються в 
першу чергу з будинків і з цивільної ін-
фраструктури всіх населених пунктів. 
«А це міста з багатоквартирними бу-
динками, приватний сектор. Тобто за-
раз узагалі немає розбору, щоб ворог ці-
лив кудись прицільно — чи це авіаудар, 
чи це бомбовий удар, чи артилерійсь-
кий обстріл, чи обстріл з РСЗУ, різниці, 
на жаль, не має», — констатував Павло 
Кириленко.
 Українські військові захищатимуть 
Україну до повної перемоги — до звіль-
нення всіх територій у міжнародно виз-
наних кордонах, запевнила заступниця 
міністра оборони Ганна Маляр на прес-
конференції в медіацентрі «Україна-
Укрінформ» 11 травня.
 Віримо Збройним силам України! 
Богині Вікторія і Слава — символи зви-
тяги і перемоги, міжнародна спільнота, 
сподіваємося, будуть і надалі поруч iз 
нашими захисниками і всією країною, 
яка чинить героїчну відсіч російським 
військам. ■

МІГРАЦІЯ

Ловці людей 
Із Європи наші вже їдуть 
додому, та найважче буде 
повернути українців 
із росії 
Ліна ТЕСЛЕНКО

 Приблизно 13,3 мільйона українсь-
ких громадян були змушені покинути 
свої домівки через війну. Більшість із 
них — 7,7 мільйона — є переміщеними 
особами в межах нашої держави. Водно-
час понад 5,6 млн громадян виїхали за 
кордон. Такі останні дані оприлюднило 
Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців (УВКБ). 
 Більшість із них поїхала до Польщі 
— понад 3 млн людей. До Румунії виї-
хали понад 846 тис. осіб, Угорщини — 
бiльше 539 тис., до Молдови — понад 449 
тис., до Словаччини — більше 385 тис. 
Також, за даними ООН, до росії виїха-
ло понад 703 тис. осіб. Хоча найсвіжіші 
дані української сторони значно пере-
вищують цю цифру. Та й слово «виїха-
ли» тут зовсім недоречне. За інформа-
цією Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини Людмили Денісової, до рф 
депортовано 1 млн 186 тис. українців. Із 
них приблизно 200 тисяч дітей. 
 Омбудсман наголошує, що росія го-
тувалася до цієї примусової депорта-
ції заздалегідь. «Є факти, що росія ви-
давала спеціальні директиви для своїх 
округів — скільки і куди везти україн-
ців, — наголосила в ефірі загальнона-
ціонального телемарафону #UA_разом 
Людмила Денісова. — Їх розміщують у 
місцях тимчасового перебування у 50 
регіонах росії».
 Якщо людина перебуває в прикор-
донних областях з Україною або євро-
пейськими державами, то шанси на по-
вернення є. Але якщо люди вже на Да-
лекому Сході, Сахаліні, в Ненецькому 
автономному окрузі або інших віддале-
них регіонах «матушки-расєї» (а саме 
туди за старою енкаведистською тради-
цією спрямовує українців російський 
уряд), то вирвати звідти людей дуже й 
дуже важко. 
 Днями весь світ облетіла історія чо-
тирирічної Аліси, евакуйованої з «Азов-
сталі». Маленьку дитину рашисти роз-
лучили з мамою: дівчинка змогла виїха-
ти, а її мама (військовий медик) — ні. За 
інформацією офісу омбудсмана, жінку 
відправили у фільтраційний табір. Сама 
Аліса наразі в безпеці. Її тимчасово при-
хистила працівниця Запорізької війсь-
кової адміністрації. Вже знайдено ро-
дичів дитини. А от за її маму доведеть-
ся поборотися, щоб вирвати жінку з лап 
рашистів. 
 «Я вчергове закликаю пані Мос-
калькову надати мені інформацію про 
всіх вивезених до росії українців — до-
рослих i дітей, і забезпечити їх повер-
нення до України або до інших країн 
за їх вільним вибором», — констатува-
ла Людмила Денісова. Та росія, яка не 
вперше грубо порушує міжнародні кон-
венції із захисту прав дитини і людини, 
вкотре чхати хотіла на міжнародне пра-
во. Тож українська боротьба за своїх лю-
дей, найімовірніше, буде тривалою й не-
простою. 
 Тим часом з Європи 1,4 млн україн-
ців, починаючи з 28 лютого, вже повер-
нулися в Україну. Також додому повер-
нулися 2,7 млн внутрішніх переселен-
ців. Згідно з соціологічним опитуван-
ням групи «Рейтинг», проведеним на 
початку квітня, лише три відсотки за-
кордонних біженців не планують повер-
татися в Україну. У тих, хто опинився в 
росії, наразі можливості вибору взагалі 
немає. ■

■

Інф. «УМ»

 Після тривалої хвороби на 
89-му році життя помер Ле-
онід Кравчук — перший пре-
зидент часів поновленої Не-
залежності України. Той, хто 
умів ходити між крапелька-
ми і чиє прізвище увічнило-
ся у назві «кравчучка», увій-
де в історію, перш за все, полі-
тиком, який поставив підпис 
під угодою про «кончину» 
СРСР і очолив українську де-
ржаву в перші роки її постра-
дянського становлення. 

 Свою політичну кар’єру 
Леонід Кравчук розпочав 
у далекому 1970-му році в 
структурах КПУ і КПРС, а 
завершив минулого року на 
посаді керівника українсь-
кої тристоронньої контак-
тної групи з урегулювання 
конфлікту на Донбасі. 
  У липні 1990 року обра-
ний головою Верховної Ради 
УРСР, тому волею долі саме 
під його керівництвом були 
прийняті постанова і Акт 
проголошення незалежності 
України. 

 У грудні 1991 року Леонід 
Кравчук був обраний прези-
дентом України на перших 
прямих демократичних ви-
борах, набравши 61,6 відсо-
тка голосів, а за кілька днів 
разом iз Борисом Єльциним 
i Станіславом Шушкевичем 
підписав Біловезьку угоду про 
припинення існування СРСР. 
 На дострокових прези-

дентських виборах 1994 
року він у другому турі про-
грав Леоніду Кучмі. Зага-
лом його вміння мудро прой-
ти між крапельками і досі за-
лишається чималим дефіци-
том у вітчизняній політиці. 
Та й, власне, Леонід Макаро-
вич це вміння не використав 
сповна на благо незалежної 
України. ■

НА ФРОНТІ

Вікторія і Слава з нами
За час повномасштабної війни вже деокуповано понад тисячу населених пунктів, 
рашисти втратили майже 1200 танків, 199 літаків і понад 26 тисяч особового 
складу

■

ВТРАТИ

Підписав вирок 
СРСР
Пішов у засвіти після тривалої хвороби 
Леонід Кравчук

■

Леонід Макарович умів ходити поміж крапельками.❙

Українські захисники деокупували понад тисячу населених пунктів❙
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Підірвалися на розтяжці
Після окупантів села — 
спустошені й заміновані 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Російські нападники так і 
не спромоглися здійснити чер-
гову мрію свого фюрера путіна 
— повністю заволодіти Маріу-
полем, щоб їхній парад у зране-
ному місті 9 травня був «пере-
можним». Нині російські вій-
ськові намагаються перекрити 
всі шляхи відходу українським 
захисникам. 
 Маріуполь наразі фактич-
но знищено російськими оку-
пантами, але морпіхи й «азов-
ці», які на 100 км відрізані від 
основних сил ЗСУ, вже понад 
два місяці тримають оборо-
ну, закріпившись на комбінаті 
«Азовсталь», що займає з при-
леглими територіями п’яту час-
тину території міста. 
 За приблизними оцінками, 
в місті загинуло не менше двад-
цяти тисяч мирного населення. 
Чого варте тільки одне із жахіть 
— бомбардування місцевого 
драмтеатру. На цю будівлю в 
центрі міста новітні варвари 16 
березня скинули надпотужну 
бомбу в той час, коли перехо-
вувалося понад тисячу цивіль-
них маріупольців iз маленьки-
ми дітьми. У результаті загину-
ло, за останньою інформацією, 
майже 600 людей.
 Із 1 до 8 травня нарешті ней-
мовірними зусиллями з підзем-
них сховищ «Азовсталі» вда-
лося провести евакуацію кіль-
кох сотень маріупольців на те-
риторію України: це 173 + 50 + 
156. Вдалося це зробити ціною 
трьох життів воїнів i шістьох 

поранених. Там залишається 
ще близько сотні цивільних. 
На початок тижня йшлося 
про майже 600 поранених ук-
раїнських військових у підва-
лах «Азовсталі», хтось щодня 
помирає від нестачі медикамен-
тів. 
 «Ми два з половиною мі-
сяці просимо весь світ, жур-
налістів, політиків про те, щоб 
евакуювати цивільних. І лише 
зараз нам удалося це зробити. А 
ще безліч цивільних, на жаль, 
було евакуйовано на територію, 
підконтрольну російській феде-
рації», — сказав в інтерв’ю за-
мкомандира полку «Азов» ка-
пітан Святослав Паламар («Ка-
лина»). — Ми чекаємо різких 
дій щодо реального припинен-
ня режиму вогню. У нас зали-
шається багато військовослуж-
бовців поранених, для яких ми 
кричимо про допомогу. Їм пот-
рібно евакуюватися в першу 
чергу».
 Офіцер управління розвідки 
«Азову» Ілля Самойленко пояс-
нив, що захисники заблокова-
ного Маріуполя мають чотири 
варіанти дій, але єдиний прий-
нятний — це битися. Він наго-
лосив, що полон для «азовців» 
означає смерть, оскільки ворог 
порушує всі правила і звичаї 
війни. 
 «Окупанти перетворили 
Маріуполь на середньовічне 
гетто. Тож смертність буде від-
повідною. Без ліків i медичної 
допомоги, відновлення водо-
постачання та справної каналі-
зації в місті спалахнуть епі-

демії, — констатував 11 трав-
ня у телеграм-каналі Маріу-
польської міської ради мер 
Вадим Бойченко. — Зараз біль-
ша частина наявного населення 
— старенькі та хворі люди. Без 
належних умов смертність се-
ред уразливих категорій зросте 
в рази. Частина маріупольців iз 
прилеглих селищ повернулася 
до міста, бо їх не випускають на 
територію вільної України че-
рез жорстку систему фільтра-
ції. Але ж росіяни продовжу-
ють геноцид, який розпочали 
24 лютого. Наші люди в смер-
тельній небезпеці. Тому пот-
рібна повна евакуація міста».
 Зараз у місті перебуває 
150—170 тисяч жителів.
 Понад 1 млн 200 тисяч під-
писів станом на середу на-
брала за кілька днів петиція 
«Врятувати Маріуполь» (Save 
Mariupol). Неурядові та неко-
мерційні організації, всі не-
байдужі, політики та знамени-
тості закликають Організацію 
Об’єднаних Націй і особливо 
Генерального секретаря ООН 
та регіональних лідерів з усьо-
го світу розпочати невідкладну 
процедуру евакуації «усіх осіб з 
«Азовсталі» на територію, під-
контрольну українському уря-
ду, або на територію третіх без-
печних країн». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Уродженець Золотоноші Роман Грибов, український при-
кордонник з острова Зміїний, який став відомим у світі, коли 
відважно послав руський воєнний корабель у відомому тепер 
у всьому світі напрямку, взяв участь у благодійній акції в Чер-
касах. 
 У межах цієї акції депутат обласної ради Вадим Гайович, 
земляк і хороший знайомий українського героя, викупив ти-
раж марок і конвертів Укрпошти з відомим російським кораб-
лем, розповідають у Черкаській облраді. Роман Грибов їх під-
писав. «Тож тепер ці марки продадуть на міжнародному аук-
ціоні, а за виручені кошти придбають техніку й амуніцію для 
ЗСУ», — наголошують у Черкаській обласній раді.
 Марка «Руський воєнний корабель, іді...», яку Укрпош-
та випустила 12 квітня, стала колекційною, за нею стояли в 
чергах не лише філателісти. До того на національний конкурс 
ілюстрацій для майбутньої марки поштовики отримали від ху-
дожників 500 листів з ескізами. Спочатку обрали з них 20 най-
вдаліших. Серед них переміг малюнок українського художни-
ка Бориса Гроха. Коли марка вийшла у світ, за 5 днів розпро-
дали 500 тисяч марок.
  Цікаво, що наступного дня після випуску марки наші захис-
ники втопили у Чорному морі крейсер «Москва», який пропону-
вав захисникам Зміїного здатися і був пославний... у пекло.

 
 
 Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповідає, що 
зустрівся з Головнокомандувачем ВМС, віцеадміралом Олек-
сієм Неїжпапою та подарував йому та хлопцям, які допомогли 
з кораблем, ті марки, які вони зробили мегапопулярними. 
 «Ми готуємо запуск нової марки «Корабель ВСЬО» з ку-
поном i зображенням першої «Корабель НА», ну щоб було за-
кінчено серію. Плануємо ретельно, готуємо різні канали про-
дажу, доставимо в максимально можливу кількість наших від-
ділень, щоб було комфортно та зручно всім купити», — обіцяє 
Ігор Смілянський. Друга марка з актуальним статусом кораб-
ля має вийти тиражем 5 млн примірників. 
 «Орієнтовно вона побачить світ у середині травня, про 
дату запуску повідомимо додатково. Ми одразу зробимо пев-
не обмеження, щоб мінімізувати можливі спекуляції і більше 
людей могли отримати марки», — повідомляє Ігор Смілянсь-
кий, дякуючи всім за активність i філателістичний бум. 
 На аукціонах в інтернеті марки «з руським корабльом» 
продають у рази дорожче. У соціальних мережах є навіть про-
позиції від 9 до 16 тисяч гривень. А один з українських ко-
ристувачів, і це була поки що найдорожча пропозиція, в се-
редині квітня просив за конверт i марку з кораблем 1999 до-
ларів. 

ФІЛАТЕЛІЯ

Маркований 
курс окупантам 
— у пекло
Бум навколо поштового 
зображення знакової 
тактичної перемоги українців

■

 Звільнені від рашистів насе-
лені пункти Харківщини посту-
пово оговтуються від тимчасо-
вої окупації. Втім правоохорон-
ці закликають місцевих жителів 
поки що не повертатися додому, 
оскільки це дуже небезпечно. 
 Як повідомив начальник слід-
чого управління Нацполіції в 
Харківській області Сергій Бол-
вінов, на околиці села Циркуни, 
звідки українські війська виби-
ли окупантів, було виявлено тіла 
двох цивільних жінок. Обидві 
підірвалися на розтяжці, які во-
рог залишив після себе. Тут і на 
інших територіях рятувальники 
під час розмінування знаходять 
велику кількість снарядів і мін, 
що не розірвалися. 
 З поверненням варто заче-
кати також через близькість до 
лінії фронту, продовження бой-
ових дій на північному сході об-
ласті та ймовірність, без пере-
більшення, «живих» сюрпризів. 
У тих же Циркунах воїни 92-ї 
бригади виявили бункер, де пе-
реховувалися два десятки гвар-
дійців та мобілізованих 115-го 
полку ворожої армії. За інфор-
мацією журналіста Юрія Буту-
сова, аби взяти їх у полон, ук-
раїнські військові розбили бе-
тонну схованку окупантів.
 Ще одна небезпека пов’язана 
з підступністю російських вій-
ськ. «Звільнити той чи інший 
населений пункт — це ще не за-
вершення роботи, — каже голо-
ва Харківської ОВА Олег Синєгу-
бов. — Ми маємо утримати зай-
няті позиці. Це доволі важко, 
тому що територія пристріля-
на, і ворог деякими напрямка-
ми навіть відходить, провокую-
чи наші збройні сили зайти сюди, 
щоб прицільно вдарити. Тому ми 
вивозимо звідти людей по факту, 
якщо військові бачать, що це без-
печно».  

 Тривожна інформація з’яви-
лася й на сайті Борівської се-
лищної ради. За даними аерофо-
тозйомки, велика кількість живої 
сили і техніки рашистів залиша-
лася станом на 10 травня в селах 
Ізюмське, Дружелюбівка, Оль-
гівка, Чернещина, Першотравне-
ве, Підвисоке, Гороховатка, Бах-
тин. У полях поблизу цих населе-
них пунктів чатувала замаскова-
на ворожа техніка. «Для мирних 
жителів таке зосередження воро-
жих військ несе значну безпеко-
ву загрозу, — пояснюють у пові-
домленні. — Також небезпечно 
зараз відвідувати ліси, лісосму-
ги, зокрема в місцях, де перебу-
вали російські військові. Там мо-
жуть бути міни і розтяжки».
 У борівських селах загарб-
ники осіли в закладах соціаль-
ної інфраструктури та в порож-
ніх будинках місцевих жителів. 
Очевидно, що в рашистів відчува-
ються проблеми із забезпеченням 
та не вистачає продовольства, ос-
кільки зайди у військовій формі 
ловлять на вулицях курей, качок, 
гусей, а також відбирають, а інко-
ли й обмінюють у місцевих меш-
канців свиней і продукти харчу-
вання. 
 На території громади вже три-
валий час немає електрики, мо-
більного зв’язку, інтернету. Пра-
цюють деякі магазини та аптеки, 
але асортимент товарів дуже об-
межений.
 Водночас є відносно добрі но-
вини. Днями в цій територіальній 
громаді помітили масовий відхід 
військ окупантів із території Бо-
рової та Богуславки в напрямку 
Куп’янська, що розташований 
територіально ближче до кор-
донів РФ. Саме до цього міста ра-
шисти транспортують із сусідньої 
Білгородської області живу силу, 
боєприпаси та велику кількість 
військової техніки. ■

 Дорогий читачу! Поперед-
ній номер «України моло-
дої» наша редакція підготу-
вала 23 лютого. Його встигли 
надрукувати і навіть розвез-
ти наклад. Наступного дня 
ти мав отримати свіжу газе-
ту, натомість зранку у твій 
дім (як і до кожного з нас), 
замість листоноші, прийшла 
повномасштабна війна. Ми 
прожили і пережили за цей 
час стільки, що вистачило б 
на кілька життів. Ми долали 
шлях від розгубленості й роз-
пачу, до усвідомленої люті й 
безмежної віри (в нашу Ук-
раїну, нашу перемогу, наші 
найкращі у світі ЗСУ). А ще 
не було й дня, щоб журналіс-
ти «УМ» не думали про тебе, 
наш відданий читачу: як ти, 
де ти, чи в безпеці, залишив-
ся вдома чи доля розкидала 
твою родину десь по світах, 
чи все в тебе добре? Наша ко-
манда готувала випуски сві-
жих, перевірених новин для 
сайту «України молодої» на-
віть тоді, коли, здавалося 
б, для цього немає жодних 
умов. Наприклад, Іван Лео-

нов, керівник нашого сайту, 
два тижні працював у підвалі 
одного з будинків окуповано-
го москалями Ірпеня, допоки 
йому дивом не вдалося виїха-
ти з сім’єю у безпечне місце. 
А власкор «УМ» Лариса Салі-
монович передавала інформа-
ції в редакцію з харківського 
метро, коли ворог знищував 
район Північної Салтівки ра-
зом з її будинком... І ось, на-
решті, обставини склалися 
так, що ми готові відновити 
випуск паперової версії «Ук-
раїни молодої». Щоправда, 
поки без програми телебачен-
ня, але, зрозуміло, яка може 
бути програма, коли, по-пер-
ше, по всіх каналах транс-
люється єдиний інформацій-
ний марафон, а, по-друге, на 
звільнених територіях нашої 
країни телебачення подекуди 
просто відсутнє (як і зв’язок 
та інтернет). Ми повертає-
мося у звичний формат — а, 
отже, це наш внесок у таку 
жадану всіма українцями пе-
ремогу над московитами. Пе-
ремогу на всіх фронтах, з ін-
формаційним включно.

До наших читачiв

SOS

Азов — сталь
Із розбомбленого рашистами Маріуполя 
треба витягнути поранених українських 
захисників

■

У підвалах металургійного 
комбінату перебуває 
до 600 поранених 
українських захисників.
Фото полку «Азов».
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❙
❙
❙

Марки з «російським кораблем» iз підписом 
Романа Грибова (в центрі) допоможуть 
українським захисникам далі бити ворога.
Фото надане Черкаською облрадою.
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❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Битва за Україну видозмінюється 
щогодинно. Нещодавні повідом-
лення вказують на те, що русня 
здійснює зондуючі атаки, щоб 
моніторити українську оборону. 
«До цього часу росіяни повсюди 
входили в компетентну оборо-
ну, що ускладнювало дворніко-
ву (командуючий групою військ 
росії у війні в Сирії та вторген-
ня в Україну. — Авт.) визнача-
ти свою головну вісь атаки», 
— пише британський військо-
вий аналітик, колишній учасник 
військових кампаній SAS (спе-
ціальна повітряна служба) Робін 
Хорсфалл. 
Колишні американські генерали 
також вважають, що він нама-
гатиметься провести так званий 
«рух кліщів» із півночі на пів-
день, щоб ізолювати схід країни 
й відрізати величезну частину 
Української армії. 
На карті це виглядає просто, але 
як тільки російська армія почне 
рухатись, вона оголить свої за-
хідні фланги та лінії постачання. 
Альтернативою є лобова атака зі 
сходу, що веде просто в глибину 
української оборони.
У дворнікова не було достатньо 
часу, щоб повністю підготувати 
свій контрнаступ, але повідом-
лення вказують на те, що путін 
тисне на нього, щоб отримати 
результат до 9 травня. 
І тут уже Робін Хорсфалл звер-
тається до нашого президента 
Володимира Зеленського. Мо-
вляв, що б не робила росія, Зе-
ленському, можливо, настав час 
почати свій власний наступ. 
Південь від Одеси, на думку 
військового експерта, видаєть-
ся відповідним місцем, щоб 
спробувати звернути південний 
фронт дворнікова. 
«Він не може сидіти й постійно 
захищатись, — вважає пан Хорс-
фалл. — Якщо кримський міст 
удасться зруйнувати, це різко ос-
лабить лінії постачання на південь 
і навіть закриє Азовське море».
А тим часом дворніков продов-
жує використовувати свою даль-
нобійну артилерію для завдання 
ударів по мирному населенню 
України. Російські гармати ма-
ють більшу дальність польоту, 
ніж українська артилерія, тому 
їм не може загрожувати від-
повідний український артилерій-
ський вогонь. 
Єдиний спосіб захиститися від 
цього — це військово-повітряні 
сили, котрі, схоже, зараз пере-
бувають у резерві, ймовірно, для 
більш важливого часу. 

Найважливіша битва 
попереду
 Отже, найважливіша бит-
ва, на думку західних військо-
вих експертів, ще не почалася. 
І ми вже так настраждалися, 
стільки втрат зазнали, що нам 
іще вчора потрібні адекватні 
удари у відповідь, а не прос-
то керченський міст чи Бєлго-
род. Нам потрібні ракети, здат-
ні долітати до Москви. 
 Одноголоссям із закордон-
ними чимало вітчизняних вій-
ськових аналітиків кажуть про 
те, що настав час іти в наступ. 
 А що ж наші можновладці? 
Скажімо, один із топових спі-
керів війни Олексій Арестович 
оприлюднив імовірний період, 
коли «Україна зможе накопи-
чити достатньо зброї для на-

ступу» — це середина червня. 
Тим часом його передбачення 
хтось бере всерйоз до уваги, а 
хтось висміює. Час покаже, але 
бекґраунд не працює на його 
користь. Скажімо, 9 грудня 
2020 року Арестович, комен-
туючи діяльність близьких до 
Віктора Медведчука медіа, за-
явив: «Вони не є нашими воро-
гами, вони є представниками 
українських ЗМІ, які працю-
ють за законом. Ми вітаємо їх 
професійну діяльність».
 А ще раніше пан Аресто-
вич неодноразово брав участь 
у конференціях «Міжнарод-
ного євразійського руху», ор-
ганізованих ідеологом рашиз-
му, публіцистом фашистсько-
го напрямку, нинішнього фі-
гуранта фінансових санкцій 
США Олександра Дугіна про-
ти осіб, що винні в агресії про-
ти України, де активно висту-
пав проти Помаранчевої рево-
люції. 

Шпаргалка на іспит з 
довоєнних «ляпів» влади
 Ми не можемо знати ключо-
вих планів ні нашого президен-
та, ні Генерального штабу обо-
рони щодо подальшого перебігу 
війни, та й, можливо, нам цьо-
го і непотрібно знати. Але чи-
мало з пересічних, активних і 
небайдужих українців ретель-
но виписують перелік довоєн-
них претензій, і тепер на кожен 
мінус воєнних буднів, у тому 
числі на претензії того, чому 
не починається наступ на агре-
сора, автоматично навішують-
ся «пред’яви» щодо національ-
но-патріотичної складової з до-
воєнної діяльності влади.
 Отже, рентген соцмереж 
аналізує все ретельно й де-
тально.
 Скажімо, користувач фейс-
буку Олександр Федорков роз-
містив пост за підписом Юрґе-
на Штірліца:
 «Здобутки Зе за три 
роки (тільки найгучніше, по 
пам’яті). 2019 рік.
 1. Відпустив свідка збито-
го боїнга.
 2. Прийняв поламані кораб-
лі без компенсацій.
 3. Підписав зрадницьку фор-
мулу штанмайєра, щоб загля-
нути в очко ху@лу.
 4. Відпустив «беркутів-
ців», що розстрілювали май-
дан.
 5. Звільнив прокурорів, що 
вели справу боїнга, через те, що 
занадто добре робили роботу, і 
хуйло наказав. 
 6. Простили претензії Ук-
раїни до «Газпрому» на 12 млрд 
доларів.
 7. Постійні репресії проти 
патріотів.
 8. Скасування всіх позовів 
України проти рф за анексію 
Криму та Донбасу.
 9. Догана, звільнення війсь-
кових, що дають відсіч на Дон-
басі. А це й збільшення кіль-
кості загиблих воїнів, змен-
шення морального духу воїнів 
і безкарність обстрілів із боку 
окупантів.
 10. Відведення позицій, а по 
суті здача укріплених тери-
торій Донбасу в односторон-
ньому порядку.
2020 рік
 11. Оман, оманські домовле-
ності з кремлем.
 12. Звинувачення, що ук-

раїнські пілоти, які вилетіли з 
Ірану, не впоралися з керуван-
ням, що літак був несправний, 
попри відому інформацію, ніби-
то літак збив Іран.
 13. Наполягання на най-
меншій компенсації за кожно-
го загиблого 100 тисяч доларів, 
коли світова практика — 1 
млн доларів.
 14. Дєрмак пішов підпису-
вати якісь договори, визнаючи 
л/днр.
 15. Крадіжка ковідного 
фонду.
 16. Варнергейт.
 17. Злиття 7-10 серйозних 
спецоперацій.
 18. Махінації на виборах у 
деяких адмінодиниць (одна з 
них там, де вірастюк).
 19. Відмова від зустрічі з 
НАТО щодо пдч.
 20. Згорнули ракетну про-
граму.
 21. ДБР за наказом Зе пола-
мали ППО, вкравши клістро-
ни, та знищено підпільну мере-
жу постачання запчастин для 
системи наведення ракет, що 
діяла в росії.
 Далі я не дуже слідкував, 
але загалом це:
 Після восьми кварталів 
збільшення ВВП в Україні з при-

ходом Зе воно зменшувалось, 
і це при хорошій кон’юнктурі 
цін на зерно, сталь і найниж-
чих цінах газу, нафти в 2019-
2021 рр. А натомість держборг 
щомісяця бив нові рекорди.
 Цькування та арешт 
воїнів, які у 2014-му звільнили 
Маріуполь.
 Руйнування армії, повний 
провал держзамовлення. Не за-
куплено жодних нових ракет-
ниць Укроборонпрому.
 Натомість велике крадів-
ництво, де дорога вдвічі мен-
ша, ніж у попередників, кош-
тує в 4 рази дорожче. Тобто 
7/8 з 10 млрд доларів щоро-
ку вкрадено. А це 8,75 млрд до-
ларів за рік тільки на великій 
крадіжці.
Ще яскравою рисою 2021 року 
був красномовний натяк на 
масштабну підготовку до зда-
чі України. Дуже багато пат-
ріотів і військових було засуд-
жено.
 Наказано розмінувати 
вихід із Криму до Маріуполя. 
П’ять ліній замінування не-
можливо швидко розмінува-
ти.
 Мабуть, тому вторгнення 
почалося не в травні 2021-го, а 
тільки після повного розміну-
вання, в 2022 році».
 Далі не менш серйозні зви-
нувачення: з жовтня 2021 року 
США били в інформаційний на-
бат про вторгнення росії в Ук-
раїну, а наша влада не реагува-
ла. Затупили наші можновлад-
ці чи мали інші плани? 
І це на тлі зменшення фінансу-
вання армії, серйозного проті-
кання бюджету та вищезазна-

ченого розмінування виходу з 
Криму до Маріуполя.
 Після того як Пашинсь-
кий і Чорновіл врятували ба-
гато вільх, які мали піти на 
експорт, ДБР відкрили на Па-
шинського та Чорновіл справу. 
Потім розслідувачі цього бюро 
завітали на завод вільхи, і че-
рез день москалі розбомбили це 
підприємство.
 Далі автор посту пише: 
«Коли ЗСУ всупереч увсьому 
дали відсіч, представники Зе-
команди побігли домовлятися 
про капітуляцію України, де 
вимоги України = вимогам рф 
(нейтралітет, заборона вступа-
ти в інші воєнні союзи та тре-
нувати армію з іншими краї-

нами, забуття про Крим на 15 
років, а Донбас узагалі, схоже, 
назавжди). І це тільки вимоги 
України.
 А тепер влада зачищає ін-
фополе, щоб і надалі займати-
ся зрадницькою діяльністю.
 Я — той, кому не пох@й, 
Юрґен Штірліц».
 Жорстко. І перелік чима-
лий, де необхідно розбиратись 
по кожному пункту. І хоча ко-
ристувач Фейсбуку написав про 
цей пост «нехай полежить», од-
нак чи варто тримати на потім, 
якщо ми маємо не лише на-
завжди вбити цвях у домовину 
путінської ординської держа-
ви, а й на перспективу вберегти 
себе від подальших зрадливих 
гойдалок у середовищі влади та 
оточенні президента. 

Титуловані зрадники України
 І ще одна важлива тема за-
гальнодержавної розмови про 
післявоєнну розбудову Украї-
ни на базі нового світогляду, як 
би це цинічно це звучало, очи-
щеного війною, що також має 
постійно бути на порядку де-
нному — це тема колаборації.
 Цього разу не можна обійти 
увагою персону народного де-
путата ВРУ Володимира Саль-
до, котрого російська окупацій-
на влада в Херсоні призначи-
ла обласним головою. Херсон 
— ще одне багатостраждаль-
не, але славне українське міс-
то справжніх героїв, патріотів 
і відданих громадян України. 
 Сальдо — людина відома не 
тільки в Херсоні, а й далеко за 
його межами.
 У 2002–2012 роках городя-

ни тричі обирали його міським 
головою. А з 2012 року довіри-
ли йому представляти своє міс-
то у Верховній Раді України.
 «Сальдо був народним депу-
татом — членом фракції партії 
двох регіонів, — коментує полі-
тичний експерт Андрій Рева. — 
Чим запам’ятався цей депутат 
у Верховній Раді України? Та 
нічим особливим: прогулював, 
кнопкодавив, коли прогулю-
вали подільники, і при цьому 
коливався лише в унісон із ге-
неральною лінією партії. Тоб-
то сам жив-поживав і добра на-
живав. І все в нього складало-
ся добре. Аж раптом в Україні 
сталася Революція гідності. 
Легітимний, двічі несудимий 
Янукович утік, залишивши 
своїх посіпак в Україні напри-
зволяще. І все у Сальдо піш-
ло шкереберть. Його політич-
на зірка закотилась і згасла. 
Двічі — у 2015-му і у 2020 ро-
ках його спроби повернутися в 
крісло міського голови Херсо-
на не знайшли розуміння у жи-
телів міста і закінчилися пов-
ним фіаско. Не допомогла на-
віть підтримка голови фракції 
ОПЗЖ Юрія Бойка, який ак-
тивно підтримував його на ос-
танніх місцевих ви борах.
 Здавалося, що політичній 
кар‘єрі прийшов кінець. Аж 
тут прийшла велика війна. І 
Сальдо вирішив, що це його зо-
ряний час, що це його шанс по-
вернутися у велику політику.
 Ні, він не пішов до військ-
комату, не записувався до те-
риторіальної оборони і навіть 
не став волонтером.
 Сальдо обрав інший шлях. 
Він став колаборантом. Най-
більш титулованим зрадником 
України».
 І сьогодні ми відкрито го-
воримо про те, що однією з фа-
тальних помилок попередньої 
влади була терпимість до кола-
борантів.
 Кожну істерику колабо-
рантів і їх легальних політич-
них структур в Україні щодо 
«утисків» і «порушення прав» 
тих, хто добровільно залишив-
ся на окупованих територіях, 
влада сприймала болісно, й за-
мість того, щоб вжити заходів 
із припинення антидержавної 
діяльності цих сил, намагалась 
їх толерувати.
 І навіть тоді, коли сотні ти-
сяч носіїв українських паспор-
тів з окупованого в 2014 році 
Донбасу поїхали в Ростов, щоб 
отримати паспорт із чорнобиль-
ським мутантом на палітурці, 
це не викликало жодної реакції 
з боку вже нинішньої влади.
 Маємо дуже жорстокі уро-
ки. Прорахунки до і після ма-
ють надзвичайно високу ціну. 
Втрати неймовірно і невимов-
но болючі. Але, попри все, ми 
переможемо! ■

Битва за Україну
Зеленському час наступати?

Україна має накопичити достатньо потужної зброї для наступу. 
Нам потрібні ракети, здатні долітати до Москви.

❙
❙

Найважливіша битва, на думку західних військових 
експертів, ще не почалася. 
І ми вже так настраждалися, стільки втрат зазнали, 
що нам іще вчора потрібні адекватні удари у 
відповідь, а не просто керченський міст чи Бєлгород. 
Нам потрібні ракети, здатні долітати до Москви. 



5УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 12 ТРАВНЯ 2022В ОКУПАЦІЇ

Ліна ТЕСЛЕНКО

Село Стара Басань, що на Чер-
нігівщині, було окуповане росій-
ськими загарбниками в перші ж 
дні війни. На той час у село до 
батьків, родичів і на дачі приїхали 
з міст сотні втікачів від війни. Ду-
мали, що тут буде спокійніше, а 
виявилося, що потрапили в саме 
полум’я бойових дій. Бо зовсім 
скоро в селі загриміло й запала-
ло від зброї «освободітєлєй».

«Здавалося, що вони постійно 
п’яні»
 «Усе було так несподіва-
но і швидко... Ми й отямити-
ся не встигли, як уже в окупа-
ції. Зайшли до нас майже з усіх 
сторін: росіяни були у Пісках, 
Новій Басані, Соколовці, Пе-
ремозі, Бервиці — це села, що 
навколо нас, — згадує 69-річ-
на Людмила Олександрівна Че-
реп, яка все життя пропрацюва-
ла вчителькою історії в рідному 
селі. — Ми опинилися відріза-
ними від світу... 
 Спокою не було ні вдень, ні 
вночі. Окупанти стріляли прак-
тично без перестанку. Іноді зда-
валося, що вони там постій-
но п’яні, бо не можна ж отак 
без причини весь час стріляти. 
Якби ж бої були, так ні — прос-
то стрільба навмання». 
 Найімовірніше, росіяни та-
ким чином намагалися заляка-
ти місцеве населення, аби люди 
сиділи по хатах, а ще краще — 
по погребах та, бува, не надума-
ли партизанити. Бо, вочевидь, і 
самі боялися власної тіні. 
 Одного дня прилетіло і в 
хату Людмили Олександрівни. 
 «Я з веранди переходила до 
хати, — згадує жінка. — Тільки 
на поріг стала, як раптом щось 
засичало-зашипіло — наче ото 
поліно палаюче у воду встроми-
ли. Тут же, бачу, переді мною 
вікно летить, над головою щось 
свистить, усе падає, довкола 
миготять якісь уламки... І я се-
ред оцього всього стою. Як я там 
уціліла? Не інакше як Бог уряту-
вав. На мені геть і спідниця наче 
обпалена була — осколок прой-
шовся... А я — ціла, жодної под-
ряпини. Неподалік від мого бу-
динку церква — батюшка прибіг, 
щось питає, а я нічого відповісти 
не можу. Десь із півгодини і сло-
ва сказати не могла. 
 Виявилося, в кінці мого го-
роду снаряд розірвався. Який 
саме -— не знаю, але яма глибо-
ка залишилася... І ото від нього 
вже полетіли осколки. Там іще 
дуб стояв — його просто наче 
зрізало. Моїй хаті найбільше 
дісталося, бо найближче стоя-
ла, а загалом чотири будинки 
пошкоджено. 
 У стелі — дірок і дірок, дах 
посічений, вікон нема... Госпо-
дарські споруди на дворі, пар-
кан — усе побито. Штори на 
вікнах поплавилися. У шафі, 
ви б бачили, все посікло — наче 
оберемки вати замість одягу».

«Якби окупація тривала 
довше, почався б справжній 
голод»
 Тривалий час у селі не було ні 
газу (газогін окупанти одразу ви-
вели з ладу, розстрілявши трубу 

з танка), ні електрики (підстан-
цію теж розстріляли). У кого 
хата без печі, було проблематич-
но і будинок обігріти, і їсти при-
готувати. Така дрібниця в мир-
ному житті, як закип’ятити чай-
ник, в умовах війни виявилася 
непростою справою. Людмила 
Олександрівна готувала їжу на 
«буржуйці» у дворі, а хтось — 
просто на вогнищі.
 Купити харчів теж не можна 
було: магазини окупанти відразу 
ж розграбували. Де не змогли ви-
ламати двері, вивалили їх разом 
зі стіною пострілом із танка. 
  «Якщо у нас у селі зазвичай 
мешкає людей 700, то разом із 
киянами, які приїхали в пер-
ші дні, було приблизно дві ти-
сячі. Люди їхали на кілька днів 
— усе сподівалися, що ситуація 
за короткий час владнається. 
А вийшло, що майже на місяць 
застрягли без будь-якої можли-
вості ви братися, — каже Людми-
ла Олександрівна. — Звісно, ве-
ликих запасів харчів ніхто з со-
бою не брав. А в багатьох же діт-
ки маленькі...
 Люди ділилися останнім. 
Картоплею, борошном — у кого 
які запаси були. Я навіть не очі-
кувала, що люди у важку хви-
лину так згуртуються. І їжею 
ділилися, і прихистком. Піс-
ля того як у мою хату влучи-
ло, я сама дев’ять днів у сусід-
ки жила, страшно було додому 
повертатися. Прийняли мене 
там як рідну...» 
 Виїхати з села не можна було: 
окупанти навмисно нищили ма-
шини. «Отак їхали по селу, а в 
дворі авто стоїть. Вистрілили, 
понівечили — дуже багато ма-
шин людям попалили, нових, 
дорогих, — каже жінка. — Зго-
дом наша староста Лідія Олек-
сіївна Єреп якимось польови-
ми шляхами почала пробива-
тися в райцентр. Разом із сином 
або чоловіком на своїй машині 
вони виривалися і привозили 
хліб. Ми плакали над тим хлі-
бом (плаче). Усі люди села вдяч-
ні їй, адже вона неймовірно ри-
зикувала заради людей. 
 Я згадую свого діда Івана Ре-
гурецького, який у роки Голодо-
мору врятував трьох своїх братів 

— вони на нашому хуторі Тимки 
— отак чотири хати поряд — по-
будувалися й жили. Брати від-
мовилися вступати в колгосп, 
а дід, коли стало зовсім сутуж-
но, пішов і таким чином уряту-
вав своїх рідних від неминучої 
смерті. Адже в колгоспі давали 
якусь юшку чи куліш, дід при-
носив їжу додому і ділив на всіх. 
Так і вижили. 
 Оця взаємопідтримка вряту-
вала людей і тепер — усі були, як 
одна сім’я. 
 А вже у 20-х числах березня 
до села почали якимось дивом 
добиратися волонтери. Разом із 
ними стали виїздити кияни, а на-
прикінці місяця Стару Басань, 
хвалити Бога, звільнили. Якби 
це все тривало довше, почався б 
справжній голод. 
 Звичка робити запаси вряту-
вала мене і наших людей. Мені 
діти не раз казали: «Ну навіщо, 
мамо, цей город садити? Нам 
простіше тобі купити мішок 
картоплі, ніж їздити з Києва, об-
робляти...» Та як же не садити? 
Завдяки городині ми й протри-
мались. Я вже й картоплю по-
садила, дякувати людям — допо-
могли. У нас досі проблематично 
виорати город, бо ж обстрілюва-
ли постійно, скрізь може бути не-
безпека. Сапери ходять, розміно-
вують, але по лісах тут і досі чути 
вибухи — звірі натрапляють на 
залишені окупантами пастки і 
підриваються. А трапляється, що 
й люди: в сусідній Новій Басані 
нещодавно підірвався на міні чо-
ловік, який тракторцем вивозив 
сміття. У полях, лісах, навіть на 
кладовищах і подвір’ях і далі не-
безпечно — там знаходять міни 
та розтяжки. Буває, хати нема — 
спалена, а в якійсь господарській 
будівлі можна втрапити в смер-
тельну пастку, залишену оку-
пантами». 

«Бурятів у селі називали 
«плоскодонками»
 «Перші росіяни, які зайшли 
у село, — це були переважно мо-
лоді хлопці, напевно, строкови-
ки, — продовжує пані Людми-
ла. — Ці відверто зізнавалися, 
що воювати не хочуть, прийшли 
в Україну за наказом. Вони теж 

робили шкоду — розграбовува-
ли магазини, мародерили, але 
з ними ще якось можна було 
співіснувати. 
 Але коли прийшли оці другі, 
значно старші, контрактники, 
напевно... Серед них було бага-
то військових специфічної зов-
нішності — чи вони мордва, чи 
буряти. Люди їх у селі називали 
«плоскодонками». Ці дуже жорс-
токі були, знущалися як хотіли. 
 У нашому селі замордували 
людину. Поховали у закритій 
труні. Руки-ноги побиті, голо-
ви майже не було. Саша цей на-
віть не активіст. Просто мисли-
вець, і хтось їм про це сказав, бо 
вони цілеспрямовано прийшли 
та його забрали. Дорогою сильно 
били. Ще одного хлопця теж на 
смерть замучили. Молоду жінку 
(не встигла сховатися) вбило ос-
колками — двоє діток лишилося. 
Поранених у селі чимало. 
 Страшних випадків у селі 
вистачає. Жінка, яка живе ра-
зом із лежачою матір’ю, під час 
обстрілу якось змогла її під ліж-
ко перетягти і сама біля неї захо-
валась. А собача в піч ускочило з 
переляку і туди якраз снаряд по-
цілив. Убило песика, хату поруй-
нувало... 
 Син із родиною мешкає в Піс-
ках — це за 15 км від мене, то 
там було ще гірше (Піски — рід-
не село поета Павла Тичини. — 
Авт.). Розповідав, що 23 дні не 
можна було з погреба вилізти — 
так стріляли. Наша староста хоч 
хліб іноді привозила, а туди — 
ніхто нічого впродовж місяця. 
 У нас якось і грабували мен-
ше — в основному їжу забирали, 
в одних людей телевізор, одяг. Це 
те, що я знаю. А в Пісках, Новій 
Басані гребли все, що могли, — 
велосипеди (і дорослі, і дитячі), 
телевізори, різну техніку — все 
на свої танки і «бетеери» тягли. 
Голодранці, яких світ не бачив! 
«Ви тут как буржуї живйотє», 
— казали. А в Нову Басань приї-
хали та питають: «Какой ето го-
род?» Асфальт у селі побачили — 
значить «город». 
 Я колись ще за Союзу в Калу-
гу на весілля їздила — племін-
ниця чоловіка за росіянина за-
між ішла. Повернулася звідти 
вся клопами скусана, а до того я 
й не знала, що воно таке ті кло-
пи! Подивилась я на їхні поряд-
ки... У «родичів» у квартирі таке 
все занедбане... І це ж весілля за-
втра! А вони якусь брагу з банки 
сидять хлебчуть. «Ледарі ж ви, 
ледарі», — думаю собі. Пішли з 
дівчатами наступного дня в міс-
то. Люди чують нашу мову: «Вы 
с Украины? Кормильцы наши». 
 Мабуть, погано в росії без кор-
мільців... Бо приїхала голодна 
босота, хоч наїлися тут. Люди 
розповідали, що як вдерлися на 
ферму в сусідньому селі, то тягли 
телят і поросят просто в хати — і 
там же, у хатах, їх різали. Ноги, 

голови, тельбухи — все в хатах 
валялося потім, де вони жили 
й спали. А якщо худоба тікала, 
то просто пристрелювали. Отака 
вона велика російська культура 
з розкосими очима ординців! 
 А десь 27-28 березня почало 
горіти село. Росіян саме вибива-
ти почали. Відступаючи, вони 
навмисно стріляли по хатах — 
центральна вулиця нашого села 
вся побита і поруйнована. Також 
гатили в бік лісу, по сухій траві. 
Сухостій одразу спалахував. До-
щів давно не було, а вітри гуля-
ли сильні. Й оці пожежі враз до-
биралися до людських домівок. 
Більшість киян на той час уже 
вирвалися з села разом із волон-
терами. Самі пенсіонери лиши-
лися. Хати горять, а гасити ні-
кому. Наша вулиця Мисливська 
наполовину спалена. Сусідня ву-
лиця — теж. 
 Оце в нас недавно ходила 
комісія, дивилася стан пошко-
джених хат. Мені на той час 
уже хлопці дах полагодили, де-
які вікна посклили. «Ой, — ка-
жуть, — це погано, що ви вже все 
зробили». А чого ж чекати, поки 
дощі все заллють? І так у хаті че-
рез пошкоджений дах протек-
ло, а діти мені тільки недавно ре-
монт зробили... Кажуть: «А фото 
у вас є? В «Дію» виставляйте...» 
Буде якась компенсація — доб-
ре, а ні — то я не нарікаю. Люди 
он узагалі без хат залишилися... 
Добре, що сама жива, то ще своїх 
дітей й онуків побачу». 
 Нещодавно Людмила Олек-
сандрівна дочекалася наре-
шті зустрічі з найдорожчими 
— дітьми та онуками. У бать-
ківській хаті знову шумно, рід-
ні стіни гостинно обіймають 
найближчих. 
 ...Українські села поступо-
во оговтуються від ран. Цвітуть 
обпечені війною садки, на згари-
щах і біля розбитої ворожої техні-
ки зеленіє трава. Ми обов’язково 
все відбудуємо. Але точно не про-
бачимо і не забудемо, як вороги 
палили наші родинні гнізда, як 
тремтіли під обстрілами наші 
батьки і плакали діти. А ордин-
ці повернуться додому годувати 
клопів. Нація рабів цілком на це 
заслуговує... ■

ПЕРЕЖИТЕ

«Велику російську культуру» 
ми у своєму селі вже бачили»
Мешканка Старої Басані, що на Чернігівщині, Людмила Череп — 
про життя в окупації

■

Хата, господарчі споруди, паркан
і навіть меблі в домі пані 
Людмили мають такі сліди 
від осколків, як оце відро.
Фото з родинного архіву.

❙
❙
❙
❙
❙Людмила Олександрівна з онуком Богданом: нарешті дочекалася.❙

Залишки ворожої техніки 
в Старій Басані.

❙
❙
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 Гей, Клаусе, ти, певне, тисячу 
разів чув про те, що Україна — щит 
для Європи? Ханно, тебе вже лякали 
у соцмережах українці, що якщо ти 
мовчатимеш, війна прийде до твого 
дому? Генріху, а ти вже, певне, бачив 
у «Більді» чи у своїй регіональній га-
зеті фотографії Бучі, Маріуполя? Що 
ти про це думаєш, Ульріко? Чи, може, 
ти прогортаєш ці фото, Пауліно?
 Ти ситий, німцю, ти задоволений, 
німцю. Тобі не треба ні про що турбу-
ватись і проблема людей, які живуть 
за 2000 кілометрів, тебе, очевидно, 
мало хвилює. Я тебе чудово розумію, 
мені теж видавалася далекою біда, 
коли вона була за 600 км від мене. А 
сьогодні вона, війна, на відстані ви-
тягнутої руки. Не будь дурним, нім-
цю, не повторюй моїх помилок!
 Спершу кричати на вулиці тобі 
заборонить закон (публічні протести 
під час воєнного стану поза законом) 
— і ти питатимеш про допомогу в Іс-
панії, Португалії... Чи почують вони 
тебе, Еріко? Чи твого чоловіка Гус-
тава? Ти зараз ніжишся у комфорті, 
Карле, але ти все одно боїшся, щоб у 
тебе його не відібрали? Бо як інакше 
пояснити, чому ти та твої співгрома-
дяни з початком війни в МОЇЙ країні 
«вигрібали» з магазинів СВОЄЇ запа-
си борошна, соняшникової олії та ту-
алетного паперу. Чому передовиці ва-
ших газет пророкують кризу та вже 
пишуть про це? 
 «Не любиш невизначеності», га, 
Домініку? То може, варто витрати-
ти свої дорогоцінні кілька євро не 
на пляшку олії, а на захист тієї краї-
ни, яка потім зможе привезти особис-
то тобі ще 200 пляшок? Що ти роби-
тимеш, коли закінчиться твій доро-
гоцінний запас? Вже сьогодні тут на 
полицях магазинів бракує олії. Чи ти 
так певен у своїй ощадливості?
 Зараз я спробую ще раз поговори-
ти з тобою, Гансе. Хоча, ще не роз-
почавши, відчуваю непевність: чи ти 
мене почуєш? Розумієш, Мартіне, у 
нас, у нашій «десь-там» країні, є таке 
прислів’я: «Ситий голодному не това-
риш». Думаю, ти чудово розумієш, що 
воно означає. Не знаю, Аніко, чи по-
водилися б ми так само, як оце й ви, 
чи може стали б активнішими, якби 
зрозуміли, що маємо війну через одну 
країну від нас... 
 Вначале хотел бы обратиться к 
русским, живущим в Германии, и к 
немцам, активно поддерживающим 
россию. Все еще смотрите российские 
новости? Я не пытаюсь вас переубеж-
дать, что россия агрессор: мне жал-
ко газетной бумаги и места на сайте. 
Скажу как есть: вы гниете. Вы счас-
тливые люди, у вас нет тотальной ин-
формационной блокады, которую от-
чаянно пытаются построить в россии, 
— вы и сами с этим хорошо справляе-
тесь. Вы смотрите русские новости и 
считаете, что только они несут правду, 
в отличии от немецких, украинских и 
американских СМИ. Но если вам всю-
ду так воняет г*вном, не пора ли про-
верить собственные штаны?
 Вы хотите, чтобы Украину стерли с 
лица земли или захватили в ходе «спе-
циальной военной операции». Ваше 
право так думать. Но не удивляйтесь, 
если однажды ваш ребенок придет с 
подбитым глазом или без одного зуба. 
Конечно, помните, что в Германии 
медицина весьма дорогая. Ведь обра-
щаться придется часто, это я вам га-
рантирую.

 А тепер до тебе, Леонарде та Єво. 
Та Наталія зі своєю донькою з Бучі, 
яких ви прихистили у себе, дуже вам 
вдячні. Але чому ви, Вольфгане, не 
пішли з ними на вчорашню демонс-
трацію, щоб підтримати їхню Украї-
ну? Невже побоялися? Чого, Феліксе? 
Тобі життя дало рідкісний дар — на-
родитися людиною, вільно мислити, 
аналізувати. Крістіане, я чудово знаю: 
ти не користуєшся російським газом, 
ти взагалі вимкнув котел у підвалі та 
опалюєш дім дровами. Ти, Кларо, вве-
чері, за столом обговорюєш з Іриною, 
втікачкою з українського Маріуполя, 
які поганці росіяни та путін. Але коли 
до Ірини приїхав журналіст, ти обме-
жилася розповіддю про її тутешній по-
бут, не згадуючи ні Маріуполь, ні вій-
ну? Чому, Еміліє? Чому, Еммо? Чому 
ти перевдягаєшся в аполітичний кос-
тюм на публіці, точнісінько як і твоя 
колега Софія? 
 Ти, певно, втомився, Максе, від 
моїх вічних питань. Пограймо. До-
читай абзац до кінця, запам’ятай 
інструкцію, а потім виконай її. За-
плющ очі. Розслаб м’язи. Повільно, 
повільно їх розслабляй. Відчуваєш, 
як вони потроху стають кволими? Не 
розклепуй повік, але можеш підвести 
заплющені очі. Уяви пік гори. Мож-
на так пролежати до легкого трансу, 
коли не відчуватимеш тіла, а дихан-
ня ставатиме все рідшим і рідшим. 
Виконуй, я зачекаю... Даніелло, ти 
питаєш, що це за вправа була щой-
но? Дуже цікава: ти помер. Ну, не по-
мер, звісно, але при смерті — ще ж 
бо дихаєш. Чому? Бо у твій дім рап-
тово прилетіла касетна бомба. Штук 
10 касет. Їй чхати, заборонена вона, 
чи ні... Як і тому, хто її скинув на 
тебе. І обом їм до дупи, за росію ти чи 
ні. Вони тупо летять зруйнувати твій 
дім і вбити тебе. 
 Або у твою оселю прилітає новітня 
розробка — гіперзвукова ракета «Кин-
джал». Наднова розробка, Пауле, ви-
користовується, щоб зруйнувати до-

тла старі стіни твого дому. Того, Ері-
ко, який твій дід будував в 1958 році, 
на місці купи попелу після килимо-
вих бомбардувань вашого містечка. А 
знаєш, Карстене, звідки запустили ра-
кету? Ні, не з Польші, вони все ще в 
Україні. А ракету, Стівене, запустили 
з Кьонігсберга. З того міста, звідки ро-
дом бабуся твоєї подруги. Так, нині це 
місто Калінінград і частина території 
росії... Це був превентивний удар по 
будинку, з якого теж могли вдарити. 
Хіба ти не відала, Еріко, що на першо-
му поверсі твого будинку вже облашту-
валися німецькі вояки? Через те ти й 
померла від осколка розірваної раке-
ти... Яка несправедливість, Габріелю! 
Померти просто так, бо ж ніяких вій-
ськових на першому поверсі немає, ти 
сам мешкаєш на першому. Вдвічі об-
разливіше, Олафе?! А Наді з Ірпеня 
в таку гру і грати не треба: з нею вже 
пограли шестеро російських окупан-
тів. 
 А після того обрали ще одну цікаву 

гру: зґвалтуй по колу. Три години під-
ряд! Уявляєш, Міа, як їй напевне було 
цікаво! Шкода, Надя сама не може роз-
повісти: у її 13 років довго так грати 
виявилось виснажливо — вона так вто-
милася, що аж померла! Цікаво, чому 
це? А от Настя, її подружка, та вже до-
росла, їй аж 15, і коли з нею російська 
солдатня вирішила погратися у ґвал-
тування, вона витримала. Щоправ-
да, мати Олександра Петрівна, яку 

прив’язали і змусили на це дивитися, 
не витримала — повісилась. Невелич-
ке непорозуміння, хіба не так, Еммо? 
А з Настею все нормально... було. Ще 
2 години тому — потім вона підірвала-
ся на міні, коли намагалася втекти лі-
сом з Ірпеня. Яка необачна!
 Уяви, Ангело, що твоя дочка Ліна 
приходить додому й одразу ж непри-
томніє. Ти бачиш її спіднє — воно чер-
воне. «Перші місячні», — заспокоюєш 
ти себе. Ліні ж 11 років, усе в поряд-
ку. Але вона чомусь не відгукується і 
не ворушиться. В паніці ти біжиш до 
лікарні... Бігаєш коридором, чекаєш 
лікаря. Той виходить із реанімаційної 
й одразу знімає шапочку. Ти нарешті 
збагнула: не звернула увагу на колір 
крові. Численні розриви статевих ор-
ганів, крововтрата... Не сумісна з 
життям... Як ти, Ангело? Твоя подру-
га, Урсула зі Швеції пише тобі: «Три-
майся, я з тобою!» Тобі полегшало, 
Ангело? Трохи згодом тобі приносять 
відео з камери спостереження: вияв-

ляється, це ваш сусіда Віталік п’яним 
причепився до твоєї дочки на вулиці. 
Той Віталій, якому ти ще колись кур-
ку давала, обідом кілька разів годува-
ла. Зловив і потягнув додому. А того 
дня саме була прощена неділя! Як тут 
не вижлуктати пляшку горілки! От 
вони втрьох, дружньою компанією і 
вижлуктали. По дві кожен. Бо як же, 
Ангело, прощена неділя ж? Простиш? 
Чи, може, підеш з ними розмовляти, 
казати, що так не можна, щоб вони 
припинили? Або з їдкою ненавистю 
поточиш ножі? Відповідай, Ангело! 
Відповідай, Ауріко! Відповідай, Сед-
рику! Якщо ти зараз читаєш це, нім-
цю, дай чесну відповідь бодай сам собі 
— я тебе не почую.
 Учора на демонстрації німкеня 
(яка, втім, виявилася полькою) три-
мала банер «Зброя для України». До 
неї підійшла ти, Берто, і почала кри-
чати, що ти проти зброї, що ми маємо 
обов’язково домовлятися... Спитай у 
Ангели, в якої померла дитина, — чи 
хоче вона домовлятися? 
 В автобусі я чув від тебе, Лауро, 
що всі ці 8 років ви не постачали нам 
зброю, бо не хотіли підтримувати бой-
ові дії. Що ж, вітаю, ви всі ці роки таки 
фінансували цю війну — не з нашого 
боку. Ви підтримували наших убивць. 
Вітаючи будівництво «Північного по-
току-2». 
 Німеччина збільшує видатки на оз-
броєння. Логічно, Алексе: навіщо пе-
рейматися майбутнім екстреним за-
хистом себе своїми ж силами, коли 
можна меншим коштом не дати за-
гарбникові навіть шансу напасти, оз-
броївши нині вашу, Курте, найкращу 
ППО — Збройні сили України.
 Озирнися, Штефі, озирнися, Кран-
це, та добряче подумайте, бо через 
ваше мовчання скоро в Іспанії або 
Франції проходитимуть демонстрації 
з плакатами «Зброю Німеччині». ■

ДУМКИ ВГОЛОС

Чуєш, німцю?
Риторична розмова з громадянами ФРН, для яких 
війна відбувається «десь далеко»

■

Дрезден після бомбардувань у 1945 році. ❙

Зруйнований рашистами Ірпінь. 2022 рік. ❙

У твою оселю прилітає новітня розробка — гіперзвукова ракета 
«Кинджал». Наднова розробка, Пауле, використовується, щоб 
зруйнувати дотла старі стіни твого дому. Того, Еріко, який твій 
дід будував в 1958 році, на місці купи попелу після килимових 
бомбардувань вашого містечка.

Олександр МАРЧЕНКО, 
студент Інституту журналістики  Київського університету імені Бориса Грінченка
м. Брауншвейг, Нижня Саксонія, ФРН
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Валентина САМЧЕНКО

Ще три місяці тому більшості україн-
ців не боліло, коли вони йшли вулицею 
Пушкіна чи Московською і виходили у 
київському метро на «Льва Толстого». 
А кiлька років тому, у новорічному при-
вітанні із 2020-м, взагалі перша особа 
країни казала: «неважливо як названа 
вулиця» та «немає різниці, біля якого 
пам’ятника ти чекаєш на дівчину». Усві-
домлене розуміння важливості українсь-
кого простору навколо у державі Україна 
«прилетіло», на жаль, тільки після того, 
як із 24 лютого нинішнього року багато 
жінок, матерів, дітей уже ніколи не доче-
каються своїх чоловіків, синів і доньок, 
батьків — бо злочинці, які називаються 
російською армією, знищили тисячі ук-
раїнців, розпочавши підлу, підступну і 
жорстоку повномасштабну війну. 
Однак залишилися ті, хто за понад 30 
років відновленої Незалежності так і не 
вивчив правдивої історії України, а нато-
мість всотував інформацію із російських 
чи проросійських медіа. Тому подекуди 
лунають плачі за «вєлікой русской куль-
турой» — у той воєнний час, коли навіть 
пов’язаних із Києвом чи іншими наши-
ми територіями, скажімо Чайковського 
і Булгакова, треба поставити на паузу. 
Бо росія кілька століть цілеспрямовано 
використовувала сферу культури та її 
яскравих представників як інструменти 
возвеличення державного утворення, 
яке постійно у різних формах і в різний 
спосіб підпорядковувало собі та утиска-
ло Україну і тепер прийшло на нашу зем-
лю з кривавою війною.

Ворог воює навіть 
із буквою «і»
 Цитувати пушкінські слова «я пом-
ню чудноє мгновєніє», після того як 
весь світ побачив у ХХІ столітті звірс-
тва російських військ стосовно цивіль-
ного населення у пристоличних Бучі, 
Мощуні і Гостомелі та у багатьох ін-
ших населених пунктах Донеччини, 
Луганщини, Харківщини, Сумщини, 
Чернігівщини, інших областей — це 
як наруга над безневинно загиблими, 
покаліченими людьми та рідними ук-
раїнських захисників, які пішли у не-
бесне військо, обороняючи нашу краї-
ну від російського агресора. 
 Країна-агресор, щоб ніхто не сум-
нівався, дуже швидко «зачищає» ук-
раїнські найменші знаки присутності. 
І таку спритність рашисти демонстру-
ють на тимчасово незаконно загарба-
них українських територіях, відра-
зу змінюючи вивіску «Маріуполь» у 
ці травневі дні навіть заради єдиної 
букви «і», коли ще на території «Азов-
сталі» воюють із російськими напад-
никами українські захисники.
 А причин швидко поквитатися із 
пам’ятником Гетьману Сагайдачному 
у селі Мангуш поблизу багатостраж-
дального українського міста-фортеці 
Маріуполь у рашистів (розлючених 
поразками поблизу Києва та на пів-
ночі України) взагалі кілька.
 Перша — цей історичний діяч від-
стоював існування саме Української 
церкви. Свого часу, у 1620 році — по-
над 400 літ тому — в Україні було від-
новлено православну ієрархію Київсь-
кої метрополії саме завдяки Петру Са-
гайдачному. 
 Позбулися монументального свід-
чення правдивої української історії 
у Мангуші, підкреслюють пропаган-
дистські російські медіа, — бо його 
встановили бійці полку «Азов», ук-
раїнські герої, які понад 75 діб утри-
мують позиції міста-фортеці Маріу-
поль, попри шквальні бомбардування 
й обстріли його росіянами упродовж 
усього періоду повномасштабної вій-
ни. Встановлювали пам’ятник Гетьма-
ну Сагайдачному у Мангуші у 2017-му, 
з ініціативи полку «Азов», який муж-
ньо із 2014 року захищає українське 
Приазов’я від російської навали. 
 Перемогти росію можна лише зви-
тягою Воїнів у цій великій повномасш-
табній нападницькій війні; знаннями 
кожного правдивої історії й усвідом-
ленням, що московія підступно, підло 
і жорстоко, у різний спосіб, денацифі-
ковувала Україну кілька століть пос-

піль. Все українське росія люто зни-
щувала, бо боялася, — валуєвським 
циркуляром (1863) й емським указом 
(1876), трьома голодоморами (1921-
22, 1932-33, 1946-47), сандармохом 
(1930-і) і всіма таборами гулага (1930-
1980), пріорітетністю російської мови 
у радянські часи. Саме тепер, якомо-
га швидше, у законний спосіб треба за-
крити прогалини, які існували усі 30 
років відновленої Незалежності Украї-
ни стосовно топонімів і пам’ятників. 

Можуть «оживити» гетьмана 
Розумовського та князя Осмомисла
 Одним із міст, в якому досить 
складно відбувалися перейменуван-
ня вулиць, є Київ. Навіть після 2015 
року, коли ухвалили норми законів, 
які стосуються декомунізації та де-
ржавної політики пам’яті. Бо столи-
ця є, найперше, політичним центром, 
де до останнього, на жаль, було немало 
проросійських сил. Нинішня ситуація 
зі спробою зміни топонімів показує, 
що Київрада знову чомусь вирішила 
погратися «граблями» громадської 
думки через систему електронного го-
лосування, а не брати на себе відпові-
дальність у період дії воєнного стану.
 Київрада до 1 травня збирала про-
позиції стосовно перейменування ву-
лиць. Запропонували для змін аж 467 
позицій, додавши, що розглядати-
муться й додаткові, якщо у кого такі 
виникнуть. Щоправда, деякі названі 
для змін топоніми викликали здиву-
вання, як наприклад, вулиця імені ви-
датного актора Амвросія Бучми. 
На все-про-все в ініціативних людей 
було часу лише якихось півмісяця. 
За словами заступника міського голо-
ви — секретаря Київради Володими-
ра Бондаренка, надійшло понад 1 600 
листів, в яких міститься понад 12 000 
пропозицій щодо перейменувань місь-
ких об’єктів.
 На 31-му році відновленої Незалеж-
ності Україна має достатньо знаючих 
справжню історію людей, які про не-
обхідність зміни ідеологічних російсь-
ко-імперсько-радянських назв навко-
ло говорили вже десятиліттями. Ваго-
мий список пропозицій — більше 100 
— подала Академія наук вищої школи 
України, заснована в 1992 році всеук-
раїнська громадська наукова організа-
ція, що об’єднує понад 400 провідних 
учених, професорів і докторів наук, 
що працюють у закладах вищої освіти 
України. Тому персоналії та об’єкти, 
запропоновані до розгляду — із різних 
сфер та епох.
 Серед історичних персонажів про-
понують увічнити у назвах вулиць до-
стойників, починаючи із Ярослава Ос-
момисла (1130—1187) — князя із ди-
настії Рюриковичів, який користу-
вався великою повагою за освіченість 
і був згаданий у «Слові про Ігорів 
похід», та Данила Галицького — ос-
таннього великого князя Київсько-
го (1239—1240), єдиного короля Русі 
(1253—1264).
 Одну з двох вулиць Карла Маркса 
— виявляється, збереглися такі донині 
у Деснянському та Солом’янському 
районах, як спадок територій, які 
були окремими селищами Троєщина 
і Жуляни, — є бажання перейменува-
ти на пошану наказного гетьмана Ук-
раїни Павла Полуботка (1660—1724), 
який намагався опиратися ліквідації 
автономії Гетьманщини, за що його 
запроторили до Петропавлівської фор-
теці, де й помер.
 Донині немає у Києві й вулиці Ки-
рила Розумовського (1728—1803) — 
гетьманом Лівобережної України він 
був у 1750—1764 роках. Планував 
масштабні реформи з модернізації 
Гетьманщини та перетворення Украї-

ни на сучасну європейську державу.
 Осібно стоять кілька вулиць у Києві, 
якими нібито і вшанували визначні для 
історії імена — утім вони настільки малі 
чи далеко від центру, що не є свідченням 
належного визнання. Так, Національ-
ний музей Голодомору-геноциду звер-
тається з пропозицією перейменувати 
неподалік закладу вулицю Московсь-
ку в Печерському районі — на Джейм-
са Мейса, знакового дослідника Голо-
домору в Україні 1932—1933 років. Із 
2016-го така існує в Солом’янському 
районі (в минулому вул. Колективіза-
ції) — протяжністю приблизно 300 м, із 
одного кінця тупикова. Там розташова-
но всього дві будівлі — приміщення ди-
тячого дошкільного закладу та підстан-
ція швидкої меддопомоги. «Ми вважає-
мо, що таке пошанування не є достатнім 
для діяча, завдяки якому про трагедію 
нищення голодом українців радянським 
тоталітарним режимом дізнався весь 
світ», — роз’яснює свою позицію Націо-
нальний музей Голодомору-геноциду.

Назвами варто промотувати митців і 
вчених
  «Наступна станція «Березіль», — 
така фраза може звучати десятки 
разів щодня, якщо переназвати, ска-
жімо, станцію «Дружби народів». Це 
милозвучно, пропагує унікальність 
української мови, історію та культу-
ру. Дуже вагомою причиною мати та-
кий топонім у Києві саме тепер є те, 
що 2022 року виповнюється 100 літ 
із дня заснування легендарного Те-
атру Леся Курбаса «Березіль», який 
об’єднує історію Києва та Харкова, а 
також ще кількох міст. 
 Маємо цілий список репресованих 
митців, чиї імена і творчість намага-
лися тривалий час за радянського сою-
зу стерти. Усіх їх пропонують увічни-
ти у столичній топоніміці. Неповний 
список пропозицій такий: Майк Йо-
гансен, Валер’ян Поліщук, Микола 
Куліш, Дмитро Фальківський, Мико-
ла Філянський, Олекса Влизько, Гео 
Шкурупій, Володимир Свідзинський, 
Іван Падалка.
 Немає вулиці Миколи Макаренка 
(1877—1938) — видатного археоло-
га і мистецтвознавця. Його стратили 
за відмову підписати акт про знесен-
ня Михайлівського Золотоверхого со-
бору в Києві. Ще серед пропозицій — 
увічнення інших учених. До цієї пле-
яди входять історик і філософ Дмитро 
Багалій (1857—1932), один із заснов-
ників УАН; академік Максим Гулий 
(1905—2007) — біохімік, Герой Ук-

раїни (2005), автор цікавих спогадів 
про свою добу; фізик Соломон Пекар 
(1917—1985), який запровадив у на-
уку поняття «полярон»: професор Ві-
талій Стріха (1931—1999) — один з ос-
новоположників фізики напівпровід-
ників в Україні. 
 Один із бульварів Києва пропону-
ють назвати на честь шістдесятника, 
літературознавця і культуролога Іва-
на Дзюби. Ексміністр культури неза-
лежної України, академік НАН пішов 
у засвіти 22 лютого нинішнього року. 
Іменної вулиці у столиці заслуговує й 
найкращий український новеліст дру-
гої половини ХХ століття, письмен-
ник-правдолюб Григір Тютюнник.

Там «рускій дух»?
 Несподіванкою став зареєстрова-
ний 6 травня у Київський міській раді 
проєкт рішення «Про внесення змін до 
рішення Київської міської ради від 15 
квітня 2022 року №4571/4612 «Про 
особливості перейменування об’єктів 
міського підпорядкування, назви 
яких пов’язані з російською федера-
цією та/або її союзниками (сателіта-
ми), під час дії воєнного стану, введе-
ного Указом Президента України від 
24 лютого 2022 року № 64/2022». Ним 
пропонується до 9 червня проводити 
рейтингове електронне голосування 
щодо перейменувань міських об’єктів, 
назви яких пов’язані з російською фе-
дерацією та/ або її сателітами. 
 «Це двічі ми проходили, коли на-
магалися змінити назву вулиці і пло-
щі Толстого. Спочатку Євген Чика-
ленко впевнено перемагав російського 
графа, а в останні три дні голосування 
показники «за» Толстого різко, особ-
ливо ночами, повзли догори. Ось вам 
і рейтингове голосування. Якби воно 
проводилося в Інституті Історії, чи Ін-
ституті археографії і джерелознавс-
тва, чи в Інституті літератури, я б та-
кому голосуванню ще повірив би. Вся-
ке інше – це блуд», — так прокомен-
тував це ексдепутат Верховної Ради 
Юрій Гнаткевич.
 У великій повномасштабній вій-
ні українським захисникам вдалося 
відігнати російські війська від Києва. 
А дехто тепер, схоже, вирішив трима-
ти у столиці «рускій дух». П’ята коло-
на вже розправляє плечі? Проголосу-
вати за перейменування станції метро 
на «Василя Стуса» чи вулиці — іме-
нем Левка Лук’яненка та ще багатьох 
достойників загиблі від ворожої зброї 
у російсько-українській війні уже не 
зможуть. ■

ТОПОНІМИ

Пушкіна убив путін
Коли депутати нарешті виженуть із Києва російський дух

■

Київ уповільнив темпи очищення від нашарувань російської пропаганди. 
Колаж Валентини Самченко

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Трапляються епістолярні історії, 
що не потребують зайвих слів. 
Просто читаєш короткі фрази 
діалогу й автоматично «заван-
тажуєшся» до реальності, яка 
відтворює емоції незнайомих 
тобі людей. Від уявленого біга-
ють мурашки по тілу, оскільки 
з жахом усвідомлюєш той факт, 
що твоя персональна реакція на 
прочитане — лише відлуння 
болю, який насправді нікуди не 
зник і «ходить» по колу. Схоже, 
він збиратиме свою криваву да-
нину доти, доки триватиме ця 
божевільна війна. 

«Мені сказали тягнути час до 
ранку, а їй усе гірше й гірше»
 У чат-боті медичних онлайн-
консультацій «Пошук лікаря» 
Віка хотіла поговорити з тим, 
хто знається на пологах. Аку-
шер був потрібен не їй, а вагіт-
ній жінці, з якою втекла від об-
стрілів до одного з маріуполь-
ських підвалів. За дверима — 
глупа ніч і нескінченні вибухи, 
тому рятувальники, побоюю-
чись стати живими мішенями, 
порадили дочекатися ранку. 
Але як? Усі симптоми вказува-
ли на те, що потривожений вій-
ною малюк вирішив прийти у 
цей світ завчасно. 
 На прохання про допомогу 
відреагував співробітник сто-
личного інституту педіатрії 
акушерства та гінекології Ми-
кола Дідик, який залишив свій 
телефон у відкритому доступі 
ще на початку війни. За місяць 
медик устиг проконсультувати 
понад двісті жінок, що вимуше-
но покинули свої домівки, про-
те настільки неординарний ви-
падок трапився вперше. 
 — Порахуйте пульс і частоту 
дихання, а якщо є можливість, 
то виміряйте АТ, — написав у 
Telegram, додавши окремим 
рядком ще й побажання виз-
начити частоту поштовхів пло-
ду за хвилину. Дівчина погоди-
лася, проте сказала, що сусідка 
неохоче йде на контакт. Мовляв, 
налякана й почувається зле. 
 Зрозумівши, що пологи 
близько, лікар попросив знай-
ти щось подібне до пелюшки і 
детально розповів, як упорати-
ся з пуповиною. Скороспеченій 
асистентці запам’ятовувати всі 
нюанси не довелося, бо все роз-
писано. А ось із медичним інс-
трументом було сутужно.
 — Перерізати можна склом, 
якщо немає ножа або ножиців, 
а перев’язати шнурком, — по-
радив він. — Якщо немає шнур-
ків, розпустіть в’язану шапоч-
ку або іншу річ.
 — Зрозуміла, — відписує 
Віка. — Зараз підготуюся за інс-
трукцією, але сподіваюся, що 
не доведеться. Дівчина плаче і 
кричить, що їй боляче. Я прошу 
терпіти, але вона щось не дуже 
терпить. 
 Ситуація в підвалі, мабуть, 
дійсно була трагічною, оскіль-
ки Віка про всяк випадок уточ-
нила:
 — Питання, звичайно, див-
не, але скажіть, чи не може 
вона дитину якось потримати 

в собі, поки не прибудуть ряту-
вальники. Я їм уже всі телефо-
ни обірвала. 
 Майбутня мама нічого тако-
го не могла. До того ж стало зро-
зуміло, що в неї відійшли води й 
почалися перші перейми. Часу 
на роздуми просто немає. Лікар 
швидко описав поради до першо-
го етапу пологів, які Віка вико-
нала бездоганно, але раптом ви-
никла нова проблема — малюк 
«пішов» не голівкою вперед, а 
ніжками. Подібне ускладнен-
ня навіть для комфортного ста-
ціонару — непросте завдання. А 
тут...
 Лікар намагається зателе-
фонувати Віці, проте вона не 
відповідає. Напевно, через ви-
бухи почав зникати голосовий 
зв’язок. 
 — Поклади руки на сідниці 
(ніби притримуй), щоб розши-
рити пологові шляхи, — почав 
писати далі, не пропускаючи 
жодної дрібнички. Для більшої 
достовірності «скинув» ілюс-
трації з посібника з акушерс-
тва. Недосвідчена «повитуха» 
старається, як може, коротко 
повідомляючи про стан дитини 
та жінки:
 — Він застряг. Вона волає, 
що її зараз розірве. 
 Лікар знову дає поради, вра-
хувавши нову ситуацію, проте 
природа, схоже, вирішила під-
нести їм увесь спектр можливих 
негараздів. 
 — Ніжки звисають, але жін-
ка  знепритомніла, — відписує 
вона.
 — Тягни малюка за ноги вго-
ру!
 — Плечима застрягло...
 — Спробуй вивести ниж-
ню ручку. Головне спинку — 
вгору. Потім посади дитину на 
свою руку і виймай голівку...
 Вказівки надходять одна за 
одною. Обоє розуміють, що ди-
тина недоношена і дуже слабка. 
Життя вагітної також на воло-
синці, оскільки та не приходить 
до тями. 
 Емоції лікаря та «асистент-
ки» написане не передає. Мож-
ливо, для такої слабкості тоді 
просто не лишилося місця. 
 Нарешті Віка з явним полег-
шенням повідомила:
 — Усе! Народився. 
 — Дихає?
 — Не розумію. Він обвис, 
мов ганчірка.
 — Підніми за ноги і легень-
ко струсни. Потім поклади на 
живіт, обхопи грудну кліти-
ну руками і кілька разів різко 
стисни. Шльопни по дупі. 
 — Не плаче, проте хрипить. 
 — Добре.

«Ти їх врятувала. Без тебе б 
вони не вижили. Ти — герой» 
 Впоравшись із пуповиною, 
Віка, схоже, подумала, що на 
цьому її місія завершилась. 
Але де там! Лікар попросив 
підійти до жінки знову й 
провести кілька маніпуляцій. 
У дівчини вже менше страху. Її 
дії стають більш упевненими. 
 — Тепер починай тихенько 
давити на живіт. Зверху вниз. 
Акуратно. 
 Вона старається слідувати 

черговій інструкції, проте не 
зовсім розуміє, що робить. 
 — Я щось витягую чи відри-
ваю? — уточнює про всяк випа-
док, побоюючись нашкодити 
породіллі.
 — Ти витягуєш плаценту, — 
відписує він, додаючи купу но-
вих порад. Черговий етап для 
Віки — це ще одні пологи. Вона 
тримається з останніх сил, бо 
вже три дні нічого не їла. Втім, 
коли справилася й з фінальною 
процедурою, раптом помітила, 
що її підопічна почала непри-
родно «синіти».
 — Жінка кровить? — уточ-
нив лікар.
 — Так, — відповіла вона. 
 У Telegram швидко полетіла 
наступна партія порад: «Візь-
ми... Натисни... Тримай... 
Стискай...»
 — Тримаю. Довго так?
 — Хвилин 10-15. Кровить 
менше?
 — Коли тримаю, то мен-
ше, а коли відпускаю — біжить 
струмком. 
 — А що рятувальники?
 — Обіцяли прибути впро-
довж години. 
 — Тримай!
 — Тримаю, проте вже вто-
милася. 
 — Дави усією вагою.
 — А я її так не роздавлю?
 — Ні. Скажи рятувальни-
кам, що потрібен лікар. Про-
диктуєш: «Породілля. Маточ-
на кровотеча. Непритомна. Схо-
же, ДВС — синдром. Потрібна 
крапельниця. Стан важкий — і 
в матері, і в дитини». 
 — Добре...
 Але через годину ніхто не 
приїхав. 
 Дівчина й далі намагаєть-
ся гальмувати кровотечу, але 
зізнається, що вже у повному 
відчаї. Вибратися назовні й по-
шукати допомогу самостійно 
вона теж не може, оскільки на 
вулиці не вщухають обстріли. 
 Якийсь час Віка нічого не 
пише, але потім таки повідоми-
ла:
 — Все. Їх забрали, а мене за-
лишили. Сказали, що мені не 
можна. Зачинили двері й пої-
хали.
 — І що ж тобі робити?
 — Не знаю...
 — Вода, їжа є?
 — Літр води і все.
 — На цивільних усім наплю-
вати.
 — Просять дочекатися за-
гальної евакуації. По-іншому 
тут ніяк.
 — Воду розподіли на три дні, 
— лікар намагається допомог-
ти тепер уже Віці. — У підвалі 
є труби з краном. Можеш наці-
дити трохи. 
 Якийсь час вони разом шука-
ють спосіб її порятунку, переби-
раючи всі можливі варіанти, але 
реальність надзвичайно жорсто-
ка — поруч жодної живої душі, 
підвал порожній, на вулиці без 
кінця щось «прилітає», у дівчи-
ни почалася лихоманка. Лікар 
проінструктував, як боротися зі 
стресом, порадив заснути, а вве-
чері написав знову:
 — Як ти? Давай про себе зна-
ти. Я хвилююся за тебе.

 — Щиро дякую за турботу. 
Це дуже приємно. Сплю з тем-
пературою. Сили немає. 
 — Якщо є бажання, розка-
жи щось про себе, — пробує її 
розважити чи відволікти. — Я 
— лікар. Працюю в Києві. Мені 
57 років.
 — А я дизайнер дитячого 
одягу. На Оболоні живу... Мені 
24.
 Віка розповіла, що до Маріу-
поля приїхала вивезти батьків, 
але запізно.
 — Їх застрелили у дворі, — 
повідомила страшну правду. — 
Накрила, чим змогла, тому що 
голодні собаки зжирають. Але 
благаю, більше не чіпаємо цю 
тему. Я тримаюся з останніх мо-
ральних сил.
 Далі вони згадують мирне 
життя й переймаються долею 
врятованих матері та дитини. 
Слава Богу обидві живі, хоча й 
у важкому стані. Пізніше для 
доказу Віка знайде фото в Інс-
таграмі багатостраждальної по-
роділлі. На тій світлині долоня 
в медичній рукавичці тримає 
кволу ручку новонародженого. 
 — Ти їх врятувала. Без тебе 
б вони не вижили. Ти — герой, 
— написав він.
 — Я лише була руками. А ти 
— мозком, — відповіла вона. 

«Я думала, що вже померла»
 А через день Віка зник-
ла. Тобто перестала заходити в 
Telegram. Будь-які спроби на-
лагодити з нею контакт не увін-
чалися успіхом. Лише з часом 
прийшло коротке, але тривож-
не повідомлення:
 — Привіт! Я в лікарні. Жива. 
Відходжу від наркозу.
 — Слава Богу! Операція?
 — Так.
 — Яка? Де ти зараз? Місто?
 — Знаю лише, що перитоніт 
і поранення. Сім куль поціли-
ли. Нас обстріляли. Я думала, 
що вже померла.
 Лікар детально розпитує про 
її самопочуття, і з’ясовується, 
що дівчина не може рухатися й 

говорити, оскільки в роті труб-
ка, що страшенно заважає. Вона 
запитала, чи не можна вийня-
ти ту «штуку» самостійно, щоб 
покликати медсестру. Потрібні 
ліки, бо дуже болить живіт. 
 — Ти через трубку дихаєш? 
— уточнює він.
 — Воно саме дихає. Я не кон-
тролюю. 
 — Не можна! Не чіпай! — 
кричить своїм записом у від-
повідь. — Ти на штучній венти-
ляції легень. У жодному разі не 
чіпай. 
 Лікар підтримує знайому 
своїми порадами два дні пос-
піль, але потім вона знову без-
слідно зникла. Цього разу 
майже на місяць. 
 Її перший запис після пере-
рви теж був коротким: 
 — Привіт. Жива. На 
жаль...
 На його «Що? Як? Коли? 
Чому видалилася з чату?» від-
повіла такою історією:
 — Потрібно було перетинати 
блокпости. Там перевіряли все. 
Особливо месенджери. Була в лі-
карні на території, що не підкон-
трольна Україні, і те, що там від-
бувалося зі мною, не могла уя-
вити навіть уві сні. Зараз десь у 
Полтаві начебто. Опритомніла  
тільки учора. 
 — Як дихаєш? Як кишеч-
ник? Як нирки?
 — Дихаю через трубку зно-
ву, бо зламали мені шість ребер. 
Одне ребро легеню продіряви-
ло. Нирки на діалізі. Ноги від-
чуваю. Кишечник не працює. Я 
дуже втомилася...
 — З тобою хоче поспілкува-
тися журналістка. Я їй розповів 
про тебе.
 — Я не знаю, про що спілку-
ватися. Найменше зараз хочу 
якогось кіпішу...
 Віка й далі тільки пише. Вря-
тувавши матір із немовлям, вона 
тепер сама потребує дуже серйоз-
ної допомоги. Породжений вій-
ною біль, схоже, нікуди не зни-
кає, бо ходить по колу. З часом 
він може хіба що слабшати. ■

МАРІУПОЛЬСЬКІ ХРОНІКИ

Переведи мене через війну
Дівчина завдяки підтримці через телефон київського лікаря зуміла 
прийняти дуже складні пологи в жінки, з якою ховалася від куль 
у підвалі окупованого міста

■

Пізніше Віка знайде фото в Інстаграмі багатостраждальної породіллі. 
На світлині долоня в медичній рукавичці тримає кволу ручку новонародженого.
(Скріншот з соцмереж).

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

 У попередньому числі газети «Украї-
на молода», яка друкувалася в ніч проти 
24 лютого, опубліковано останні Корот-
кі списки рейтингу’2021. А в наступно-
му планували оприлюднити результати. 
Російська навала перекреслила намір. 
На кілька тижнів читання взагалі зник-
ло з порядку денного (окрім, звісно, те-
леграм-повідомлень). 
 Але що далі більше нас опосідали бло-
герські емоції, то відчутнішим ставав 
брак відповідей на численні «чому?». А 
знайти їх можна — якщо шукати по-до-
рослому — лише у книжках. 
 Рішення нарешті оприлюднити лав-
реатів «Книжки року’2021» якось вод-
номить постало 9 травня, коли, з одного 
боку, «побєдобєсна» промова путіна за-
демонструвала його стратегічну паніку, 
а з іншого — усе ще потужний потенціал 
його ж отруйної риторики. 
 Рецензія, що містилася в номері 
«УМ», віддрукованому за кілька годин до 
російського наступу, завершувалася фра-
зою: «Може, книжка Олени Стяжкіної 
стане хоч якимось алкозельтцером?» Не 
встигла стати. А тверезіти треба. «Книж-
ка року» — то не так пропозиції для при-
ємного дозвілля, як заклик думати.

 У сезоні-2021 у рейтингу за всіма 
категоріями (7 номінацій по 2-4 підно-
мінації в кожній) оцінювалися 722 ви-
дання. Через карантинні обставини в 
укладанні рейтингу взяли участь лише 
39 експертів. 
 До Коротких списків увійшло 164 
видання від 59 видавництв (Київ — 34, 
Львів та Харків — по 9, Чернівці — 2, 
Брустурів, Дрогобич, Івано-Франківськ, 
Тернопіль, Ужгород — по 1). Відтак топ 
однієї з двох головних відзнак рейтин-
гу, «Видавничий імідж року» (визна-
чається за сумарним рейтингом книжок 
даного видавництва, які потрапили до 
Коротких списків) виглядає так:
 1. К.: Дух і Літера
 2. К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
 3. К.: Наш формат
 4. К.: Темпора

 5. Л.: Видавництво Старого Лева
 6. Чернівці: Meridian Czernowitz
 7. К.: Портал
 8. К.: Віхола
 9. Х.: Фабула
 10. Х.: Клуб сімейного дозвілля
 11. К.: Laurus
 12. К.: Критика
 13. Х.: Фоліо
 14. Л.: Апріорі
 Публікуємо такий осяжний список, 
бо назви цих видавництв — знак якости 
українського книжництва. «Дух і Літе-
ра» здобуває іміджеву відзнаку другий 
рік поспіль. 
 Але споживачеві книжок варто мати 
на увазі й назви видавництв, котрі не 
піднялися до топу минулорічного рей-
тингу, але мають реальну потенцію за-
довольнити найвибагливіші читацькі 
очікування: київські Родовід, Лабора-
торія, Комора, Ніка-Центр, BookChef, 
Знання, Академія, Либідь, Білка, Вар-
то, Смолоскип; львівські Астролябія, 
Видавництво Анетти Антоненко; хар-
ківські Віват, Школа, Ранок і Акта; 
ужгородське Видавництво Олександ-
ри Гаркуші, тернопільський Богдан чи 
брустурівський Discursus.
 Ну і коротко про деяких лавреатів. 
Популярно-академічне досліджен-
ня Михайла Назаренка — безумовно 
яскраве слово у новому розумінні нашої 
літературної спадщини. Крайній роман 
Юрія Андруховича — вершина (на сьо-
годні) його романістики. 
 Трилогія Юрія Винничука (почи-
наючи з «Нічного репортера») — чи не 
зразок ретро в усій досьогоднішній лі-
тературі. Поетичні збірки Сергія Жада-
на чим далі більше приваблюють своєю 
дизайнерською стилістикою (утім, ав-
тор не здається). Видавництво «Фоліо» 
переможно випустило італійську інтер-
претацію цивілізації під редакцією Ум-
берто Еко й тепер за цією ж калькою ро-
бить — сподіваюся, так само успішно, 
— цивілізаційну презентацію України. 
 Майже тисячосторінковий том 
про Міхновського — це достойний 
пам’ятник не лише йому, а й авторам.
Читаймо книжки, що стали подією.

КНИЖКИ, ЩО СТАЛИ ПОДІЄЮ

Те, що переможе
страх, зневіру й апатію

■ Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»
Художня класика
Пантелеймон КУЛІШ. Повне зібрання творів. Переклади та переспіви. Том І. Шек-
спірові твори. Отелло. Троїл та Крессида. Комедія помилок. — К.: Критика, 448 с. 
(с)
Життєписи
Віктор ПЕТРОВ. Листи до Софії Зерової. — К.: Дух і Літера, 432 с. (п)
Літературознавство / критика
Михайло НАЗАРЕНКО. Крім «Кобзаря». Антологія української літератури 1792–
1883. У двох частинах: — К.: Laurus, 496+488 с. (п)

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
Сучасна українська проза
Юрій АНДРУХОВИЧ. Радіо Ніч. — Чернівці: Meridian Czernowitz, 456 с.(п)
Жанрова література (детектив / пригоди / фантастика / любовний роман / історич-
ний роман / молодіжна проза / автобіографії)
Юрій ВИННИЧУК. Вілла Деккера; Аґент Лилик. — Х.: Фабула, 304+288 с. (п)
Сучасна зарубіжна проза
Ольга ТОКАРЧУК. Дім дня, дім ночі; Бігуни; Останні історії. — К.: Темпора, 
360+392+248 с. (п)
Поезія *
Сергій ЖАДАН. Псалом авіації; Вишиваний. Король України. — Чернівці: Meridian 
Czernowitz, 160+112 с.(п
Василь СТУС. Палімпсести. Вибрані вірші. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 352 с. (п)
 * У декількох підномінаціях, як-от тут, рейтингова різниця між першою і другою 
позицією виявилася настільки малою, що її можна вважати за статистичну похиб-
ку. Вирішили в таких випадках оголосити лавреатами обидвох претендентів.

Номінація «СОФІЯ»
Філософія / антропологія / психологія
Тарас ЛЮТИЙ. Двійник. Про природу дублювання і множинності. — К.: Віхола, 
272 с. (о)
Політологія / соціологія / культурологія
Алексіс Л.БОЙЛЕН. Візуальна культура; Джермен ГАЛЕҐУА. Розумні міста; Лі 
МАКІНТАЙР. Постправда. — К.: ArtHuss, 208+192+208 с. (о)

Номінація «МИНУВШИНА»
Популярні видання / історична публіцистика *
Володимир В’ЯТРОВИЧ. Нотатки з кухні «переписування історії». — К.: Наш фор-
мат, 528 с.(п)
Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія у 5 томах. — Іва-
но-Франківськ: Манускрипт-Львів, 688+832+576+688 с. (п)
Дослідження / документи *
Історія цивілізації. Україна. Том І. Упорядник Михайло Відейко. Від кіммерійців 
до Русі (Х ст. до н.е. — ІХ ст.); Том ІІ. Упорядник Олена Черненко. Від Русі до Гали-
цького князівства (900–1256). — Х.: Фоліо, 586+590 с. (с)
Малоросійський приказ; Малоросійські справи; Батуринський архів. — К.: Кліо, 
496+652+344 с. (п)
Біографії / мемуари *
Роман КОВАЛЬ, Юрій ЮЗИЧ. Микола Міхновський. Спогади, свідчення, докумен-
ти. — К.: Видавництво Марка Мельника, 944 с. (п)
Роман ГОРАК. Андрей Шептицький. Біографія. — Л.: Апріорі, 896 с. (п)

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»
Книжки для малечі
Григорій ФАЛЬКОВИЧ. Пароплави і кити. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с. (п)
Література для молодших школярів
Сашко ДЕРМАНСЬКИЙ. Різдвяна крамничка тітоньки Мальви. — К.: А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА, 56 с.( п)
Література для школярів середніх класів *
Наталка МАЛЕТИЧ. Леся. Мандрівний клубочок. — К.: Портал, 152 с. (п)
Джоан Е.РОЛІНҐ. Квідич крізь віки; Різдвяна свинка. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА, 160+320 с. (п)
Книжки для юнацтва
Вони змінили світ. Лікарі й біологи. — Х.: Талант, 120 с. (п)

Номінація «ОБРІЇ»
Науково-популярна література
Наталія АТАМАСЬ. Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання; 
Леонід ГОРОБЕЦЬ. Слідуй за розбитим черепом. Історія еволюції скелета; Олексій 
КОВАЛЕНКО. Фрукти проти овочів. Чому кавун — не ягода, а томат — не фрукт; 
Володимир САРКІСЯН. Хімія повсякдення. Від шампуню і прального порошку до 
смаженої картоплі. — К.: Віхола, 320+336+224+176 с. (о)
Бізнес / економіка / успіх
Сет М.СІҐЕЛ. Нехай буде вода. Ізраїльський досвід вирішення світової проблеми 
нестачи води у світі. — К.: Yakaboo Publishing, 352 c. (п)
Публіцистика / сучасні мемуари *
Станіслав АСЄЄВ. «Світлий Шлях»: історія одного концтабора. — Л.: Видавництво 
Старого Лева, 448 с. (п)
Володимир КУЛИК. Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід 
та його придатність для України. — К.: Дух і Літера, 312 с. (п)
Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя *
Надін Берк ГАРРІС. У глибокій прірві. Як позбутися наслідків дитячих травм. — 
К.: BookChef, 336 с. (п)
Бйорн СТАШЕН. Мобільна журналістика. — К.: Академія української преси, 256 
с. (о)

Номінація «ВІЗИТІВКА»
Малярство / фотографія / пластика 
Тетяна ЯБЛОНСЬКА. Щоденники, спогади, роздуми. — К.: Родовід, 568 c. (п)
Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження *
Польоти уві сні та наяву. — К.: Довженко-Центр, 304 с. (п)
Марк ЕЛІОТ. Рейган. Роки в Голлівуді. — Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: 
Ніка-Центр, 368 с. (п)
Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорож-
ні нотатки 
Олексій СОКИРКО. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. — К.: Темпора, 272 с. (п)
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Фiлософ для бензоколонки
 Минулого року в Чорнухи Полтавсь-
кої області, де народився Григорій Сково-
рода, приїздив ректор Київського націо-
нального університету технологій та ди-
зайну академік НАПН України Іван Гри-
щенко. Познайомився з селищем, завітав 
до музею Сковороди. 
 — Чим університет може допомогти в 
підготовці до ювілею? — запитав.
 Зависла пауза, бо вперше за багато 
років так ставилось питання.
 — Ремонтні роботи, звичайно, ми роби-
ти не можемо, — продовжив академік. — А 
от в оформленні селища і музею ми готові 
взяти участь. 
 Слово не розійшлося з ділом. Універ-
ситет виконує замовлення. Уже вигото-
вили, зокрема, рушник, яким зустрічати-
муть гостей свята. Що в основі такої актив-
ності?
 — Сковороду слід вшановувати не від 
дати до дати, — каже Іван Михайлович. 
— Головне — втілювати в життя його ідеї, 
щоб «філософію щастя» мудреця сповіду-
вали наші студенти, ми й залучаємо їх до 
підготовки ювілею. 
 Така позиція ректора — в активності, 
прагненні пробудити інтерес до творчості 
філософа якомога більшої спільноти.
 Якщо проводити паралелі, то ініціати-
ва Івана Грищенка перегукується з подія-
ми сторічної давності. Тоді, відзначаючи 
200-річчя Сковороди, як свідчить тогочас-
на преса, один з учасників дійства заявив, 
що Сковорода прийшов до нас, а ми тепер 
iдемо до нього.
 Минуло сто років. Чому ж спотикаємось 
на цьому шляху? Реалії життя змушують, 
як мовиться, дивитись в корінь. Розпочне-
мо з найпростішого і найголовнішого. 
 Для кого і для чого влаштовують 
ювілей? Скажете, наївне запитання. Не 
поспішайте. Сформулюємо його по-іншо-
му: «вітають ювілярів за велінням серця і 
розуму, для продовження розпочатої ними 
справи, чи для звіту і «за традицією, бо так 
прийнято»?
 Іван Грищенко поїхав у Чорнухи за 
покликом серця як учений і громадянин, 
що розуміє значення Сковороди для нас 
сьогодні. А що ж в області? 
 Думаю про це, стоячи на трасі Київ—
Суми біля повороту на Чорнухи Полтавсь-
кої області, де народився Григорій Сково-
рода. Напіврозвалена зупинка. З бур’янів 
виглядає щит, на якому — портрет славно-
го земляка. Над ним — цінник на солярку 
і бензин. Складається враження, що пор-
трет філософа використали для реклами 
місцевої автозаправки. 
 Зауважте, що до 300-річчя філософа 
ще рік і все можна виправити до приїзду 
його шанувальників. Так-то воно так. Але 
ж хату прибирають не тоді, коли гості на 
порозі.
 Звідси ще одне запитання: «Чому, ска-
завши правильні слова в день наро дження 
ювіляра, забувають про нього до чергової 
дати?». Якщо так, захід проводиться «для 
годиться». Чи на таке вшанування заслу-
говує Сковорода, якого без перебільшен-
ня називають прапором нації і який саме 

сьогодні може сприяти духовному єднан-
ню народу? За словами лауреата Шевчен-
ківської премії, журналіста Володимира 
Стадниченка, мудрий Сковорода словом 
істини очищає нашу свідомість, сповнює 
надією, долучаючи до мудрості.
 Чи прагнемо ми цього? Якщо так, то, 
згадуючи автора «філософії щастя» лише 
раз на рік, цього не досягти. Відтак щоден-
ному долученню до мудрості й має слугува-
ти підготовка ювілейних заходів. Та таких, 
щоб пробуджували не лише захоплення, а 
й бажання діяти. В напрямку, який Сково-
рода окреслив в одному з листів: «Сподіва-

юся на віки робити моїй Батьківщині без-
мірну користь». Час показав, що йому це 
вдалося. А чи гідно ми продовжуємо його 
життєве кредо, чи стало воно внутріш ньою 
потребою, зокрема, тих, хто організовує 
життя в Полтавській області? Зважмо не 
на слова, а на діла. Для цього пройдімось 
Чорнухами і околицями. 
 Запустіння. В колишньому райцентрі 
за останні 30 років відкрили лише центр 
зайнятості і магазин ношеного закордон-
ного одягу, зате припинили роботу всі під-
приємства, якi до цього тут працювали. А 
де безробіття, там депресивна територія, 
зневіра в усіх і в усьому. 
 Якщо Сковорода йшов iз Чорнух учи-
тись, а потім сам учив, аби земляки ста-
вали освіченішими, то тепер його нащад-
ки розбіглись по всьому світу в пошуках 
кращої долі. То чи повірить він у щирість 
таких запевнень, що шануємо його і його 
вчення?
 Філософ твердив, що наука живе в діян-
ні. То чого ж ми навчились за останні 30 
років? Полтавщина — багатющий край. 
Про рівень нинішнього господарювання в 
краї говорить хоча б те, що сьогодні в Чор-
нухах, аби купити яловичину, замовляти її 
треба в... Дніпропетровській області. Зате 
все вирощене на чорноземах вивозиться за 
кордон. Чи до цього закликав Сковорода? 
Чи перейматимуться тут люди, які ще не 
виїхали за кордон, ідеями філософа, коли 
їхні думки про одне: як вижити? 
 Невипадково, коли на обласному радіо 
попросили назвати найкращих керівників 
області за останні 30 років, то не пролуна-
ло жодного прізвища. Натомість люди зга-
дали добрим словом Федора Моргуна, який 
керував областю майже пів століття тому. 
 Як висновок, на тому ж обласному 
радіо прозвучало: «Для наших керівни-
ків характерна бездуховність і бажання 
насититись». 
 А Сковорода писав: що полюбив, на те й 
перетворився. Тобто ті, хто мав вести маси 
за Сковородою, спрямували рух у зворотно-
му напрямку. Як тут не згадати слова філо-
софа: «Суспільство — це та ж машина. У ній  
тоді  буває нелад, коли її частини відходять від 
того, до чого вони створені своїм майстром».

Золота акцiя для України
 Тридцять років ігнорування ідей Ско-
вороди в області спричинили не лише еко-
номічний, соціальний, а й духовний зане-
пад. Але ж Полтавщина — серце України, 
багата не лише чорноземами, корисними 
копалинами, а й історією. Її треба вивчати 
і знати, зокрема й для того, аби область ша-
нували як українотворну. 
 Чому ж керівники області проігнору-
вали свого часу ініціативу авторів проєкту 
«Сковорода-300» про формування духов-

но-технологічних регіонів-символів Ук-
раїни? Один з авторів ідеї, лауреат Шев-
ченківської премії, журналіст Володимир 
Стадниченко писав, що Сковорода в цьому 
плані — золота акція не лише Чорнух, а й 
усієї України. 
 Час збігає. А в області замість того, щоб 
«золоту акцію» показати всій Україні, ста-
тус музею Григорія Сковороди понизили з 
районного до селищного. Відповідно й ува-
га не посилилась, а зменшилась. 
 Тим часом Чорнухи — не лише Сково-
рода. На території громади 123 пам’ятки 
історії та 146 — археологічні й 22 архітек-
турні, і всі оригінальні. Питання лише в 
тому, в якому вони стані. 
 Один лише приклад. У селі Харсіки (за 
однією з версій, саме там народився Гри-
горій Сковорода) 1913 року побудували 
земську трикласну школу. Проєкт будів-
лі у стилі українського архітектурного мо-
дерну виконав відомий український ар-
хітектор та художник Опанас Сластіон. 
Вона має охоронний статус. І що ж? Чи-
таємо «Звід пам’яток історії та культури: 
Полтавська область»: «У 2015 році шкіль-
ну будівлю самовільно захопив місце-
вий мешканець, який розібрав груби, ди-
марі, частину підлоги... школа перебуває 
в аварійному стані та потребує термінової 
реставрації...» 
 Минуло сім років. За цей час там і кіт 
не валявся — руйнація продовжується. 
Більше того, долю земської школи може 
повторити сучасна, в ній залишилось 
п’ятнадцять учнів... Ось так продовжуєть-
ся і вшановується вчення земляка про «фі-
лософію щастя».
 Тож чи досить за таких умов виголо-
шення в день народження Сковороди пох-
вальних слів йому? Потрібне їх підтвер-
дження ділом. Саме про це й дбають в об-
ласті. А Полтавщина — колиска нашої 
мови й писемності, бо саме з «Енеїди» Кот-
ляревського почалося й становлення. Чому 
про це забуваємо? 
 Бездуховність і байдужість керівників 
області за останні тридцять років призвели 
до знецінення внеску області в долю Украї-
ни. Тому сьогодні туристичні маршрути ве-
дуть куди завгодно, але не в Чорнухи.  

 Так викривлюється історія, центр ваги 
переноситься на інші регіони. З цього при-
воду Володимир Стадниченко не один рік 
бив на сполох, пропонуючи надати музею 
Сковороди статус національного. Марно.
 Тим часом Чорнухи рівновіддалені від 
Києва, Чернігова, Сум, Полтави і Харкова. 
Тож уже навіть географічно повинен бути 
туристичний центр України. Усе це, спи-
раючись на історію краю, має бути приво-
дом для формування саме тут першого ду-
ховного символу України. Шляхами, що 
ведуть до Сковороди, можна і треба пока-
зувати місця, де побували, чи жили багато 
інших велетнів українського духу. Спроба 
така з’явилась. Але дивує те, що в заходах 
до 300-річчя Сковороди фахівці розробили 
туристичний маршрут, у якому не передба-
чили Київської області. А філософ учився в 
Києві, в області жив... 
 Як ніколи сьогодні нам бракує духов-
ності, єднання, вміння протистояти над-
мірностям. Тому йти за Сковородою — зна-
чить сповідувати його «філософію щастя». 
На жаль, гору бере інша філософія: в одних 
— наживи, в інших — виживання. Як писа-
ла Ліна Костенко, чудовиська при владі по-
родили сон нашого розуму. Пробудити його 
намагаються науковці. Зокрема, дослідники 
університету Григорія Сковороди в Переяс-
лаві наприкінці минулого року провели між-
народні ХХ Сковородинські читання. 
 — Ми прагнемо, — каже один з органі-
заторів дійства професор Микола Корпа-
нюк, — щоб «філософія щастя» Сковороди 
стала потребою кожного. На жаль, з боку 
влади на всіх рівнях належної підтримки 
не відчуваємо. Тому боюсь, що відзначен-
ня ювілею може перетворитись на фарс.
 Краєзнавець Андрій Парамонов додає: 
«Влада від Сковороди втекла, куди добі-
жить — не знаю. Відтак кожен має йти до 
нього самотужки. І коли більшість спові-
дуватиме «філософію щастя» Сковороди, 
тоді й при владі будуть її прихильники». 
 Свій крок зробив до Сковороди ака-
демік Іван Грищенко. Не «для годиться». 
За переконанням і розумінням, що сьогод-
ні саме ідеї філософа можуть сприяти ду-
ховному єднанню суспільства. На зустріч 
iз мудрецем ректор Іван Грищенко повів 
університет, залучаючи викладачів і сту-
дентів поглиблено вивчати праці філософа, 
аби вони ставали потребою життя. Така по-
зиція від того, що ректор живе за принци-
пом: «Не лише вчити студентів професій, а 
й робити все для того, аби вони були щасли-
вими, відтак сповідується «філософія щас-
тя» Сковороди не від дати до дати, а постій-
но. Цього й має прагнути суспільство.
 Готуючись до ювілею, образно кажучи 
починаємо підмітати (на жаль, далеко не 
всі) рідну домівку. Десь щось ремонтуєть-
ся, десь щось фарбується. Це, звичайно, 
добре. І робити треба дедалi активніше — 
за останні роки все так запущено, що мож-
на й не встигнути. А хату, як відомо, підмi-
тають не тоді, коли гості на порозі...
 Тим більше, що чистити маємо не лише 
територію — свідомість. Саме до цього й за-
кликав Григорій Сковорода. ■

НЕЮВІЛЕЙНЕ

Хату метуть не тоді, коли гості на порозі
За рік до 300-річчя Григорія Сковороди академік Іван 
Грищенко закликав усіх методом народної толоки допомогти 
батьківщині філософа гідно зустріти його ювілей

■

Григорій Сковорода.
Фото з архіву «УМ».

❙
❙

«Влада від Сковороди втекла, куди добіжить — не знаю. Відтак кожен 
має йти до нього самотужки. І коли більшість сповідуватиме «філософію 
щастя» Сковороди, тоді й при владі будуть її прихильники».

Микола ПЕТРУШЕНКО

У Сковородинівці Харківської області розбомблено музей Григорія Сковороди — чи 
не наймирнішої людини на землі. Його «філософія щастя» вже майже 300 років 
наповнює наші серця мудрістю. Не лише в Україні, а й у Європі та за її межами.
Але як і за життя філософа, так і тепер не всі сповідують це вчення. Хто його ігно-
рує, не лише себе обкрадає, а й несе біду іншим. Особливо коли вибивається в 
керівники, а суспільство лише пасивно спостерігає за його діями. Про таких Ліна 
Костенко писала, що чудовиськ при владі породив сон нашого розуму.
Оті «чудовиська» й зруйнували музей. Але не вбили творчість Г. Сковороди і пам’ять 
про нього.
Філософ і сьогодні з нами. Він бореться за торжество розуму, підтримує нас у важкі 
години.
Ми ж маємо йти до його ювілею не лише зі словами вдячності. Треба щоденно вті-
лювати в життя «філософію щастя» Сковороди. Приклад цьому є.
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Єдиною іменною навчально-твор-
чою майстернею в українській 
Національній академії образот-
ворчого мистецтва і архітектури є 
майстерня живопису та храмової 
культури імені Миколи Сторожен-
ка. Така висока честь художнику 
— за самобутній талант та понад 
40 років наставницької роботи у 
цьому мистецькому закладі.
Розписи цього знакового худож-
ника, які він робив зі своїми уч-
нями, можна побачити в Києві на 
Подолі у церкві Миколи Притиска 
— храму Православної церкви 
України. Образи Пресвятої Трійці: 
Бога Отця, Бога Сина і Духа Свя-
того та чотирьох архангелів там 
у 1997—2000-му Микола Сторо-
женко створював 70-річним на 
висоті 26 метрів, зрозуміло, на 
риштуваннях. Тому в асоціаціях 
постає образ Мікеланджело, який 
розмальовував стелю знаменитої 
Сикстинської капели у Ватикані.
Справді унікальний розпис із 
кількома десятками образів (се-
ред яких, зокрема, подружжя 
Кюрі) прикрашає внутрішній про-
стір великого купола централь-
ного корпусу Інституту фізики, 
що на проспекті Науки у столиці. 
Микола Стороженко його викону-
вав упродовж 1977—1981 років у 
техніці гарячої енкаустики — ма-
лювання фарбами на восковій 
основі, яке зберігає живописну 
палітру художника незмінно на-
завжди. Для цього розробляли-
ся спеціальні інструменти, які 
використовували підігріваючи. 
По суті, художник відтворював 
трудомістку технологію, якій по-
над дві тисячі років, і одночасно 
її осучаснив.

«Передчуття Голгофи»
 Для Інституту теоретичної 
фізики, що у Феофанії, непо-
далік Києва, художник запропо-
нував і втілив художнє мозаїчне 
зображення тем «Львівське став-
ропигійне братство XVI—XVIII 
століть» та «Києво-Могилянська 
академія XVII—XVIII століть». 
Третю тему «Січ Запорозька. 
Петро Калнишевський. Іван Сір-
ко. Маруся Чурай» у 1970 році не 
дозволили реалізувати.
 Шевченківську премію Ми-
кола Стороженко 1987 року от-
римав за ілюстрування «Ук-
раїнських народних казок», 
книжки «Серед степів» Панаса 
Мирного та «Болгарських народ-
них казок», за які його за кордо-
ном нагородили перед тим сріб-
ною медаллю як кращого ілюс-
тратора з-поза меж Болгарії. А 
останньою масштабною роботою 
художника стало філософське 
«Передчуття Голгофи». У засві-
ти він пішов 15 квітня 2015 року 
86-літнім. 
 Витоки таланту та життє-
вих орієнтирів митця — у селі 
В’язове Сумської області, де на-
родився. Це якихось 15 км від 
Конотопа. Понад три роки тому, 
з нагоди 90-річчя Миколи Сто-
роженка, там відкрили справді 
унікальний за мистецьким вирі-
шенням музей, який розмістив-
ся на другому поверсі добротно-
го цегляного приміщення сільсь-
кої ради. Сусідствує зі школою та 
Покровською церквою. 

Музей залишився 
неушкодженим
 Коли Україна чинить два з 
половиною місяці мужню відсіч 
російським нападникам, які пов-
номасштабно прийшли завойо-
вувати нашу незалежну держа-
ву, — стосовно музейного закла-
ду, який знаходиться на близькій 
відстані від рашистського кордо-
ну, у зоні, в яку проривалися во-
рожі війська, найперше запитан-
ня виникає: чи не зруйнували? 

 «Російські військові біль-
шість часу були під селом. 28 бе-
резня близько 15.00 до центру 
села заїхали три бойові машини, 
відстрілялись у бік Совинки та 
Червоного Яру і виїхали, — роз-
повіла «Україні молодій» дирек-
торка школи Олена Цементова, 
яка опікується й музеєм. — Міс-
цевих жителів не тронули. Вдру-
ге зайшли до села 30 березня вже 
на базу підприємства «Конотоп-
агропостач». Були до суботи 
2 квітня, нищили вівці, грабува-
ли кукурудзу, знімали двигуни 
з техніки. 
 Найбільше пошкодили еле-
ватор, асфальтний завод та сіль-
ськогосподарське підприємство 
ТДВ «Конотопагропостач». До 
школи долітали трасуючі кулі, 
частково пошкоджено дах та вік-
но харчоблоку. 
 Музей залишився цілим. Усі 
експонати — на місці».

Школа Стороженка — малій 
батьківщині художника
 Перед ювілеєм свого славно-
го земляка влада Конотопсько-
го району і в’язівчани так загорі-
лися бажанням створити у себе 
музейний осередок вшануван-
ня його пам’яті, що звернулися 
з проханням до Мінкультури. 
Звідти їх перенаправили у На-
ціональну академію образотвор-
чого мистецтва і архітектури, де 
учні Миколи Стороженка вчать 
студентів у навчально-творчій 
майстерні живопису та храмової 
культури його імені, яку поміж 
собою називають просто Шко-
лою Стороженка. 
 Керівником проєкту став 
Олександр Цугурка, нині він 
уже ректор Національної ака-
демії образотворчого мистец-
тва і архітектури. Створюва-
ли музей разом із шестикурс-
никами, це була їхня дипломна 
робота. Її дуже високо оціни-
ла альма-матер — вищий нав-
чальний мистецький заклад — 
академічною Золотою медал-
лю, яку вручають найкращим 
не щороку. Захопливі відгуки 
про цей сільський музей навіть 

у тих, хто бачив немало столич-
них у різних країнах.
 «Понад три роки музей є не 
лише мистецьким осередком, а 
й місцем, в якому зберігаються 
спогади про яскраве життя над-
звичайного українського худож-
ника — Шевченківського лауре-
ата, професора Національної ака-
демії образотворчого мистецтва і 
архітектури, який із 1994 року 
там очолював новостворену нав-
чально-творчу майстерню жи-
вопису та храмової культури», 
— розповідає Вікторія Авдєєва, 
учителька української мови і лі-
тератури, яка тимчасово стає й 
екскурсоводом. 
 Відразу у невеликому холі 
другого поверху приміщення 
відвідувачі занурюються у не-
сподівану композицію «Місто 
моєї мрії». Складається вона з 
трьох частин: Світильник, на-
сичені кольорами образи Майс-
тра і Музи на стелі та вітраж — 
як символ безкінечності життя і 
творчості. Хоча у кожного народ-
жуються у тому просторі власні 
метафори й алегорії. 
 Студенти 6-го курсу, щоби 
створити основу цієї компози-
ції, у 2018 році влітку прожива-
ли у червні-липні у В’язівському 
НВК. Вітражі і світильник виго-
товляли у Львівській області. А 
змонтували на місці — за кілька 
годин.

Ілюстрований земляком 
«Кобзар» та інші експонати
 У залах музею прослідко-
вується життя митця від най-
перших кроків. Більшість ма-
теріалів музею — передані ро-
диною Стороженків: фото з сі-
мейного альбому, особисті речі 
художника і дружини, книжки 
з його ілюстраціями. Приверта-
ють особливу увагу його Шевчен-
кіана у збільшеному вигляді та 
серія портретів, яка називається 
«Односельчани». Є зала з робота-
ми учнів художника.
 Ідеалом та авторитетом для 
маленького Миколки була мати. 
На стіні — великого розміру реп-
родукція старої фотографії, де 

вона з сестрою і притримує ще 
малого сина, який неначе й на 
руках, але майже стоячи. 
 Розповідають, що у 1943 році 
— підліткові Миколі уже більше 
14 років, — його за талант хотіли 
забрати з собою німецькі загарб-
ники, бо у сільській хаті побачи-
ли немало малюнків. Але вдало-
ся переховатися у рідні. Як зра-
зок того, що тоді зображував 
майбутній художник — нама-
льований півник.
 Ще в дитинстві батько пода-
рував синові репродукцію карти-
ни «Джоконда» Леонардо да Він-
чі. Відтоді Микола Стороженко 
захоплювався цим всесвітньо ві-
домим генієм. Так, на створення 
«Передчуття Голгофи» надихну-
ла «Таємна вечеря» італійського 
майстра.
 Розгледів неабиякі здібності 
хлопця до малювання директор 
школи Микола Січовий і пора-
див батькові, щоби Микола про-
довжив навчання. Тому після 
закінчення 9-го класу товарня-
ком поїхав в Одеське училище. 
Далі, після закінчення, один із 
перших його вчителів мистец-
тва Микола Шелюто дав реко-
мендаційного листа до Тетяни 
Яблонської — так Микола Сто-
роженко потрапив до Київсько-
го художнього інституту (цей 
заклад, кілька разів змінюючи 
назву, стане Національною ака-
демією образотворчого мистец-
тва і архітектури). 
 Нині директорка Олена Ми-
колаївна Цементова — випуск-
ниця В’язівської школи, завж-
ди любила читати, утім певний 
час не задумувалася про те, що 
книжки, які у сільській бібліо-
теці, — ілюстровані Миколою 
Стороженком. Про це дізналася, 
коли у 2010 році повернулася у 
В’язове як учителька українсь-
кої мови. Тоді вперше потрапив 
до її рук «Кобзар», ілюстрований 
земляком-художником. І з того 
часу школа почала дослідницьку 
роботу з вивчення творчості Ми-
коли Стороженка, результатом 
якої — зрозуміло, за подальшої 
участі багатьох — є музей, який 

можна рекомендувати для відві-
дування найвибагливішим.
 Екскурсії для відвідувачів 
проводять і учні. Уже заклад 
відвідали понад три тисячі лю-
дей.

Є ескізний проєкт пам’ятника
 Олесь Соловей, який мину-
лоріч захистив дисертацію про 
життя і творчість Миколи Сторо-
женка, його учень, який очолює 
кафедру живопису та композиції 
НАОМА, розповідає, що відомий 
художник належав до кола шіст-
десятників, в якому були такі 
знакові постаті, як Опанас Зали-
ваха, Людмила Семикіна, Юрій 
Якутович, Алла Горська, Вік-
тор Зарецький, Галина Севрук, 
Валентин Задорожний. Всі вони 
належали до другої хвилі Націо-
нального Відродження в Україні, 
після звитяжців Розстріляного 
Відродження. Це були художни-
ки-місіонери, справжні неофіти, 
які шукали власну національну 
ідентичність, були спраглими 
до нових знань та мистецьких 
віянь. І були відкриті до експе-
риментів із різними матеріала-
ми, щоб нести високий синтез, у 
поєднанні здобутків українсько-
го народного мистецтва, досвіду 
вітчизняного авангарду та євро-
пейського модернізму. 
Їхні талант і програмні твори роз-
кривались не лише у малярстві, а 
передусім у таких видах образот-
ворчого мистецтва, що пережи-
вали стрімкі зміни у руслі соціо-
культурних трансформацій сус-
пільства у добу хрущовської від-
лиги, а саме книжкова графіка 
та монументально-декоративне 
мистецтво, акцентує Олесь Соло-
вей. Подібно до знищеного «бой-
чукізму» — феномену 1920-1930 
років, йшла нова хвиля, метою 
якого було відроджувати син-
тетичні мистецтва, максималь-
но наблизити їх до широкого за-
галу, щоб формувати його есте-
тичний смак та формувати ук-
раїнський дух та громадянські 
цінності. Такі можливості роз-
кривалися в книжкових видан-
нях, екстер’єрах та інтер’єрах 
громадського простору, у творах 
театру та кіно.
 «У цей час створюється зна-
менитий Клуб творчої молоді, до 
якого входили відомі шістдесят-
ники. Серед них були видатні ін-
телектуали, які стали справжні-
ми авторитетами для шістдесят-
ників : Івани Дзюба та Світлич-
ний, Євген Сверстюк, Михайло 
Брайчевський, Григорій Лог-
вин. Мені особисто мій учитель 
Микола Андрійович Сторожен-
ко розповідав, що разом із Веніа-
міном Кушніром робили силует-
ний портрет Івана Франка для лі-
тературно-мистецького вечора, 
організованого Євгеном Сверс-
тюком в Інституті харчової про-
мисловості на Володимирській 
вулиці 8 червня 1963 року, звід-
ки була проведена знаменита 
смолоскипна хода, яку заздале-
гідь організувала Алла Горська, 
до пам’ятника письменнику біля 
театру його імені. Йшли по буль-
вару Шевченка, по Хрещатику, 
теперішньою архітектора Горо-
децького (тоді Карла Маркса), 
налякавши своїм піднесеним по-
ривом київську публіку».
 Уже двадцять років Олесь 
Соловей досліджує творчість 
свого вчителя. Можна сподіва-
тися, що зібраний матеріал вий-
де книгою. 
 На малій батьківщині Мико-
ли Стороженка у селі В’язовому 
Сумської області сподіваються, 
що все ж вдасться втілити задум 
звести біля музею художника 
пам’ятник земляку-митцю Ми-
колі Стороженку. Є розробле-
ний Богданом Мазуром ескіз-
ний проєкт. ■

Обителі творчості 
майстра енкаустики
На Конотопщині діє унікальний музей знакового 
художника Миколи Стороженка

Микола Стороженко і музей. Колаж Валентини САМЧЕНКО.❙
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Науковці Національного авіацій-
ного університету і Національ-
ного медичного університету 
розробили унікальні акустичні 
системи діагностики ураження 
легень у хворих на SARS-CoV-2 
серії «Трембіта-Корона». Важ-
ливо, що запропонований метод 
моніторингу легень є пасивним, 
тобто хворий не потрапляє під 
вплив рентгенівського, електро-
магнітного чи якогось іншого оп-
ромінення, що особливо важливо 
для маленьких пацієнтів, які з по-
явою нових штамів коронавірусу 
хворіють дедалі частіше.
Про ці та інші унікальні досяг-
нення науковців столичного 
вишу «УМ» попросила розповіс-
ти доцента кафедри Прикладної 
механіки та інженерії матеріалів 
НАУ Ганну Щегель.

«Почути» ускладнення
■  Ганно Олексіївно, які особли-
вості розроблених вами акустичних 
систем для діагностики уражень ле-
гень вірусом SARS-CoV-2 у дітей?
 — Ще років двадцять тому 
в Національному авіаційно-
му університеті під керівниц-
твом професора В’ячеслава Ас-
таніна створили спеціалізова-
ну лабораторію, де розробляли 
композитні матеріали з особ-
ливими властивостями. Спо-
чатку це були авіаційно-кос-
мічні розробки, адже як у лі-
таку, так і в космічному апа-
раті дуже багато елементів, які 
потребують потужного захис-
ту типу броні, але така авіа-
ційно-космічна броня має бути 
легкою й багатофункціональ-
ною. Розроблені бронекомпо-
зити надали можливість ство-
рити бронещити, бронежилети 
і каски для пожежників, ряту-
вальників та військових.
 Один із методів контролю 
міцності композиту — саме 
акустичний. Дослідження у 
цьому напрямку дало мож-
ливість розробити цілу сис-
тему принципово нових ком-
позитів, які ми назвали акус-
тичними. Вони мають унікаль-
ні відбивальні властивості, що 
дало можливість у 2014—2019 
роках розробити новітні акус-
тичні пристрої, за допомогою 
яких стало можливим вияв-
лення БПЛА на відстані кіль-
кох кілометрів, створення по-
тужних протитерористич-
них антиснайперських систем 
акустичної розвідки та охоро-
ни блокпостів.
 Але коли в 2020 році пос-
тали нові виклики, пов’язані 
з коронавірусом, ці розробки 
акустичних систем були адап-
товані для того, щоб створи-
ти систему діагностики хво-
рих для швидкого виявлення 
ураження легень на раннійц 
стадії. Особливо це актуаль-
но для дітей, бо в малечі (хоч 
і вважалося, що вони менше 
хворіють) ураження легень 
дуже важкі, а проводити діт-
кам діагностику легень за до-
помогою рентгену чи МРТ не-
бажано, адже це опромінен-
ня. Тому на кафедрі приклад-
ної механіки та інженерії 
матеріалів НАУ розроблено 
концепцію діагностики хво-
рих на SARS-CoV-2 акустич-

ними методами. В основі ле-
жать ті ж самі акустичні ком-
позити — наші розробки про-
довжують рятувати життя. 
  Як працює нова методика?
 — Розроблені нами акус-
тичні композити дали мож-
ливість зробити малогабарит-
ні приймачі акустичних сиг-
налів, які дуже чітко можуть 
виділити ті чи інші акустичні 
коливання, які випромінюють 
уражені легені. Це акустич-
не випромінювання проходить 
через акустичні приймачі (які, 
до слова, захищені патентами 
і є унікальними розробками), 
приймають мікрофони (акус-
тичні приймачі) — записують, 
а далі їх аналізують спеціальні 
оригінальні комп’ютерні про-
грами. Саме такий комплекс-
ний підхід надав можливість 
чітко відрізняти одні акустичні 
коливання від інших, розібра-
тися, чи це звичайна пневмо-
нія, чи бронхіт, чи це уражен-
ня легень коронавірусною ін-
фекцією, чи сторонні акустич-
ні коливання. 
 Ми розробили наші акус-
тичні системи з позиціону-
ванням джерела звуку, тобто 
вони знаходять не тільки «що 
це за звук?», а й «звідки?», 
і навчили їх на величезних 
площах знаходити з точністю 
до пів метра на відстані в кі-
лометр точку, з якої стріляє 
снайпер, кулемет чи міномет. 
Наші цивільні медичні систе-
ми теж уміють знаходити у ле-
генях найбільш уражені зони. 
Комп’ютерна обробка дає мож-
ливість із точністю до мілімет-
ра знайти вражену зону, при-

чому з урахуванням інших 
шумів на зразок роботи серця: 
всі зайві акустичні сигнали ми 
виділяємо і не враховуємо. 
 Цими питаннями з техніч-
ного боку займаються науков-
ці НАУ під керівництвом за-
відуючої кафедри приклад-
ної механіки та інженерії ма-
теріалів, професорки Оксани 
Мікосянчик, а з точки зору ме-
дицини над цими питаннями 
працюють на кафедрі педіатрії 
НМУ ім. Богомольця під керів-
ництвом професора Юрія Ма-
рушка. На фото ви можете по-
бачити, як асистент Ольга Хо-
мич досліджує стан легень ма-
ленької пацієнтки приладом 
«Трембіта-Корона». Це дуже 
важка й копітка робота, адже 
лікарям і співробітникам дово-
диться контактувати з хвори-
ми на SARS-CoV-2, працюючи 
у відповідних відділеннях. Але 
зібрані матеріали — акустичні 
еталони — надали можливість 
виявити особливості акустич-
ного випромінювання ураже-
них легень, і ми вже зараз мо-
жемо сказати про наше досяг-
нення у цьому напрямку. 
 В основному ми працюємо з 
маленькими пацієнтами, адже 
це наше майбутнє. Було ство-
рено величезну базу даних — з 
кожної хворої дитини знімали 
акустичні дані. Зовні це вигля-

дало так, ніби лікар прослухав 
легені хворого фонендоскопом, 
тільки замість трубочок до на-
вушників лікаря йшли дроти. 
Цю зібрану чималу акустич-
ну інформацію потрібно ще й 
комп’ютерно обробити, і в ць-
ому нам допомагають школярі 
з нашої підшефної київської 
школи №159. На базі кабіне-
ту інформатики під керівниц-
твом вчителя інформатики Ва-
лентини Олефір працює група 
майбутніх комп’ютерників. 
 Безумовно, що після шко-
лярів ми неодноразово пере-
віряємо їхні висновки. Це фак-
тично практична підготовка 
наших майбутніх студентів 
НАУ, як механіків (які розроб-
лятимуть нові конструкції 
композитних матеріалів акус-
тичних приладів), так і про-
грамістів (які розробляти-
муть програми). Тож, залуча-
ючи школярів до цієї роботи, 
ми фактично формуємо їхні 
погляди, готуємо до майбут-
нього вибору професії. Так, 

наприклад, учень-гуртківець 
159-ї школи Степан Мнаца-
канов разом з викладачем ін-
форматики Валентиною Оле-
фір розробив елемент програ-
ми комп’ютерного аналізу й 
обробки акустичних сигналів 
для діагностики «ковідного» 
ураження легень. Ми сподіває-
мось, що наші найкращі учні-
гуртківці стануть студентами 
НАУ, НМУ чи якогось іншого 
вишу.

Секрет ворсинок 
■ Ваші військові і «мирні» розроб-
ки мають однакову назву — «Трем-
біта». Чому?
 — Справді, акустичні сис-
теми діагностики ураження 
легень і акустичного моніто-
рингу місцевості для антите-
рористичної боротьби та ви-
явлення безпілотників мають 
єдиний логотип «Трембіта». 
Відповідно серії «Трембіта-
Корона» призначені для ме-
диків, а серії «Трембіта БІСС» 
і «Трембіта АнтіЛЛА» для 
акустичного моніторингу міс-
цевості. Фактично створюю-
чи унікальні акустичні ком-
позити, ми розгадали загадки 
нашої української трембіти і 
скрипки великого італійсько-
го маестро Страдіварі. Трем-
біта, як ми дізнались від гу-
цульського майстра-трембі-

таря діда Іштвана, робиться 
не просто зі смереки, а саме з 
тієї, в яку влучила блискавка. 
Відомо, що Антоніо Страді-
варі робив свої скрипки зі ста-
ровинних меблів, які він ску-
повував у середньовічних за-
мках. Усі стикалися з тим, що, 
коли фарбували чи лакува-
ли поліровану дощечку, після 
першого шару фарби чи лаку 
вона стає спочатку шорсткою, 
і тільки після заливки цих 
ворсинок наступними шара-
ми лаку — знову стає гладень-
кою. Ось і весь секрет скрипок 
Страдіварі — звук відбиваєть-
ся не від поверхні, а проходить 
до ворсинок, які вібрують, по-
силюючи і спрямовуючи його. 
Цю ідею, з урахуванням новіт-

ніх технологій і матеріалів, ми 
і застосували при розробці на-
ших акустичних композитних 
матеріалів. Я хотіла би зазна-
чити, що якби Антоніо Страді-
варі знав про наші акустичні 
композити, він робив би свої 
скрипки з наших матеріалів. 
Властивість ураженої блис-
кавкою смереки для виготов-
лення трембіти та ж сама, ось 
тому ми і назвали наші прила-
ди «Трембітами». 
■  А як працюють ваші «Трембіти» 
на передовій? 
 — У 2014-2018 роках ми 
зробили унікальну систему, 
яку згодом назвали «Трембі-
та-М». Ця система акустично-
го моніторингу місцевості да-
вала можливість у темну пору 
року й туман захистити блок-
пости. Досвід роботи на Донеч-
чині та Луганщині показав, що 
найнебезпечнішими для охо-
ронців блокпостів є «зеленка», 
ніч та туман, а це осінь і весна. 
Там бувають такі тумани, що в 
двох кроках від вас нічого не 
видно. Розроблену в НАУ сис-
тему акустичного моніторин-
гу місцевості ставили на блок-
постах, і оператор уночі і в ту-
ман ідентифікував автомобіль 
на відстані кількох кілометрів, 
кроки — на відстані 100-200 
метрів, розмову і навіть шурхіт 
«ловили» за сотню метрів.

 А от «Трембіта БІСС» надає 
можливість видавати коорди-
нати цілі. «Трембіта БІСС», 
написано з двома літерами 
«С», що означає БІ — це под-
війна стерео система. Загалом 
це сучасна комп’ютеризована 
малогабаритна система про-
титерористичної антиснай-
перської боротьби. «Трембі-
та АнтіЛЛА» — це сучасна 
комп’ютеризована малогаба-
ритна система, призначена 
для протидії легким літаль-
ним апаратам, тобто безпілот-
никам.
 Таких систем акустичного 
моніторингу місцевості типу 
«Трембіта Х» нам вдалося ра-
зом зі студентами НАУ, НТУ 
(КПІ) і школярами 159-ї шко-
ли зробити понад 250 штук, 
причому повністю на волон-
терських засадах. 
 Серед наших розробок є бро-
некомпозити для автомобілів, 
бронещити, каски. Дуже ці-
каві наші розробки у напрям-
ку міцності при швидкісному 
ударі, це спеціальні гідроди-
намічні кулі, які пробивають 
п’ятисантиметровий кевлар. 
Якщо ми розробили захист від 
куль, то ми знаємо, як його 
обійти. Розроблені нами так 
звані біологічно-активні ком-
позити дозволили створити 
пристрої, що суттєво полегшу-
ють страждання при транспор-
туванні опікових хворих і по-
ранених. Про ці розробки у на-
прямку ударної міцності і біо-
логічно-активних композитів 
я якось розкажу іншим разом, 
бо це окрема історія. Нічого 
подібного до наших розробок у 
світі немає! Але ж такі системи 
і пристрої треба масово вироб-
ляти, як для бійців пожежних 
команд, поліції, військових, 
так і для цивільних поране-
них при пожежах, стихійних 
лихах, ДТП, хворих на коро-
навірусне ураження легень. 
■  Які перспективи ваших нових 
розробок?
 — У нас є дуже цікаві ро-
боти в галузі наноакустично-
го діагностування ракових за-
хворювань, але продовження 
цих досліджень потребують 
фінансування на державно-
му рівні і розробки принципо-
во нового обладнання, анало-
гів якого у світі нема, але ми 
знаємо, як це зробити. ■

Ольга Хомич досліджує стан 
легень маленької пацієнтки. 

❙
❙

Створюючи унікальні акустичні композити, ми розгадали загадки нашої української 
трембіти і скрипки Страдіварі.

РОЗРОБКИ

«Трембіта» проти ковіду 
Українські вчені створили акустичну систему, яка діагностує 
вражені коронавірусом легені

■

Розробники «Трембіти Х» студент КПІ Андрій Олефір і студентка 
НАУ Вікторія Прінц.

❙
❙
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

Успішне лікування недуги нині годі 
уявити без медикаментів. Пігулки 
і мікстури ми часто вживаємо в 
повсякденні навіть без призначень 
лікаря. Докучає головний біль, 
«підскочила» температура чи тиск 
— відразу відкриваємо домашню 
аптечку. Але чи завжди звертаємо 
увагу на те, що кожен препарат ви-
магає правильного застосування? 
Адже ефективність ліків залежить 
від багатьох факторів. Що ми по-
винні знати про таблетки і міксту-
ри, аби вони справді допомогли, а 
не зашкодили?

Хай скаже лікар, а не провізор
 «Насамперед важливо пам’я-
тати: призначати лікарський 
препарат і визначати режим 
його застосування повинен тіль-
ки фахівець, — пояснює столич-
ний лікар-терапевт Ігор Крав-
чук. — Саме лікар підбирає ме-
дикаменти, враховуючи індиві-
дуальні особливості організму 
пацієнта — вік, стать, хронічні 
захворювання. До того ж кож-
на людина може мати особливу 
реакцію на ліки. Часто пацієн-
ти, економлячи час, звертають-
ся по пораду не до лікаря, а до 
фармацевта в найближчій ап-
теці. Так, провізори добре ро-
зуміються на особливостях ме-
дичних препаратів, але навряд 
чи знають нюанси, пов’язані з 

вашим здоров’ям». 
 Лікар має детально пояснити 
і розписати вам і час прийому, й 
інтервал між вживанням різ-
них видів медикаментів. Май-
те на увазі: дуже важливо пити 
саме ті препарати, які рекомен-
дував спеціаліст, а не замінюва-
ти їх «схожими» ліками. «Ко-
жен лікарський препарат має 
два види назв: міжнародну, яка 
показує діючу речовину засо-
бу, і торгову, яка є комерційною 
власністю фармацевтичної фір-
ми, — пояснює Ігор Кравчук. — 
Тож один лікарський засіб може 
мати кілька фірмових назв. Але 
один і той самий препарат, виго-
товлений різними фірмами, має 
різну ефективність. Тому важ-
ливо вживати саме ті препара-
ти, які призначив лікар, адже 
він добре обізнаний з властивос-
тями кожного».

Для кожного препарату — свій 
час 
 Лікарський препарат може 
потрапляти в організм різними 
шляхами — через шлунково-
кишковий тракт, органи дихан-
ня, шкіру, безпосередньо у кров. 
Від цього, пояснює лікар, вели-
кою мірою залежить процес за-
своєння ліків. Якщо їх вводять у 
вену або артерію, лікувальна ре-
човина вся і відразу потрапляє у 
кров. Тому цей спосіб вважають 
найефективнішим. Але не всі 

ліки можна вводити таким шля-
хом — деякі приймають тільки 
у вигляді пігулок. Це пов’язано 
з технологією виробництва лі-
карських препаратів.
 Процес всмоктування ліків 
у шлунку і кишечнику зале-
жить від рівня кислотності, дії 
ферментів шлунково-кишково-
го тракту, солей жовчних кис-
лот, об’єму і складу їжі, кіль-
кості вжитої рідини, інтервалу 
між їдою і прийомом препарату, 
каже фахівець. Їжа стимулює 
виділення соку і соляної кисло-
ти, які безпосередньо вплива-
ють на засвоєння ліків. «Тому 
для кожного препарату є свій 
час прийому: до чи після їди. І 
цей нюанс дуже важливо вра-
ховувати, — зауважує пан Ігор. 
— Запивати ліки потрібно не 
соком, чаєм, компотом чи мор-
сом, а звичайною водою кімнат-
ної температури».

Алкоголь з антибіотиками? 
В жодному разі!
 Конкретного часового інтер-
валу, який варто витримувати 
між прийомами кількох препа-
ратів, не існує. Все залежить від 
їх сумісності. Є ліки, які мож-
на випити разом, не роблячи пе-
рерви, і вони однаково добре за-
свояться. А є препарати, які бло-
кують, підсилюють, заважають 
всмоктуванню інших. Як саме 
вживати призначені вам меди-

каменти, має пояснити лікар. 
Завжди говоріть йому, які ліки 
ви зараз вживаєте і які прийма-
ли раніше.
 «Міцні алкогольні напої не-
гативно впливають на дію пре-
паратів. Зокрема, вживання ал-
коголю разом з антибіотиками 
може спровокувати головний 
біль, прискорене серцебиття, 
нудоту, зниження артеріаль-
ного тиску», — наголошує Ігор 
Кравчук.
 Для кожного препарату, на-
гадує Ігор Олександрович, існує 
своя швидкість всмоктування, 
час максимального накопичен-
ня і швидкість виведення з ор-
ганізму. Від цього залежить ра-
зова, добова і курсова доза пре-
парату. Тому слід ретельно до-
тримуватися курсу лікування. 
Щоб не виникали побічні ефек-
ти, самостійно переривати його 
не рекомендують. Якщо, звіс-
но, ви справді хочете вилікува-
тися. ■

Не назначайте собі ліків самостійно і дотримуйтесь інструкції, коли 
їх вживаєте. 
Фото з сайту slk.kh.ua.

❙
❙
❙ ВАРТО ЗНАТИ

 Що означають «підказки» 
 в інструкції

 * «прийом натщесерце» означає, 
що ліки слід вживати за 20-40 хвилин 
до першого прийому їжі;
 * «перед їдою» — за 20-30 хвилин 
до трапези;
 * «під час їди або відразу після 
їди» — наприкінці трапези або безпо-
середньо після того, як встанете з-за 
столу;
 * «після їди» — через 30-40 хви-
лин після частування;
 * якщо в інструкції не зазначено, а 
лікар не дав певних рекомендацій, коли 
приймати ліки, то робіть це за 30 хви-
лин до їди або через дві години після 
неї;
 * «тричі на день» — зовсім не оз-
начає сніданок-обід-вечеря. Ліки пот-
рібно приймати кожні вісім годин, аби 
їхня концентрація рівномірно підтри-
мувалася в крові. Виняток — ті препа-
рати, які беруть безпосередню участь 
у перетравлюванні їжі (за наявності 
шлунково-кишкових захворювань).

■

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Не запивайте пігулку соком
Ефективність ліків великою мірою залежить від того, коли їх 
вживати і з якою їжею поєднувати

■

Юлія КРУК

Що більше ушкоджень, 
то легше мікробам
 Одним з найпоширеніших 
захворювань шлунково-киш-
кового тракту залишається ви-
разкова хвороба шлунка. Як 
свідчить медична статистика, в 
Україні майже 10% населення 
страждає від цієї недуги.
 Основна причина, яка про-
вокує небезпечну хворобу, — 
хелікобактерія. За її відкриття 
2005 року австралійські вчені 
Барі Маршалл і Робін Уоррен 
отримали Нобелівську премію. 
Тоді ж народився міф, що вираз-
ка «заразна», майже як хвороба 
брудних рук — дизентерія. Але 
це не так. Дослідження показа-
ли, що мікроб хелікобактерія 
«проживає» на слизовій оболон-
ці шлунка майже в 70 відсотків 
людей. Проте не всі вони мають 
виразку. Лікарі стверджують: 
проблема не в самій бактерії, 
а в сприятливих умовах для її 
розмноження. Що більше уш-
коджень на слизовій оболонці 
шлунка, то вільніше там почу-
ваються мікроби. 

Міна сповільненої дії — 
нераціональне харчування
  Що найбільше шкодить 
шлунку?
 «Серед головних загроз — 
стреси, алкоголь і куріння, — 
пояснює лікарка-гастроентеро-
логиня Олена Міщенко. — За 
моїми спостереженнями, кожен 
другий пацієнт отримує вираз-
ку на нервовому ґрунті. А ніко-
тин руйнує слизову оболонку, 
тож цигарка — надійний «по-
мічник» для хелікобактерії. 
Алкоголь роз’їдає слизову обо-
лонку шлунка, знижує захисні 
сили організму, притупляє ре-

акції нервових рецепторів.
 Гострі страви, оцет та кон-
серванти також погіршують 
стан слизової оболонки. Міна 
сповільненої дії — нераціональ-
не харчування, яке цілком здат-
не спровокувати виразку. Уваж-
но ставтеся до вживання деяких 
ліків, зокрема антикоагулянтів 
(засобів, що розріджують кров). 
Той же аспірин (ацетилсаліци-
лова кислота), потрапляючи 
безпосередньо на слизову шлун-
ка, руйнує її. Тому лікуватися 
аспірином можна тільки після 
їди, — застерігає Олена Міщен-
ко. — А якщо ви вживаєте ліки 
постійно (скажімо, при хворо-
бах серця, схильності до тром-
бозів), то краще використовува-
ти аспірин, що розчиняється не 
в шлунку, а в кишечнику, нап-
риклад аспірин-кардіо. 
 При підвищеній кислотності 
біль у шлунку швидко втамо-
вується молоком або дрібоч-
кою соди на склянку води. Ба-
гато хто саме в такий спосіб зні-
має больовий напад. Однак та-
ким чином угамовується лише 
біль — у шлунку розбавляється 
соляна кислота. Це не лікуван-
ня», — наголошує лікарка.

«Терапія алкоголем» — 
небезпечний міф
 Лікувати виразку хірургіч-
ним способом — марно, вважа-
ють деякі фахівці. Адже хеліко-

бактерію, мовляв, цим не зни-
щити, вона без зусиль знайде 
місце, де поселитися. Але це 
не зовсім так. Коли хвороба за-
давнена, є кровотечі й небезпе-
ка перфорації, тобто прориву, 
операція — єдиний спосіб вря-
тувати життя. 
 Зрозуміло, що цей варіант — 
крайній. Нині при виразці ус-
пішно практикують комплекс-
не лікування препаратами, що 
пригнічують секрецію шлун-
кової кислоти і розвиток бак-
терій, пояснює лікарка. «Якщо 
хворий дотримуватиметься всіх 
рекомендацій, на повне заруб-
цювання виразки піде 4 тижні. 
А далі — справа профілакти-
ки, — вважає пані Олена. — Го-
ловне — вчасно приймати їжу, 
щоб шлунок не виділяв кис-
лоту, яка роз’їдатиме стінки. 

Їжте потроху, 5-6 разів на день. 
Необов’язково вживати протер-
ту їжу. Вже доведено, що така 
дієта особливих результатів не 
дає. Досить дотримуватися діє-
ти №1: каші, картопляне пюре, 
локшина, відварені або тушко-
вані м’ясо і риба, варені овочі. 
Також добре загоюють ранки і 
відновлюють слизову сік свіжої 
капусти, морквяний сік, мед, 
сік алое, олія обліпихи, відвар 
або сік подорожника». 
 Дехто вважає, що виразку 
можна вилікувати таким «на-
родним рецептом», як горіл-

ка. Проте науці досі відомі 
лише факти, коли «40-градус-
на» якраз доводила до виразки, 
а не навпаки. «І все ж серед па-
цієнтів з виразковою хворобою 
живе міф про чудесну «горіл-
котерапію», — дивується Оле-
на Міщенко. — Насправді міц-
ний алкоголь погано діє на сли-
зові оболонки, зокрема й шлун-
ка. Щоб виразка зарубцювалася 
якомога швидше, від алкоголю 
на час лікування слід узагалі 
відмовитися. Навіть від пива 
— воно підвищує кислотність 
шлункового соку». ■

Хелікобактерію мають майже 70 відсотків людей. Уникнути 
виразкової хвороби допоможе лише здоровий спосіб життя.
Фото з сайту symbiter.ua.

❙
❙
❙

СИМПТОМИ

 Основна скарга при виразко-
вій хворобі, нагадує лікар, — періо-
дичний біль у підреберній ділянці, 
пов’язаний із прийомом їжі. В одних 
випадках він виникає через пів години 
чи годину після їди, в інших — через 
2–4 години після трапези або натще 
(«голодний біль», що минає після 
прийому їжі). Біль супроводжує печія. 
Тож якщо у вас є названі симптоми, 
негайно звертайтеся до лікаря, аби не 
задавнювати хворобу.

■

Є ПРОБЛЕМА

Коли у шлунку — «вогонь» 
Стреси, куріння, алкоголь та їжа, надмірно приправлена гострими спеціями, допомагають 
хелікобактерії розвинути виразкову хворобу шлунка

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Україна уже третій місяць 
веде боротьбу з агресором і на 
спортивному фронті, добива-
ючись відсторонення від між-
народних змагань російських 
спортсменів, які переважно 
відмовчуються, а деякі з них 
навіть беруть активну участь у 
пропутінських мітингах на під-
тримку війни. 
 У футболі російські клуби і 
збірні уже відсторонили, а от, 
скажімо, тенісна спільнота до-
сить повільно, але все ж робить 
перші кроки у цьому напрямку.
 Одразу після початку вторг-
нення РФ в Україну за підтрим-
ки Білорусі збірні країн-агре-
сорів виключили з міжнарод-
них змагань, а от самі тенісисти 
з РФ і РБ тепер грають індиві-
дуальні турніри у нейтрально-
му статусі.
 Проте українські тенісис-
ти цілком очікувано назвали 
цей крок напівзаходом та поча-
ли вимагати суворіших обме-
жень. За словами Еліни Світолі-
ної, яка взяла паузу у висту-
пах через травму та поки скон-
центрувалась на переговорах 
із тенісними асоціаціями і ро-
боті свого благодійного фонду, 
спочатку українці говорили із 
ATP, WTA та іншими структу-
рами, проте очікуваної реакції 
не було.
 Річ у тім, що одні тенісні 
структури не обов’язково під-
порядковуються іншим, а тур-
ніри «Великого шолома» вза-
галі фактично живуть своїм 
життям. 
 «Найбільша проблема тені-
су — це семивладдя. Чотири 
турніри «Великого шолома», 

ATP, WTA та ITF не можуть 
порозумітися. Лебідь, рак та 
щука. Чим більше турнірів за-
явить про недопуск росіян та 
білорусів, тим більше тиску на 
АТР і WTA. Якщо про це за-
явить Асоціація тенісу США, 
тоді це питання можна вважа-
ти вирішеним. Якщо там буде 
більшість, то іншим уже не 
буде куди подітися», — визнає 
віцепрезидент української фе-
дерації Євген Зукін.
 Зважаючи на такі розбіж-
ності, кожен турнір по суті сам  
вирішує щодо допуску/недо-
пуску спортсменів із країн-агре-
сорів. Тому рішення Уїмблдону 
відсторонити росіян і білорусів 
стало безпрецедентним, але 
цілком очікуваним, зважаючи 
на позицію британського уряду 
проти РФ та бажання британ-
ців захистити честь королівсь-
кої сім’ї, яка є патроном тур-
ніру. Організатори трав’яного 
«мейджора» пояснили своє рі-
шення якраз консультаціями 
із урядом та тим, що РФ може 
використати участь своїх тені-
систів у пропагандистських сю-
жетах. 
 Через згадану вже різно-
барвність більшість тенісних 
структур виступили проти та-
кого рішення, а в ATP навіть 
почали заявляти про начебто 

дискримінацію росіян, які за 
їх словами, ніяк не причетні до 
війни. Не підтримали таке рі-
шення і світові зірки: від Нада-
ля і Джоковича до Бадоси і На-
вратілової. 
 Українці ж вдячні Уїмблдо-
ну та на тлі такого першого успі-
ху вирішили заявити про свою 
вимогу публічно. Світоліна, 
Стаховський, Марченко, Долго-
полов, який, як і Стах, теж уже 
не грає, але активно включився 
у волонтерську роботу та робо-

ту на інформаційному фронті, 
Костюк, Цуренко та інші про-
відні тенісисти нашої збірної 
випустили колективне звернен-
ня, у якому вимагають заборо-
нити росіянам і білорусам грати 
в усіх турнірах, якщо вони пуб-
лічно не виступлять проти втор-
гнення та дій режимів Путіна і 
Лукашенка.
 «Коли йде геноцид україн-
ців, а вони представляють 
свої країни, ми повинні зна-
ти, чи підтримують вони такі 

дії. Адже за статистикою 80% 
росіян — можливо, навіть біль-
ше — підтримують такі дії своєї 
держави. Якщо це справді так, 
чому вони мають бути серед нас, 
серед наших колег?
 Нам важливо, щоби серед 
учасників змагань не було фак-
тично вбивць нашої країни. 
Хочеться, щоб усе було зробле-
но по-максимуму. Але знаючи 
компанію WTA, вони знаходять 
відмовки. Тому ми боротимемо-
ся до кінця, ми готові до цього», 
— зазначила Світоліна. 
 За словами Зукіна, поки 
процес відсторонення гравців 
із РФ і Білорусі йде повільно, 
але Українська федерація веде 
переговори з іншими структу-
рами, аби схилити їх на свій 
бік. «Ми намагаємось переко-
нати інші федерації, щоб вони 
винесли питання про заборону 
участі росіян та білорусів у ITF. 
Нас сьогодні підтримують бри-
танці, всі скандинавські краї-
ни, Польща. Вони всі зробили 
публічні заяви. На підході Лит-
ва та Естонія. Більше підтрим-
ки не видно. Російського лобі 
насправді немає ні в ITF, ні в 
АТР, ні WTA. Вони мають анти-
дискримінаційну позицію кіль-
кох країн, що спортсмени не не-
суть відповідальності за дії сво-
го уряду. Ми, як Україна, вва-
жаємо, що потрібно зробити все 
можливе, щоб чинити тиск на 
країни-агресори», — додає він.
 Інші ж «мейджори» теж 
поки не поспішають «банити» 
росіян і білорусів. Так, «Ролан 
Гарос», за даними ЗМІ, дозво-
лить їм виступити у нейтраль-
ному статусі, про рішення US 
Open щодо якихось обмежень 
поки не чути. ■

Олексій ПАВЛИШ

 У вітчизняному клубному футболі че-
рез українсько-російську війну — виму-
шена пауза. Чемпіонат країни у прем’єр-
лізі завершено достроково. Визнаний 
його переможцем «Шахтар», а також 
«Динамо» зіграли в Європі серію благо-
дійних товариських матчів. Зібрані ними 
кошти пішли на потреби ЗСУ та вирішен-
ня гуманітарних проблем. Нині значна 
частина футболістів з гірницького та ди-
намівського колективів у таборі націо-
нальної збірної України готуються до 
боротьби за путівку на чемпіонат світу-
2022.
 А повноцінний змагальний ритм у час 
війни, коли численні представники фут-
больного цеху зі зброєю в руках стали на 
захист своєї батьківщини, мали лише 
збірники-легіонери. Проте і вони багато 
часу приділяють благодійним ініціати-
вам для допомоги біженцям та українсь-
кій армії. Чи не найактивніше займаєть-
ся закупівлею обладнання для лікарень 
та ЗСУ форвард «Фуенлабради» з іспансь-
кої Сегунди Роман Зозуля. Після того як 
змагальний сезон фактично завершився, 
українець повністю включився у волон-
терську роботу. Зокрема, Роман, який ще 
з 2014 року активно підтримував армію, 
разом із Дмитром Чигринським допоміг 
відправити на потреби ЗСУ два броньо-
вані авто. А разом із другим голкіпером 
«Реала» Андрієм Луніним зіграв у фут-
бол з українськими біженцями і допоміг 
їм знайти житло. Також серед ініціатив 
Зозулі — закупівля аптечок для військо-
вих та обладнання для лікарень у Дніпрі 
(разом із нинішніми та колишніми збір-
никами). 
 «Мені з 2014 року до 24 лютого цього 
року було трохи соромно за те, що я фут-
боліст. Футбол поза політикою, хтось їде 
сім’ї годувати, усі ці фрази такі… Мені 
було соромно спілкуватися з багатьма 
гравцями. Коли ти з 2014 року з ними 
розмовляв — вони як на іншій планеті. А 
зараз я гордий, що я футболіст. Наразі ми 
всі об’єдналися, вся Україна об’єдналася. 
Я здивований, мене багато хлопців шо-
кували, всі об’єднались, збирають гроші 
для армії. Можу сказати, що я гордий», 

— сказав в одному з інтерв’ю Роман.
 Поєднують з футболом волонтерську 
діяльність і представники збірної у Серії 
А. Родина Маліновських разом з італій-
ськими футболістами організувала штаб 
збору гумдопомоги та пошуку житла для 
біженців, а Віктор Коваленко допомагає 
Україні загалом і рідному окупованому 
Херсону зокрема — і фінансово, і медій-
но. А от справи на футбольному полі у 
них йдуть по-різному. Віктор знову по-
вернувся в основу «Спеції», яка майже 
гарантувала собі збереження пропис-
ки в еліті. Натомість Руслан в одному з 
останніх поєдинків травмувався, а його 
«Аталанта» втратила шанси на Лігу чем-
піонів (із Ліги Європи «бергамаски» ви-
летіли, а в чемпіонаті безнадійно відста-
ли від топ-4), тому завдання на кінець се-
зону — потрапити у зону ЛЄ.
 Значно більше турнірної мотивації 
у наших легіонерів на Туманному Аль-
біоні, але і вони у напруженому графіку 
вирішальних матчів не забувають про до-
помогу рідній країні. Олександр Зінчен-
ко, який разом із «Ман. Сіті» змагаєть-
ся за чемпіонство (із Ліги чемпіонів «го-
родяни» вилетіли після болісної поразки 
«Реалу» у півфіналі), виставив свою фут-
болку на благодійний аукціон і долучився 
до збору коштів на армію, котрий запус-
тив екстренер «Динамо» Сергій Ребров 
(зараз той працює в ОАЕ). Також Саш-
ко як представник одного із найсильні-
ших клубів світу активно розвінчує міфи 
російської пропаганди в інтерв’ю провід-

ним спортивним медіа. При цьому  він ус-
тигає приносити користь клубу і на полі: 
нещодавно віддав чергову голеву пере-
дачу в сезоні, за що отримав похвалу від 
наставника Пепа Гвардіоли. «Це важ-
кий період для Олександра особисто че-
рез війну в Україні. Він грає якісно, зро-
бив «асист», його гра абсолютно винятко-
ва. Його неймовірно цінують у роздягаль-
ні», — заявив іспанський «коуч». 
 Тим часом Віталій Миколенко, який 
разом із своїм клубом допомагає біжен-
цям, нарешті закріпився в основі «Евер-
тона» і забив свій перший гол за «ірисок» 
в АПЛ. При цьому підопічні Лемпарда ве-
дуть боротьбу за виживання. Шанси вря-
туватись є, але графік у «синіх» досить 
напружений.

 А от «Вест Хем» Андрій Ярмоленка, 
який в АПЛ йде сьомим, активно боров-
ся за перемогу в Лізі Європи, яка б дозво-
лила підопічним Мойєса здобути путівку 
до ЛЧ на наступний сезон. Для Ярмоли 
виграш євротурніру міг стати приємним 
завершенням лондонського етапу кар’єри 
(за словами самого Андрія, він з імовірніс-
тю 95% покине клуб влітку), утім у пів-
фіналі євротурніру англійський клуб за 
сумою двох матчів поступився німецько-
му «Айнтрахту». Окрім футболу та робо-
ти на інформаційному фронті, Ярмолен-
ко фінансово підтримує рідний Чернігів (і 
ЗСУ, і гуманітарні зусилля). Також він до-
лучився до переговорів щодо можливого 
благодійного матчу між київським «Ди-
намо» та «Вест Хемом». ■

ТЕНІС

Трав’яні корти — не для росіян
Уїмблдон першим із «мейджорів» «забанив» росіян і білорусів: 
українці ведуть боротьбу, аби це зробили й інші

■

Організатори Уїмблдонського турніру після консультацій із британським 
урядом вирішили не допускати до змагань гравців із РФ і Білорусі.
Фото BBC.

❙
❙
❙

ЛЕГІОН

Коли футбол не на першому місці
Представники збірної 
України, які грають 
у Європі, активно 
підтримують армію 
та біженців

■

Півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський закликає світ зупинити війну в Україні 
й допомагає українським біженцям в Італії.
Фото з сайта football24.ua.

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Упродовж двох років вітчизняна 
хокейна збірна чекала на можливість 
зіграти на чемпіонаті світу в дивізіоні 
ІВ, проведення котрого на паузу поста-
вила пандемія коронавірусу.
 Утім повномасштабне вторгнення 
РФ в Україну неабияк вдарило по пла-
нах «синьо-жовтих». Як розповів пре-
зидент ФХУ Георгій Зубко, Міжнарод-
на федерація хокею на льоду, зважаю-
чи на війну, ще задовго до ЧС-2022 дала 
згоду на участь у ньому збірної України 
«поза конкурсом», тобто без урахування 
спортивного принципу. «Ми могли «за-
морозити» за собою місце в дивізіоні IB, 
однак після тривалих дискусій в резуль-
таті відмовилися користуватися правом 
автоматичного збереження прописки 
в дивізіоні IB і прийняли рішення гра-
ти на рівних умовах з іншими учасни-
ками», — пояснив очільник хокейного 
господарства України.
 На ЧС у польському місті Тихи ко-
манді Вадима Шахрайчука опонува-
ли команди Японії, Польщі, Естонії та 
Сербії. Дві перемоги та дві поразки доз-
волили синьо-жовтій команді посісти 
підсумкове третє місце. За свідчення-
ми Георгія Зубка, здобуття цієї «брон-
зи» можна занести до активу вітчизня-
ного хокею, утім, на його думку, могли 

хокеїсти виступити й краще.
 «Усе ж таки треба враховувати та 
розуміти, що протягом останніх півто-
ра року кандидати до збірної України пе-
ребували під постійним тиском, прово-
каціями та розколами всередині нашо-
го хокейного господарства. Ми по цег-
лині збирали цей колектив і, гадаю, він з 
кожним наступним днем ставатиме міц-
нішим. І додаватиме з кожним роком», 
— зазначив Зубко.
 Нагадаємо, що посеред сезону-
2021/2022 в українському хокеї виник 
конфлікт між керівництвом ФХУ та 
УХЛ, після чого в країні з’явився аль-
тернативний чемпіонату країни турнір. 
В один момент сталося так, що певна ко-
горта хокеїстів з «Донбасу» та «Крама-
торська» була змушена залишити табір 
збірної, коли та восени проводила конт-
рольні матчі, готуючись до майбутнього 
чемпіонату світу.
 Хай там як, а Вадиму Шахрайчуку 
все ж вдалося зібрати боєздатний колек-
тив, який, за винятком розгромної пораз-
ки команді Японії, достатньо рівно про-
вів «мундіаль» у Польщі. На старті зма-
гань українці легко «розібралися» з сер-
бами (7:0), після чого дали бій потужній 
господарській збірній (майбутньому пе-
реможцю), поступившись їй лише в серії 
булітів — 2:3. Далі було вже згадане фіас-
ко представникам азійського хокею (2:8), 

й втрата шансів на підвищення в класі. У 
грі проти естонців підопічні Шахрайчука 
гучно гримнули дверима, закинувши тим 
вісім «сухих» шайб.
 «Третє місце — не так і погано. Хоті-
ли зайняти перше місце, але не завжди 
все виходить. Думаю, у нас була дуже по-
гана гра з Японією, а проти Естонії прове-
ли найкращий матч на турнірі. У них не 
найгірша команда, але ми швидко заби-
ли три шайби і далі все пішло як слід», — 
оцінив підсумковий результат форвард 
«синьо-жовтих» Олександр Пересунько.
 Головний тренер української коман-
ди теж залишився цілком задоволений 
виступом своїх підопічних на ЧС і при-
пустив, що й надалі працюватиме з на-

ціональною збірною.
 «Сподіваюся, керівництво федерації 
хокею мені довіряє. Завдання мінімум 
ми виконали, в дивізіоні IВ залишили-
ся. Та ще й здобули медалі. Найближ-
чим часом підіб’ємо внутрішні підсум-
ки, де я буду звітувати про свою роботу. 
Після того визначимося з подальшими 
планами», — сказав Шахрайчук.
 Президент ФХУ визнає, що без по-
милок робота тренерського штабу не 
обійшлася. Однак нинішній наставник 
збірної має неоднорічний контракт і, за 
словами Зубка, буде працювати над тим, 
аби досягти поставленої керівництвом 
федерації мети — піднятися в еліту сві-
тового хокею. ■
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«Усі розмови про те, що нам можуть подарувати путівку на чемпіонат 

світу, — це лише розмови. З іншого боку, і гравці, й тренер однозначно 
кажуть, що ніяких подарунків нам не потрібно, ми маємо чесно 

заслужити це право».
Андрій Павелко
президент Української асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже тричі поспіль вітчизняні фут-
болісти грали на чемпіонаті Європи. На-
томість на планетарний форум синьо-
жовта збірна їздила лише одного разу 
— у 2006 році, до Німеччини. У відборі 
на ЧС-2022 українська команда прак-
тично впритул наблизилася до здобуття 
путівки до Катару. Дві перемоги на ета-
пі «плей-оф» кваліфікації — і головний 
тренер вітчизняної збірної Олександр 
Петраков здійснить свою найзаповітні-
шу мрію.
 За словами наставника збірної Украї-
ни, потрапляння на чемпіонат світу до 
Катару для нього — як сенс життя.
 Щоправда, в таборі української збір-
ної розуміють — ні Шотландія, ні Уельс 
(у разі виходу «синьо-жовтих» до фіна-
лу «плей-оф») — так просто путівку на 
«мундіаль» не віддадуть.
 «Усі розмови про те, що нам можуть 
подарувати путівку на чемпіонат сві-
ту — це лише розмови. З іншого боку, 
і гравці, й тренер однозначно кажуть, 
що ніяких подарунків нам не потріб-
но, ми маємо чесно заслужити це пра-
во», — зауважує президент УАФ Анд-
рій Павелко.
 Варто нагадати, що через українсь-
ко-російську війну півфінальний матч 
«плей-оф» кваліфікації ЧС-2022 між 
Україною та Шотландією було перенесе-
но з 24 березня на 1 червня. І хоча значна 
частина наших збірників (представників 
вітчизняного чемпіонату) не має практи-
ки офіційних змагань, Олександр Пет-
раков усе ж сподівається, що зможе як 
слід підготувати команду до принципо-
вого двобою з шотландцями.
 У цьому плані наставника, перш за 
все, непокоїть психологічний стан його 
підопічних.
 Петраков наголошує на тому, що 
важливо відволікти гравців від негатив-
них думок і пропонує хлопцям, показав-
ши в «плей-оф» переможну гру, подару-
вати українцям хоч трохи радості.
 «В Україні люблять футбол, зок-
рема й багато військових, котрі про-

сять нас зробити все для виходу на ЧС-
2022. Якщо ми досягнемо успіху, це 
був би позитивний момент», — заува-
жив півзахисник «Шахтаря» Тарас 
Степаненко.
 А капітан київського «Динамо» 
Сергій Сидорчук додає: «Хлопці ро-
зуміють, який тягар у них на плечах. 
Це може бути для всіх українців дру-

га добра новина за останній час після 
ленд-лізу, підписаного США. Усі ми 
живемо цією грою й сподіваємося, що 
в нас усе вийде».
 Власне після серії благодійних поє-
динків Європою українські збірники 
«Шахтаря» та «Динамо» приєдналися 
до національної збірної, котра на почат-
ку травня розпочала свій тренувальний 

збір у Словенії. У середу команда Пет-
ракова, в якій наразі відсутні «легіоне-
ри», провела свій перший контрольний 
поєдинок, перевіривши свої сили в мат-
чі з представником німецької бундеслі-
ги — «Боруссією» з Менхенгладбаха.
 «Це дуже гарний суперник, який 
грає за тією ж схемою, що й шотландці. 
Звісно, було б добре, якби приїхали ле-
гіонери, але й за таких обставин для нас 
це дуже важлива гра. Ми дуже вдячні 
керівництву «Боруссії», головному тре-
неру, гравцям, що вони погодилися гра-
ти з нами цей матч і нам допомогти», — 
зазначив Петраков.
 До речі, спеціально до цього поє-
динку, точніше до серії контрольних 
поєдинків, які в травні матимуть ста-
тус благодійних, «синьо-жовтим» під-
готували спеціальну форму. Головни-
ми елементами нового дизайну є напис 
United for Ukraine та зображення кар-
ти України з кордонами у вигляді пра-
порів країн, які підтримують українсь-
кий народ у війні проти російських за-
гарбників. ■

Поєдинок проти естонців українські хокеїсти називають своїм найкращим виступом 
на ЧС-2022
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

Треті — не зайві
Національна хокейна збірна України посіла третє місце 
на чемпіонаті світу в дивізіоні ІВ

■

ЗБІРНА

Із добрими сподіваннями
Українська національна команда активно готується 
до боротьби за путівку на футбольний ЧС-2022

■

До «плей-оф» кваліфікації ЧС-2022 українська збірна готується в Словенії.❙

Новий дизайн української форми, 
розроблений для травневих 
контрольних матчів.
Фото з сайту УАФ.

❙
❙
❙
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 Оголошення на паркані: «Куплю 
двох-трьох полонених москалів для 
роботи на городі у весінньо-осінній 
період».

* * *
 Виявилося, що в Україні курс ва-
люти корегує НБУ. А в росії — ЗСУ!

* * *
 Новини дня: українці штурмують 
військкомати, а росіяни — банкомати.

* * *
 Яким же треба бути ідіотом, щоб 
тебе одночасно засудили і Папа рим-
ський, і таліби.

* * *
 Російські війська спантеличені 
— їм обіцяли квіти, але не уточни-

ли, що на могилу.

* * *
 Розмова двох російських гене-
ралів:
 — Ну от ми зайшли в Херсон, 
що далі?
 — Далі будемо думати, як вихо-
дити.

* * *
 — Тату, а що таке щі?
 — Це, сину, вода, якою помили 
каструлю після борщу.

* * *
 Кажуть, що путіну операцію ро-
битимуть через тиждень. Прошу, 
Господи, дай толкового хірурга і про-
українського анестезіолога.

По горизонталі:
1. Єдино прийнятний для України 
варіант закінчення війни з Росією. 
5. Штучна водойма в центрі Терно-
поля. 9. Інша назва національності 
Віктора Орбана чи Імре Кальмана. 
10. Помічник єпископа або пресві-
тера в католицизмі. 11. Головний ге-
рой фентезійного роману волинсь-
кої письменниці Орести Осійчук. 12. 
Давньогрецьке місто, батьківщина 
Архімеда. 14. Поема Тараса Шевчен-
ка. 15. Жіночий одяг типу спідниці, 
що складався із двох полотнищ кар-
татої тканини, які замотувалися по-
верх сорочки. 18. Учасник кориди, 
який протистоїть бику. 20. «О пан-
но …, панно …! Я сам. Вікно. Сні-
ги. Сестру я Вашу так любив — ди-
тинно, злотоцінно» (Павло Тичина). 
23. Пристрій для піднімання ванта-
жу на відносно невелику висоту. 24. 
Національна валюта Казахстану. 25. 
Курортне містечко на Одещині. 26. 
М’яка і ніжна на дотик овеча чи кро-
ляча вовна, назва якої походить від 
давньої назви столиці Туреччини. 
По вертикалі: 
1. Камінь для відшкрібання відмер-
лої шкіри на п’ятках. 2. Райцентр на 
Львівщині. 3. Давньослов’янська 
богиня смерті і темряви. 4. Собачий 
голос. 6. Друге за величиною міс-
то в Естонії. 7. Справжнє прізвище 

Папи Римського Івана Павла ІІ. 8. Ук-
раїнська народна спортивна гра, яка 
полягає в тому, що гравці вибивають 
палкою з відведеного місця невели-
кі циліндричні цурпалки. 13. Шкіря-
на сумка або дерев’яний футляр для 
стріл. 14. Хімічна реакція прискорен-
ня процесів під впливом певних ре-
човин, які самі не беруть участь у ре-
акції. 16. Прізвище українських ме-
ценатів і збирачів старовини, чия 
колекція лягла в основу п’яти столич-
них музеїв. 17. Церковний багатого-
лосий хоровий спів. 19. Діяч ОУН, 
якого Богдан Сташинський убив пе-
ред убивством Степана Бандери. 21. 
Остання літера грецького алфавіту. 
22. П’ять горизонтальних ліній для 
записування нот. ■

Кросворд №8
від 24 лютого

Адреналіна ШУГАЙ

 Із великих концертних залів і стадіонів популярне 
музичне мистецтво перемістилося в бомбосховища, на 
станції метро та в інші безпечніші місця. Святослав Ва-
карчук, Злата Огнєвич, «Без обмежень», Макс Барських 
та інші гурти і виконавці вже неодноразово давали без-
коштовні концерти в укриттях та просто неба. Хтось 
із «зірок» їздить із благодійними виступами збираю-
чи кошти для ЗСУ. Саме з такою метою дасть у суботу, 
14 травня, концерт у Львові відомий гурт Кozak System. 
Це перший повноцінний концерт гурту з початку бойо-
вих дій (якщо не рахувати участь лідера «козаків» Івана 
Леньо в благочинному концерті «Океану Ельзи» на Ве-
ликдень — він виконав партію акордеона до нової пісні 
Святослава Вакарчука «Місто Марії»). 
 Власне, плани гурту на цей рік були величезні. 
Адже Кozak System виповнюється 10 років. Із цієї 
нагоди 18 травня в Палаці спорту в Києві запланува-
ли грандіозний концерт, де музиканти мали презен-
тувати новий альбом «Земля. Вітер. Вогонь». Через 
війну альбом так і не побачив світ (шанувальники по-
чули лише окремі пісні з нього). А на фейсбук-сторін-
ці гурту вже повідомили, що ювілейний концерт од-
нозначно перенесуть на іншу дату, проте квитки, 
куплені раніше, будуть дійсними. 
 Нагадаємо, «козакам» нині не до концер-
тів не тільки з огляду на міркування безпеки. Лі-
дер гурту Іван Леньо з перших днів російського 

вторгнення записався до тероборони Києва та несе 
службу спільно з поліцією. Тож бурхливу творчість 
і святкування ювілею відкладено до кращих часів. 
Водночас музикант постійно наголошує, як важливо 
тримати «культурний фронт», особливо зараз, в умо-
вах війни. «Ми вже відчули, як важливо окупантам 
знищити стратегічні об’єкти інфраструктури. По них 
ворог гатить з іскандерів, калібрів і точок У. Так от, 
до важливих, а насправді надважливих стратегічних 
об’єктів належить культура і мова, — зазначає Іван 
Леньо у своєму дописі на фейсбуці. — По ній окупанти 
завдавали удари ще задовго до війни. І продовжують 
завдавати. Український культурний простір окупова-
но давно. Закладена величезна кількість мін у вигляді 
російських серіалів, музики та іншого «культурного» 
лайна. Прийшов час розміновувати». ■

Іван Леньо змінив мікрофон на автомат. ❙

МИСТЕЦТВО НА ПАУЗІ

Кozak System заспіває 
для армії
У суботу гурт дасть благодійний 
концерт у Львові

■

Адреналіна ШУГАЙ 

 Сьогодні, 12 травня, в італійському Ту-
рині відбудеться другий півфінал пісенно-
го конкурсу «Євробачення». Перший півфі-
нал, у якому виступав український гурт Kalush 
Orchestra, відбувся у вівторок. І наші прогно-
зовано потрапили до фіналу. 
 Узагалі інтерес до України у світі зараз 

такий, що саме українцям пророчать перемо-
гу в цьогорічному конкурсі. Якраз на Kalush 
Orchestra нині ставлять букмекери. За про-
гнозами букмекерських контор, у хлопців 
з України наразі найвищий коефіцієнт — 
42%. На другому місці опинилися італійці 
Mahmood & Blanco з показником 15%, на 
третьому — Швеція (10%), на четвертому 
— Велика Британія (6%), а закриває п’ятірку 

лідерів Іспанія (4%).
 Нагадаємо, цього року в конкурсі участь 
візьмуть 40 країн (росію, як країну агресора, 
виключили з числа учасників). Фінал конкур-
су відбудеться 14 травня. Гурт Kalush Orchestra 
виступає з піснею Stefania, яку соліст групи при-
святив своїй мамі і всім жінкам, які оберігають 
своїх дітей від жахів війни. Хоч коли пісню було 
написано й відібрано на міжнародний конкурс, 
ніхто й гадки не мав, який глибокий підтекст зго-
дом матиме ця композиція. ■

ЄВРОБАЧЕННЯ-2022 

Букмекери ставлять на «Стефанію»

■

Відбувся перший півфінал пісенного конкурсу

13—14 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +19...+21. Пiсля-
завтра вночi +11...+13, удень +19...+21.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +18...+21.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +19...+21.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +24...+26.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +19...+21. 
Моршин: уночi +12...+14, удень +18...+20.

Який московський піп — така його й молитва
Чим небезпечна в Україні російська п’ята колона у рясах
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