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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 29,254 грн 

1 € = 30,861 грн

стор. 9»

Рано чи пізно путіна дістануть із бункера.
Фото з сайту tsn.ua.
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стор. 2»

У Польщі готуються  

закон, який дозволить 

українським учителям 

працювати з дітьми 

біженців

Тяжка наука

стор. 4»

Співдиректор програм зовнішньої політики та 

міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій 

Мельник — про воєнні ресурси України, війну на 

виснаження та переломні моменти, які стануть 

поразкою росії 

стор. 8»

«Сучасна війна — це війна  
насамперед якості»

Холодна зима 
2022-го 

Цьогорічний опалювальний 

сезон зіткнеться з 

проблемами, які Україна не 

мала вже з кінця 1990-х

Убити дракона
Фізична ліквідація путіна не має сенсу, адже теперішня суспільно-політична 
система росії миттєво відтворить «путіна» під якимось іншим прізвищем, вважає 
військовий експерт, колишній співробітник Апарату РНБО полковник Іван Якубець
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«Загалом польська система освіти у вересні готується 
до прийому 400 тисяч школярів з України».

Томаш Ржимковський, заступник міністра освіти і науки Польщі

УКРАЇНА МОЛОДА

ОСВІТА

Тяжка наука
У Польщі готуються 
ухвалити закон, який 
дозволить українським 
учителям працювати 
з дітьми біженців 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Останнього місяця кількість українсь-
ких учнів у польських школах зменшила-
ся на 10 тисяч осіб, проте у цій країні й далі 
навчається 180 тисяч наших юних спів-
вітчизників. Через мовний бар’єр органі-
зувати для них доступні умови отримання 
знань досить непросто. Саме тому в Польщі 
планують внести зміни до закону, які доз-
волять там працювати українським учите-
лям. 
 Як повідомив заступник міністра осві-
ти і науки Польщі Томаш Ржимковський 
виданню gazetawroclawska.pl, проблем з 
вільними місцями не буде, оскільки біжен-
ці поступово залишають великі міста краї-
ни. Водночас школи у повітах за потреби 
радо відчинять двері для усіх новачків. 
 Загалом польська система освіти у ве-
ресні готується до прийому 400 тисяч шко-
лярів з України. Це удвічі більше, ніж є 
сьогодні. Втім, за словами пана Ржим-
ковського, точніше спрогнозувати ситуа-
цію наразі практично неможливо. Усе за-
лежатиме від того, як розвиватимуться 
події на фронті. 
 За словами спікера, взаємодія українсь-
ких школярів із польською молоддю на-
разі проходить досить успішно. Міністерс-
тво освіти тісно співпрацює зі скаутськими 
організаціями, тому однолітки з обох країн 
їздять до літніх таборів, де мають усі умо-
ви для відпочинку і спілкування. Це допо-
може українцям швидше оволодіти поль-
ською мовою. 
 З початку війни за кордон виїхало вже 
понад 650 тисяч дітей шкільного віку. Да-
леко не всі з них зможуть сісти за парти 
у рідних школах 1 вересня, оскільки ра-
шисти зруйнували 209 навчальних за-
кладів і 1 тис. 800 серйозно пошкодили. 
Ще 1 тис. 174 школи опинилися під росій-
ською окупацією. «З 24 лютого ми оголо-
сили вимушені канікули на два тижні, — 
повідомив «Суспільному» міністр освіти і 
науки України Сергій Шкарлет. — З 14 бе-
резня МОН розповсюдило рекомендацій-
ний лист, і майже 12 тис. 800 шкіл роз-
почали навчання у змішаному режимі. 
Є регіони, в яких узагалі не можна було 
організовувати освітній процес. Це при-
фронтові області».
 Найважче ж налагодити роботу сьогод-
ні на окупованих територіях, але освітній 
процес за українськими стандартами три-
ває і там завдяки співпраці з приватними 
онлайн-школами. Вони вже ліцензовані і 
можуть видавати усі необхідні докумен-
ти. Можна також скористатися ресурсом 
дистанційної платформи «Всеукраїнсь-
ка школа онлайн». Така форма навчання 
зацікавить тих учнів, які відмовляються 
переходити на стандарти російської осві-
тньої системи. Останню рашисти намага-
ються запровадити з перших місяців оку-
пації, але без особливого успіху. Скажімо, 
у Херсоні з 60 директорів шкіл тільки двоє 
погодились працювати із загарбниками. 
 Найбільше ж проблем через війну от-
римали цьогорічні випускники. Певний 
час вони взагалі не знали, чи розпочнеть-
ся в країні вступна кампанія. «Ми розумі-
ли, що вона неможлива в форматі ЗНО, 
— каже Сергій Шкарлет. — Тому зроби-
ли аналог — національний комплексний 
мультипредметний тест замість 3-4 дис-
циплін. Пишеться 120 хвилин. У випад-
ку повітряної тривоги є можливість спус-
титись у бомбосховище, потім його допи-
сати». ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Основні запеклі вирі-
шальні бойові дії наразі то-
чаться на Луганщині поб-
лизу Сіверськодонець-
ка й Лисичанська, адже 
керівництво рф вимагає 
від своїх військових вий-
ти на адміністративні кор-
дони Луганської області до 
26 червня. Російські війсь-
ка наближаються до Лиси-
чанська, закріплюючись у 
сусідніх населених пунк-
тах, а на Бахмутському на-
прямку ворог перегрупував 
війська. Наразі ЗСУ втрати-
ли контроль над Метьолкі-
ним поблизу Сіверськодо-
нецька.
 Стало відомо, що рф го-
тується перекинути на Дон-
бас велику кількість резерв-
них підрозділів. Крім того, 
у Генштабі повідомили, що 
в прикордонних районах у 
Брянській та Курській об-
ластях росія утримує кіль-

ка батальйонно-тактичних 
груп. Також ворог розгорнув 
у Брянській області зеніт-
ний ракетний дивізіон ЗРК 
С-300В4.
 Війська рф регулярно 
піддають обстрілам також 
Дніпропетровську область, 
Миколаїв, Харків (в один 
із днів знищивши коледж). 
Над Одесою та Вишгородом, 
що під Києвом, нашим ППО 
вдалося збити ракети. А ось 
ракетні удари по Новомос-
ковську спричинили масш-
табну пожежу на нафтобазі.
 Рашисти проводять при-
мусову депортацію, зокре-
ма, лише на Луганщині за 
добу окупанти насильно ви-
везли 13 тисяч осіб, частину 
з яких відправили в СІЗО.
 Упродовж тижня росіяни 
регулярно обстрілювали де-
окуповані прикордонні на-
селені пункти Чернігівщини 
та Сумщини, що призвело до 
руйнування будівель, пора-
нення й загибелі цивільного 

населення. 
 У свою чергу, цими дня-
ми ЗСУ нанесли ракетний 
удар по російському гарнізо-
ну на острові Зміїний: десят-
ки вибухів спричинили по-
жежу, ворог зазнав значних 
втрат. Вгатили українсь-
кі військові й по так званих 
«вишках Бойка» у Чорному 
морі, захоплених рашиста-
ми ще у 2014 році.
 Також ЗСУ відкинули 
росіян з першої лінії оборо-
ни на Херсонщині й завда-
ли точних ударів по скла-
дах у тилу, що змусило воро-
га закріпитися на другій та 
третій лінії оборони.  Є пев-
ні успіхи й на Запоріжжі, де 
українські війська просуну-
лися більш ніж на 10 км у 
напрямку тимчасово окупо-
ваного Мелітополя. А побли-
зу Тошківки та Золотого ук-
раїнські захисники відбили 
ворожі атаки.
 Українські захисники з 
ПЗРК «Ігла» збили Су-25 — 

полонений пілот майор ВКС 
РФ Андрій Федорчуков устиг 
повоювати в Україні три дні 
й виявився найманцем  ПВК 
«Вагнер», який бомбардував 
українські міста за 200 тисяч 
рублів на місяць.
 Немає спокою військам 
рф і в тилу: так, у кафе Хер-
сона було розстріляно росій-
ських військових-оператив-
ників.
 Не варто дивуватися без-
чинствам, які чинили й про-
довжують здійснювати росій-
ські військовослужбовці. 
Виявляється, дозвіл на ма-
родерство в Україні окупан-
там дав... особисто путін від-
повідним указом. А ось із 
моральним духом у загарб-
ників, як свідчать дані роз-
відки, значні проблеми, що, 
ймовірно й заважає рф дося-
гати оперативних цілей.
 Через провали Кремля 
у веденні війни путін почав 
інтенсивну «чистку» гене-
ралів у вищому військово-
му командуванні, зокрема, 
замінивши командувача 
повітряно-десантних вій-
ськ, начальника південно-
го військового округу й при-
значивши нового головно-
командувача окупаційних 
 військ в Україні.
 Додамо, що завдані ра-
шистами збитки інфраструк-
турі України сягають   уже 
— 104 мільярдів доларів. ■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Обсяги оплат у кафе та ресторанах 
за допомогою платіжних карток зрос-
ли у травні порівняно з квітнем на 54% 
(до 2,3 млрд грн) — повідомив Приват-
Банк. Це надихає. І ось чому.
 Після першого місяця війни на-
віть у відносно спокійних західних ре-
гіонах країни похід у перукарню чи 
кафе багатьма українцями сприймав-
ся мало не як відверто непатріотична 
поведінка. Та й оптимальна стратегія 
для воєнного часу — економити прак-
тично на всьому — домінувала серед 
українців. Але парадокс сучасної еко-
номіки полягає в тому, що, аби уник-
нути кризи, викликаної скороченням 
споживання, нам потрібно витрачати 
більше коштів. 
 Економіка — це не лише робота ве-
ликих заводів, це маленькі сервіси та 
малий бізнес. «Навіть якщо під час вій-
ни ви йдете у кіно чи ресторан тощо — 
ви допомагаєте економіці та допома-
гаєте перемагати. Людина, яка сидить 
у ресторані, дає робочі місця багатьом 
іншим», — переконує економічний ек-
сперт Сергій Фурса. 
 У червні змінились як показники 
споживчого ринку так, відповідно, і 
показники економіки. Український 
бізнес показав неабияку живучість: 
незважаючи на те, що 17% вітчизня-
ного бізнесу ликвідовано через воєнні 
дії, а третина всіх підприємців тимча-
сово припинили роботу, з початку вій-
ни щотижня реєструється 4 тисячі но-
вих ФОП. Саме малий бізнес та підпри-
ємці найбільшими темпами відновлю-
ють товарообіг (порівняно з квітнем 
— на 20%).
 Фахівці зазначають, що спожив-
чий ринок оживає переважно за раху-
нок малого та середнього бізнесу в тих 
регіонах, де не велися бойові дії. Жін-
ки пішли робити манікюр та стрижки 
— і це вже нікого не обурює. Відкри-
лися квіткові крамниці. Запрацювали 
маленькі ательє і кабінети косметоло-
гії. А на заході України ресторанний, 
готельний та ріелторський бізнеси от-
римують настільки явні надприбутки, 
що навіть з’явилися ідеї збільшити там 
податкове навантаження. Дія відвер-

то непопулярна, але вкрай необхідна 
нині. Утім її можна реалізувати, якщо 
держава допоможе підприємцям отри-
мати іноземні інвестиції. 
 Відновлення споживчого рин-
ку нерівномірне. За даними того ж 
таки ПриватБанку, половина всіх оп-
лат за допомогою карток — це прид-
бання продуктів харчування (при ць-
ому тут теж простежується зростан-
ня за мі сяць на 12,6% — до 21,3 млрд 
грн). Спостерігається також значне 
збільшення покупок у магазинах тех-
ніки та електроніки (на 41% — до 2,9 
млрд грн), мережах АЗС (на 27% — до 
1,23 млрд грн). При цьому безготівко-
ва форма сплати на споживчому ринку 
сьогодні переважає. У найбільших тор-
гових мережах кількість транзакцій із 
використанням карток за місяць збіль-
шилася на 16,5%. 
 Важливими є не тільки економічні 
показники, відновлені робочі місця та 

надходження до бюджету країни. Ко-
ристування звичними сервісами — це 
повернення до мирного життя. Центр 
косметології «КосМед» у місті Буча 
лише тиждень як відкрився в тестово-
му режимі в певні дні. Директорка Те-
тяна Строкач розповідає: «Ми відчули 
відкладений попит на послуги і відпра-
цювали тиждень гарно, як до війни. Як 
змінився попит? Запитують наші попу-
лярні комплекси одноментно, декіль-
ка процедур в один день. Тобто жінки 
приїздять на короткий проміжок часу 
і хочуть швидкий результат, тому що у 
багатьох обличчя постраждало від три-
валого стресу». 
 Новий старий бізнес шукає нові 
форми та нові пропозиції, варто поди-
витись, як змінились рецепти попу-
лярного кулінара Євгена Клопотенка 
— просто, досить дешево, але незмінно 
вишукано. Тож допомогаємо українсь-
кій економіці! ■

ВІЙНА

Москаль-мародер
Виявляється, дозвіл на «експропріацію» майна українців 
надав окупантам особисто путін

■

ВІДРОДЖЕННЯ

Мати чудовий вигляд — 
це не зрада
Українці таки пішли до ресторанів і косметологів

■

Переможний манікюр.
Фото з сайту prostolady.com.ua.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 У французькому Аннесі 18 чер-
вня завершив свою роботу Між-
народний фестиваль анімаційних 
фільмів, на якому була представ-
лена й Україна.
 У день відкриття кінорин-
ку MIFA на Національному стен-
ді України відбулась презента-
ція каталогу української аніма-
ції від Української анімаційної 
асоціації/УАнімА. Зібрання міс-
тить понад 40 анімаційних філь-
мів за 2021/2022 роки, що пере-
бувають на різних стадіях вироб-
ництва або вже були презентовані 
публіці. Каталог оформлений ро-
ботами художниці Любові Пан-
ченко.
 Український національний 
стенд відвідав і висловив підтрим-
ку Україні легенда світової ані-
мації Макс Говард. Також багато 
гостей, зацікавлених у співпраці 
з нашими анімаційними студія-
ми, прийшли на вітальний кок-
тейль українців. Захід відвідали 
директор Annecy Film Festival and 
MIFA Мікаель Маре та прессекре-
тар MIFA Market Вероніка Енк-
ренас, Фаб’єн Гері, Жан Фран-
суа та Шері Шелтон — редактор 
Animation magazine; представ-
ники CNC France та анімаційних 
шкіл. 
 Для участі у Фестивалі кожен 
з учасників мав внести чималу 
суму, але цьогоріч для українців 

зробили виняток і грошей не бра-
ли, тож чимало вітчизняних мит-
ців скористалися нагодою відвіда-
ти цей авторитетний захід.
 Фестиваль було створено ще 
в 1960 році, спочатку він про-
ходив через кожні два роки, але 
став щорічним у 1998-му. Це 
один з чотирьох міжнародних 
фестивалів анімаційних філь-
мів, які спонсорує Міжнарод-
на асоціація анімаційного кіно 
(Association d’International du 
Film d’Animation або АСІФА).
 У конкурсі фестивалю беруть 
участь мультфільми, виготовлені 
за різними технологіями (аніма-
ція малюнків, вирізаного паперу, 
пластиліну тощо) і згруповані за 
такими категоріями: повномет-
ражні та короткометражні стріч-
ки; фільми, виготовлені для теле-
бачення та реклами; студентські 
роботи та виготовлені для інтер-
нету.
 Під час фестивалю, на дода-
ток до демонстрації конкурсних 
фільмів у кінотеатрах міста, про-
водяться нічні покази на свіжому 
повітрі в розташованому в центрі 
міста парку Pаquier на березі озе-
ра в оточенні гір. На велетенсько-
му екрані демонструються, згід-
но з темою фестивалю, класичні 
або нові фільми. У 2003 році це 
були відомі фільми «Стіна Пінк 
Флойд» (Pink Floyd The Wall) та 
Corto Maltese, а у 2000-му — Пів-
денний Парк (South Park). ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаські аграрії та чле-
ни Всеукраїнської аграр-
ної ради купили для фрон-
ту партію пікапів і передали 
їх 36-й бригаді морської пі-
хоти ЗСУ імені контрадміра-
ла Михайла Зілинського, 
яка була сформована у 2015 
році на базі військових час-
тин, виведених з окупованого 
Криму — 36-ї окремої брига-
ди берегової оборони, 1-го та 
501-го окремих батальйонів 
морської піхоти.

 Про це повідомляє голова 
Черкаської обласної військової 
адміністрації Ігор Табурець.
 «Ці пікапи підсилять 36-
ту окрему бригаду морської 
піхоти. Повірте, в бою такі 
авто незамінні. І це далеко 
не перший «транш» із Чер-
кащини», — зазначає пан 
Ігор. І бажає нашим захисни-
кам нових перемог на фронті 
та обіцяє від імені черкащан 
підтримувати воїнів ЗСУ з 
матеріально-технічним за-
безпеченням і надалі. 
 «А вони там будуть трима-

ти удар і бити москалів», — 
підсумовує глава Черкаської 
ОВА Ігор Табурець.
 До речі, така відчутна до-
помога фронту з Черкащини 
не перша. Не так давно з Шев-
ченкового краю було відправ-
лено на передову п’ять но-
веньких пікапів. Таке авто-
підсилення стало можливим 
завдяки черкаському бізне-
су, який об’єднався з перших 
днів війни задля допомоги ар-
мії в межах організації «Бла-
годійний фонд «Територіаль-
ної оборони 2022». ■

Ганна ВОЛКОВА

 Щодня в Україні на весіль-
ний рушник стають десятки пар 
закоханих, у яких хтось (зазви-
чай наречені) мають відношен-
ня до Збройних сил України. Та 
нерідко одружуються військово-
службовець із військовослужбо-
вицею. Днями у Шевченківсь-
кому відділі РАЦС Полтави був 
офіційно зареєстрований саме 
такий шлюб: сімейною парою 
стали відомі в місті люди — 32-
річна Катерина Бабіч і 35-річ-
ний Вадим Ямщиков, обоє де-
путати міської ради.
 На реєстрацію шлюбу моло-
дята приїхали в однаковій фор-
мі — камуфляжній — і в одна-
ковому взутті — берцях. Наре-
чена, щоправда, встигла зро-
бити зачіску, нанести макіяж, 
купити скромний букет і закрі-
пити на голові довгу фату. 
 Урочиста церемонія прой-
шла скромно, лише в колі най-
ближчих друзів.
 — Весілля було організова-
не за кілька годин, — розпові-
дає подружка нареченої, депу-
татка Верховної Ради Марина 
Бардіна. — Зранку ми з Катею 
зустрілися просто випити каву. 
Провели такий собі дівич-вечір, 
чи, правильніше сказати, дівич-
ранок. А вже в обід вони з Вади-
мом — такі красиві — стояли на 
весільному рушничку й обіцяли 
кохати одне одного і в радості, і 
в горі. Обручки, фата, поцілун-
ки під «гірко», гудки весільно-
го авто... Неймовірний день і 
неймовірні емоції. Історія, яку 
ці двоє переповідатимуть своїм 
дітям. Дуже пишаюся мати та-
ких друзів, бажаю їм щасливо-
го довгого життя. 

 Самі молодята ніяк не проко-
ментували яскраву подію у своє-
му житті, навіть весільних фото 
не виставили на своїх сторінках 
у соцмережах. Може, й правиль-
но — щастя любить тишу. 
 Катерина з Вадимом зустрі-
чалися до цього два роки. Війна 
підштовхнула їх до радикаль-
них кроків. 
 Зігравши скромне весілля, 
чоловік з дружиною роз’їхалися 
по своїх підрозділах. Можливо, з 
часом вони переведуться в один, 
але поки що медовий місяць про-
водять окремо, опановуючи вій-
ськову справу. Вона служить у 
116-й бригаді тероборони на те-
риторії Полтавщини, яка пере-
буває в складі оперативного ко-
мандування «Північ». Каже, 
важко, вільного часу практич-
но немає, але легких шляхів мо-
лода жінка ніколи не шукала. 
 Перед тим як підписати кон-
тракт із ЗСУ, Катерина Бабіч 
працювала заступницею дирек-
тора з розвитку Полтавського 
краєзнавчого музею й відповіда-
ла за нові технології та програ-
ми, грантову діяльність, марке-
тингову роботу. А до того обій-
мала посаду заступниці керівни-
ка міського парку «Перемога». 
Саме завдяки її діяльності парк 
за півтора року значно оновився, 
в ньому додалося чимало цікавих 
нових локацій, майданчиків, він 
розцвів у буквальному розумін-

ні цього слова. Як наслідок — у 
парк повернулися люди. 
 У жовтні 2020 року була 
обрана депутаткою міської 
ради, стала лідеркою руху 
«Зе!Жінки» в Полтаві. 
 Ще в ході передвиборчої кам-
панії між Катериною й Вадимом 
виникли почуття. Катин наре-
чений був одним з місцевих уль-
трас, продавцем-консультантом 
торгових мереж, підприємцем, 
активним учасником Револю-
ції гідності, очолював громадсь-
ку організацію «Асоціація вете-
ранів та учасників АТО Полтав-
щини», яка займається допомо-
гою родинам полеглих бійців і 
належним вшануванням їх ньої 
пам’яті. Обирався депутатом 
Полтавської міської ради.
 Напередодні повномасштаб-
ного вторгнення російської ар-
мії в Україну депутат Ямщиков 
активно допомагав із форму-
ванням територіальної оборо-
ни у Полтаві. А з початку пов-
номасштабної агресії росії Кате-
рина Бабіч очолила один із най-
більших волонтерських штабів 
міста «Оборона Полтави». Пра-
цювали разом з Вадимом та ін-
шими полтавцями з активною 
громадянською позицією. За-
безпечували бійців з Полтавщи-
ни, які воюють у гарячих точ-
ках, амуніцією, захисним спо-
рядженням, технікою, медика-
ментами, транспортом тощо. 

 Зрештою, молоді люди самі 
взяли до рук зброю. Вадим всту-
пив до лав ЗСУ 27 квітня, а че-
рез місяць Катерина приєднала-
ся до лав тероборони. Вона пер-
ша жінка-депутатка Полтавщи-
ни, яка пішла служити. ■
P. S. На 15 червня з почат-
ку війни працівники Північ-
но-Східного міжрегіонально-
го управління Міністерства 
юстиції (м. Суми) зареєстру-

вали на Полтавщині понад 
3500 шлюбів. Про це повідо-
мили у Полтавській ОВА.

Від першого шлюбу Катерина має неповнолітнього сина. 
Вадим одружився вперше.
Фото зі сторінки Марини Бардіної у фейсбуці. 

❙
❙
❙

ГІРКО!

Депутатське весілля 
Наречені в берцях і в камуфляжній формі

■

КІНОРИНОК

Мультики — 
річ серйозна
Українські митці взяли участь у Міжнародному 
фестивалі анімаційних фільмів

■

Черкащани передали партію пікапів 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ.
Фото надано Черкаською ОВА.

❙
❙

ДОПОМОГА

Автомобільний «транш»
Черкаські аграрії купили для фронту партію пікапів

■

Публікацію 
підготовле-
но в рамках 
проєкту «Ми 
з України!», 
ініційованого 

Національною спілкою жур-
налістів України.
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Допомога, яку надають 
Україні, дуже суттєва, проте її 
недостатньо 
 ■ Олексію Васильовичу, весь 
час ми отримуємо інформацію, 
що Україні потрібне важке оз-
броєння. Наскільки воно до нас 
доходить?
 — Про це говорять на найви-
щому рівні керівництва держа-
ви, про це говорять військові, і 
відповідно ця тема також обго-
ворюється в суспільстві, людь-
ми, які небайдужі до цієї теми. 
Дійсно, потреба у важкому оз-
броєнні дуже серйозна, і та ситу-
ація, яка зараз склалася на лінії 
фронту, дійшла до межі, коли 
вже вичерпаний ресурс оборон-
них можливостей, які були в 
Україні, тобто тих самих «джа-
велінів», які поставляли нам 
раніше, чи зброї, яка має радіус 
дії десь до 50 кілометрів. Для 
того щоб перейти в наступ або 
ж до активнішої оборони і дося-
гати критично важливих цілей 
росії, як-от: склади з боєприпа-
сами, з пальним, комунікації в 
глибині тилу, — потрібна дійс-
но важка далекобійна зброя. 
 Окрім того, коли читаємо 
повідомлення про втрати, які 
несе російська армія в техніці, 
то десь якийсь порядок цифр, 
очевидно, стосується й українсь-
ких втрат, хоча вони не розкри-
ваються детально. Тому, дійсно, 
потрібна зброя і для того, щоб 
відновлювати втрати, і для того, 
щоб набути зовсім іншої якості, 
яка дозволить Україні перейти в 
потужний контрнаступ. 
 Стосовно того, яка зброя у 
нас уже є, достатньо багато ін-
формації, хоча, можливо, не вся 
є у відкритому доступі: це вели-
чезна номенклатура артилерії 
та бронетехніки, боєприпасів як 
до стрілецької зброї, так і до ар-
тилерійської, які надходять від 
країн-партнерів. Ця інформація 
навряд чи десь систематизова-
на, але є ключові висновки, які з 
цього можна зробити. Перше — 
те, що допомога надається Ук-
раїні дуже суттєва, друге — що 
цієї допомоги наразі все одно не-
достатньо, і так само надзвичай-
но обмежені ресурси з окремих 
найменуваннях, коли взагалі 
немає можливості власне вироб-
ництво з них налагоджувати чи 
навіть ремонтувати пошкоджену 
техніку. 
 ■ Про переломні моменти, 
коли Україна зможе звільня-
ти більше населених пунктів, 
коли з кількості в якість перей-
дуть надання техніки і зброї Ук-
раїні. По-перше, переломний 
момент у перший місяць війни, 
мабуть, був, коли ми дали гідну 
відсіч росії, а наступний коли?

 — Ми можемо казати про 
переломні моменти чи критич-
но важливі фази цієї війни, але 
вони, очевидно, більше стосува-
лися оперативного рівня. Коли 
зупинили російський наступ на 
Київ, це  була стратегічна пораз-
ка росії, коли вона вимушена 
була відступити повністю з Київ-
щини і Чернігівської області. Та-
ких оперативних чи стратегіч-
них успіхів була ціла низка, вони 
відбуваються. Якщо ми намагає-
мося отримати відповідь на запи-
тання, коли настане стратегіч-
ний перелом у війні, то це коли 
складуться умови для того, щоб 
Україна не лише могла звільни-
ти один населений пункт або низ-
ку населених пунктів, а й утри-
мувати їх, тому що зараз росія 
має перевагу в артилерії, авіації, 
абсолютну перевагу в ракетно-
му озброєнні, я маю на увазі ра-
кети середньої дальності. Якщо 
українські війська висуваються 
на якийсь рубіж, ближче підхо-
дять до російських, то вони за-
раз не мають можливості відпові-
дати на той масований обстріл з 
усіх систем, які є у росії. 
 Тому, намагаючись дати від-
повідь на це дуже важливе запи-
тання, ми маємо, радше, гово-
рити про передумови, які скла-
дуться, а не про часові рамки. А 
передумови ці складуться тоді, 
коли Україна матиме потенціал 
як персоналу — мається на увазі 
бойових частин — свіжих, навче-
них, злагоджених, так і озброєнь, 
які поставлятимуться на ділянки 
для контрнаступу і забезпечува-
тимуть: а) ураження ворожих 
цілей; б) убезпечення передових 
українських сил, які наближати-
муться впритул до ворога.

Україна орієнтується на 
мільйон військовослужбовців
 ■ А мобілізація тут може за-
радити? 
 — Якщо мається на увазі 
загальна мобілізація, просто 
збільшення чисельності Зброй-
них сил, то навряд чи такий 
крок може щось суттєво зміни-
ти. Тому що потрібні не просто 
стрільці-автоматники — потріб-
ні спеціалісти. І той підхід, який 
застосовував Радянський Союз 
під час Другої світової війни і за-
раз демонструє росія, абсолютно 
є неприйнятним для нас, тобто 
просто «гарматне м’ясо» кидати 
на фронт — цього, я сподіваюся, 
не планує наше військове коман-
дування, цього точно не сприйме 
українське суспільство. А поза-
як українське суспільство реагує 
на те, що відбувається на фрон-
ті, навіть при обмеженій інфор-
мації, це абсолютний факт, тому 
що це дійсно вітчизняна війна, 

тобто всі наші воюючі люди — це 
нові контрактники, а не найман-
ці, як у росії, і не мобілізовані з 
окупованих територій, яких ніх-
то не питає і не турбується про 
їхню мотивацію, а женуть їх на 
штурми. Тобто я не бачу ні до-
цільності, ні можливості — на-
самперед  доцільності, — роби-
ти масову мобілізацію і ставити 
«під ружйо» всіх, кого можна. 
 ■ Чи достатньо армії для того, 
щоб вести не тільки оборонну, а 
й переможну боротьбу?
 — Уявити собі, що військове 
командування скаже: все, нам 
уже особового складу достатньо 
— неможливо, так само, як і те, 
що якась бюджетна організація 
скаже: нам достатньо цих гро-

шей, які у нас є. Зараз уже озву-
чено деякі показники, йшлося 
про те, що Україна орієнтуєть-
ся на мільйон військовослуж-
бовців чи Збройних сил, чи ін-
ших силових структур, — це той 
потенціал, який уряд України, 
очевидно, бачить як можливий 
не лише для того, щоб мобілізу-
вати, а й для того, щоб цих людей 
навчити, забезпечити усім необ-
хідним. Чи достатньо цього для 
наступу? Знову ж таки, це дуже 
примітивний підхід, коли раху-
вати за тими класичними фор-
мулами, що для нас потрібна пе-
ревага 3:1 або 5:1. Зараз сучас-
на війна, і якщо ми намагаємо-
ся вести сучасну війну, це війна 
не лише кількості, а це війна на-
самперед якості. Перш за все це 
повинен бути якісний персонал, 
навчений та оснащений. 
 ■ Чи можна сказати, що 
росія перейшла до війни на вис-
наження? 
 — Це абсолютно очевидно, 
причому це можна говорити не 
лише про даний момент часу чи 
про події, які відбуваються з 24 
лютого, — це стратегія, яку росія 
застосовувала до України протя-

гом багатьох років. Зараз ця вій-
на на виснаження відбувається не 
лише на лінії зіткнення, тому що 
блокада виходу України в море 
і руйнування критичної інфра-
структури — це все елементи вій-
ни на виснаження. Росія, дійсно, 
обламавши зуби на «спецопера-
ції», переходить до затяжної вій-
ни, і складовою цієї війни є мак-
симальне виснаження України в 
економічному плані. Тому висно-
вок більш ніж очевидний. 
 ■ А те, що Україну підтримує 
світ, насправді може нас вряту-
вати?
 — Насправді світ рятує нас, 
тому що дефіцит платіжного ба-
лансу становить п’ять мільяр-
дів доларів на місяць, і за відсут-

ності міжнародної допомоги Ук-
раїна була би на межі катастро-
фи. На три місяці резерви якісь 
були, а далі був би просто обвал. 
Далі всі ці розмови про умови для 
переломного моменту чи можли-
вості переозброєння, якщо краї-
на не може за це самостійно пла-
тити, просто втрачають сенс. Бо 
допомога Заходу абсолютно кри-
тична для нас, і зараз те, над чим 
усі повинні працювати в уряді, —  
це над тим, щоб цю підтримку не 
лише зберегти на цьому рівні, а й 
щоб вона посилювалася, бо є аб-
солютно об’єктивні фактори, які 
в різних ситуаціях впливають 
на мотивацію, на пріоритети до-
норів чи партнерів. Тому для Ук-
раїни також критично важливе 
завдання, щоб ця підтримка не 
ослаблювалася. 
 ■ Що означає для України 
бути відрізаною від моря?
 — Відрізання України від 
моря — це, мабуть, один із най-
сильніших важелів підриву еко-
номіки України. Це те, що путін 
поставив як один з пріоритетів. 
Йому вдалося повністю захопи-
ти Азовське море, воно й раніше 
було частково окуповане, але те-

пер вихід через Азовське море не-
можливий. Які втрати при цьо-
му — відомо. Далі, росії не вдало-
ся захопити територію Одеської 
області, але успішно проводить-
ся блокада. А світовий показник 
чи ознака, що країна має вихід 
до моря, означає, що у неї дуже 
суттєва перевага перед країнами, 
які не мають такого виходу.

Переломні моменти у війні 
 ■ Ви казали, що переломними 
у війні будуть моменти, коли Ук-
раїна звільнятиме не один-два, а 
значно більше населених пунктів 
на день, і на певній ділянці фрон-
ту ЗСУ зможуть відрізати значну 
кількість російських військ. 
 — Звичайно, це моє бачен-
ня ознак переломного момен-
ту контрнаступу — це не просто 
звільнення чи відкидання воро-
га на якісь рубежі, наприклад, 
як це відбувається на півдні, як 
це відбулося на Харківщині, — 
це надзвичайно важливі досяг-
нення Збройних сил, на при-
кладі убезпечення Харкова, — 
але ми бачимо, що вони просу-
нулися і зупинилися, далі немає 
потенціалу, щоб розвивати цей 
наступ. Переломний момент — 
це коли Україна зможе завда-
ти однієї чисельної поразки на-
стільки відчутно, що відбудеть-
ся щось на зразок того, що стало-
ся в Київській та Чернігівській 
областях, тобто в якийсь момент 
російське командування змуше-
не буде включати задню і відво-
дити війська. Такого поки що 
більше ми не спостерігаємо на 
жодній ділянці фронту. Це, нап-
риклад, може бути оточення ве-
ликого угруповання російських 
військ, що не можна буде втаєм-
ничити, ця поразка має прозву-
чати в російському суспільстві. 
 ■ Коли ми звільнятимемо До-
неччину та Луганщину, там бу-
дуть колаборанти, там будуть 
диверсійні групи. Наскільки це 
буде важко для нас? 
 — Звичайно, перехід у контр-
наступ буде мати ті чи інші загро-
зи, ті чи інші ризики. Окрім того, 
що це можуть бути вищі втрати 
серед особового складу, це також 
території, на яких потрібно вста-
новлювати контроль. Якщо гово-
рити про території, які були оку-
повані після 24 лютого, тут вели-
ких питань з відновленням кон-
тролю центральної та державної 
влади на місцевому рівні не по-
винно бути, окрім диверсантів, 
колаборантів, — тобто тут пробле-
ми є, але вони непорівнянні з про-
блемами на територіях ОРДЛО. 
Є проблема, яка вже ускладню-
валася восьмирічним перебуван-
ням їх в окупації, — очевидно, 
величезна кількість чоловіків за-
гине, і для тих родин, які там за-
лишилися, важко буде усвідоми-
ти, що їхніх близьких убив путін. 
Тому очевидно, що там буде якщо 
не активний, то принаймні пасив-
ний спротив і негативне сприйнят-
тя. Але це перспектива: а) мож-
ливо, віддаленого майбутнього; 
б) дивлячись, як зараз розвиваєть-
ся ситуація, не виключено, що 
проблема деокупації ОРДЛО та 
Криму може бути відкладена. ■

КОМПЕТЕНТНО

«Сучасна війна — це війна не лише 
кількості, а насамперед якості»
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник — 
про воєнні ресурси України, війну на виснаження та переломні моменти, які стануть поразкою росії

■

Андрій Мельник.
Фото з сайту www.dsnews.ua.

❙
❙

Блокада виходу України в море і руйнування 
критичної інфраструктури — це все елементи війни на 
виснаження. Росія, обламавши зуби на «спецоперації», 
переходить до затяжної війни, складовою якої є 
максимальне виснаження економіки України.

Ірина КИРИЧЕНКО

Сучасна війна потребує високого професіоналізму наших воїнів. 
Росія перейшла до війни на виснаження, але Україну підтримує 
світ. Переломні моменти у війні наставатимуть, коли Україна за-
вдаватиме росії поразок, подібних до звільнення нашими війська-
ми Київщини та Чернігівщини. 
Війна потребує фахового аналізу. Наш співрозмовник — співди-
ректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Цен-
тру Разумкова, координатор міжнародних проєктів Центру Разум-
кова, військовий експерт Олексій Мельник.
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Як відомо, президент Володимир Зе-
ленський не підтримав петицію про 
зняття заборони на виїзд за кордон чо-
ловікам віком від 18 до 60 років, нага-
давши, що оборона України — справа 
всього народу. З цим важко не погоди-
тись, але є питання, а куди ж подівся 
патріотичний на язик народний депутат 
Верховної Ради 8-го та 9-го скликання 
Сергій Шахов? Де він? Його не чути й 
не видно.

Той самий Шахов 
 Той самий Шахов, котрий називав 
себе палким патріотом своєї рідної 
Луганщини. Настільки палким, що 
до початку повномасштабного вторг-
нення з усіх щілин гучно лаяв на всі 
можливі теми голову Луганської ОДА 
Сергія Гайдая. От тільки пазли його 
наїздів не склалися — Гайдай зараз у 
пеклі сходу України: інформує, коор-
динує, діє, виконує свої обов’язки, а 
от Шахова немає. 
 Того самого Сергія Шахова, 
директора  ТОВ «Шахов Сергій Во-
лодимирович», котрий позиціонував 
себе ще й великим меценатом і при-
хильником усього проукраїнського. 
Щоправда, якось поскаржившись, 
що «немає грошей», він благополучно, 
напевне, кредит узяв, поїхав із сім’єю 
в Куршавель, звідки так само благопо-
лучно одним із перших в Україні при-
віз COVID-19. 
 Отже, навесні 2020 року Шахов був 
першим українським депутатом, який 
офіційно підтвердив, що захворів на 
COVID-19. Лікували нардепа в київсь-
кій Олександрівській міській клініч-
ній лікарні — в одному з тих закладів, 
де, згідно з наказом Департаменту 
охорони здоров`я КМДА від 25 берез-
ня 2020 року, мали створити «особливі 
умови» для «особливих пацієнтів».
 А за кілька тижнів до того, 21 лю-
того 2020 року, з трибуни Верховної 
Ради Сергій Шахов заявляв, що коро-
навірусу не інує, він тільки в головах 
чиновників класу «A». Дуже «розваж-
ливо й мудро».  
  І хоча наразі солодкоголосого ук-
раїнського «суперпатріота» Сергія Ша-
хова не чути й не видно в понівеченій 
орками Україні, свіжі дані про нього 
є.
 8 червня 2022 року НАБУ заверши-
ло розслідування щодо народного депу-
тата, члена групи «Довіра» Сергія Ша-
хова про недекларування майна. За да-
ними НАБУ, Шахов не вніс до елект-
ронної декларації за 2020 рік відомості 
про майно і доходи, власником котрих 
є цивільна дружина, з якою веде спіль-
ний побут і виховує трьох спільних ді-
тей, і таким чином приховав купу май-
на на загальну суму майже 88 млн грн. 
Зокрема, два елітні будинки в котедж-
ному містечку «Сонячна долина» за-
гальною площею понад 2 тис. квад-
ратів; 27 земельних ділянок загаль-
ною площею майже 115 гектарів — це 
як 13 Маріїнських парків; 13 квартир 
у Києві, 8 паркомісць, дачу, дві автів-
ки, частки в низці компаній і доходи 
від продажу нерухомості.
 Підозру депутату оголошено за ст. 
366-2 Кримінального кодексу України 
— внесення завідомо недостовірних ві-
домостей до декларації. Цей злочин ка-
рається штрафом від 4 до 5 тис. неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або громадськими роботами на 
строк від 150 до 240 годин, або обме-
женням волі на строк до двох років, або 
позбавленням волі на той самий строк, 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років.
 Шахову оголосили підозру в листо-
паді 2021 року, але тоді йшлося про не-
декларування майна на меншу суму — 
59,5 млн грн.

Політичний позашляховик 
 У вересні 2020 року Шахов заявив 
про свої апетити на Київ, він хотів ба-
лотуватись на посаду мера столиці від 
очолюваної ним партії «Наш край». 
За підсумками голосування 25 жовт-
ня 2020 року, за Шахова проголосува-

ло  0,22% киян. 
 114-й округ (Луганська область) 
двічі проводив його під купол ВРУ 
— у 2016 році як мажоритарника, а 
в  2019 році його обрали до Верхов-
ної Ради 9-го скликання як самовису-
ванця й обидва рази — як члена партії 
«Наш край». І це при тому, що він фі-
гурував в антикорупційному розсліду-
ванні щодо забудови заповідної зони 
в центрі Києва. У 2012-му, 2015 ро-
ках, імовірно, здійснював підкуп ви-
борців, у 2016 році активісти підозрю-
вали його в зборі персональних даних 
виборців і масовому висуванні техніч-
них кандидатів.
 Загалом журналісти звинувачува-
ли Шахова в численних порушеннях 
виборчого законодавства.
 У 2013 році МВС України оголоси-
ло його в розшук у рамках одразу кіль-
кох кримінальних проваджень. 
 Словом, історію публічного полі-
тичного бекграунду пана Шахова без 
допомоги народного досвіду не зма-
люєш: «Мій кіт гадить у всіх кутках і 
я його за це б’ю, але складається вра-
ження, що він думає, що я луплю його 
за те, що він мало с...е». 

«Смотрящий» від Пшонки?
 Від «гречкосійства» немає ради. У 
2012 році Шахов вів свою команду на 
виборах до Верхової Ради України. БФ 
Сергія Шахова не поскупився — роз-
давали мішки з цукром. 
 Водночас у битві за електорат по-
чав кришити золотий батон на місце-
вих представників правлячої Партії 
регіонів, балотуючись разом зі своєю 
командою на виборах до Верховної 
Ради України в кількох одномандат-
них округах Луганської області. Через 
жорстку критику представників Пар-
тії регіонів почалося протистояння з 
лідером Луганської ПР Олександром 

Єфремовим і місцевою владою.  Став-
леники Яну ковича в ході кампанії 
завели кримінальні справи на Сер-
гія Шахова та його однодумців. У роз-
шуку перебувала вся команда. В один 
день правоохоронці затримали 37 осіб. 
Провели виїмку документів і вилучи-
ли комп’ютерну оргтехніку в офісі Ша-
хова в Стаханові. Прихильники Шахо-
ва стверджували, що дані екзит-полів 
указували на його перевагу, але в ре-
зультаті переможцем виборів було ого-
лошено колишнього мера Лисичансь-
ка, члена Партії регіонів Сергія Дунає-
ва. 
 Однак не все так однозначно в 
ригівському клані, де нуртували чи-
малі мордобійні протистояння. Адже 
свого часу Сергія Шахова називали 
«смотрящим від Пшонки» (генпроку-
рор Януковича), мовляв, він як «об-
нальщик» мафіозного клану допомо-
гав зберегти награбоване подільникам 
Януковича. Принаймні його часто ба-
чили в колишніх приміщеннях офісу 
Артема Пшонки «Центр да Вінчі», що 
на Хрещатику. Залишаючись у тіні, 
певний період саме він був найвпли-
вовівшою людиною в Луганській і До-
нецькій областях. Тільки якщо до пер-
шого обрання до ВР його бачили поряд 
з Артемом Пшонкою чи за грою у бі-
льярд з Олександром Януковичем, то 
після обрання в Раду коло спілкування 
розширилось. Шахова злі язики пози-
ціонували головним провідником лінії 
Порошенка в Луганській і Донецькій 

областях. 
 Розслідувачі інформресурсу «ОРД» 
стверджують, що з молодих років тіс-
но пов’язаний із криміналом, доволі 
непомітний бізнесмен крутив вели-
чезними сумами грошей, котрі пере-
водив у готівку від «сірих» комерцій-
них схем. Він з легкістю пожертву-
вав 1 млн гривень на проведення ралі 
«Україна Трофі», де брав участь його 
колишній друг Янукович-молодший. 
Кажуть, він фінансував підкуп вибор-
ців на виборах не для себе, а для іншо-
го депутата Верховної Ради, в якому 
був зацікавлений. Він підібрав дріб-
них «шавок» Януковича, котрих ки-
нули вожді, й порозсовував по кабіне-
тах після виборів місцевої виконавчої 
влади на сході України. Готувались до 

вторгнення? 
 Не здивуємось, якщо Шахов про-
довжив традицію Артема Пшонки й 
за його прикладом створив власний 
елітний клуб із картками, внесками 
та впливовими персонами. 
 У 2013 році, ображений владою 
ПР, Сергій Шахов активно підтриму-
вав Євромайдан. Кажуть, що він на-
правляв особисті кошти на те, щоб 
підтримати мітингувальників у цент-
рі столиці. Які тільки трансформації 
не проходить людина, яка побувала в 
розшуку. Чи то маска така? 
 У жовтні 2015 року на місцевих ви-
борах пройшов до Сіверськодонецької 
міської ради від партії «Наш край», 
однак у листопаді Сіверськодонець-
ка міська виборча комісія Луганської 
області прийняла рішення про позбав-
лення депутатського мандата Сергія 
Шахова.
 За це отримав два бонуси — у 2016-
му та 2019 роках став парламентарем 
ВРУ. 

Бійка в телеефірі
 Суть «нормального пацана» з Дон-
басу публічно прорізалась у Шахова в 
ефірі українського телеканалу «Пря-
мий» у політичному ток-шоу з Мико-
лою Вереснем, де брали участь народ-
ні депутати від Радикальної партії 
Ігор Мосійчук і його колега з «Нашо-
го краю» Сергій Шахов. Спочатку пар-
ламентарі обмінялись словесним пінг-
понгом. До рукоприкладства справа не 

доходила доти, доки Шахов не заявив 
про участь радикала Мосійчука в гей-
параді. «По гей-парадах не ходіть, будь 
ласка, будьте мужчиною», — закликав 
опонента луганський політик. 
 Мосійчук піднявся з місця й почав 
вимагати вибачень. Ніхто перед ним 
не вибачився. Пристрасті в студії за-
кипали, а суперечка переросла в при-
ниження. Першим удару завдав Ша-
хов. Мосійчук пустив у хід свою зна-
мениту ковіньку, з которою не розлу-
чається з часів замаху на його життя, 
і... понеслось. Колишнього голову 
Державної фіскальної служби Украї-
ни Романа Насірова народний депу-
тат Сергій Шахов під час суперечки 
в ефірі телеканалу ZIK облив водою. 
З міністром енергетики Ігорем Наса-
ликом Шахов побився під час мітингу 
шахтарів.

Громадські портьєри
 Сергій Шахов — засновник громад-
ської організації «Народна довіра» та 
Стахановської міської громадської ор-
ганізації «Добродій». Остання, як за-
писано в статутних документах, надає 
благодійну допомогу інтернатам, се-
реднім загальноосвітнім школам і гім-
назіям, дошкільним навчальним за-
кладам, лікарням, спортивним това-
риствам. Сам засновник демонстрував 
активну миротворчу позицію.  Ініцію-
вав проведення «круглих столів» на 
тему: «Як об’єднати країну».
 Його оточення стверджувало, що 
з початку війни на Донбасі 2014 року 
він допомагав українським військо-
вим і прикордонникам амуніцією: бро-
нежилетами, касками, приладами ніч-
ного бачення, автомобілями. І як би за-
раз це все знадобилося не лише на його 
рідній Луганщині. 
 Однак, за підсумками всього вище 
викладеного, не вистачає лише пред-
метного й глибокого зануреного в таї-
ну допублічного життя і накопичення 
первинного капіталу, всього, що нажи-
то непосильною працею й кострубато 
сховано від декларування. Але наразі 
ми не про це. І взагалі було б не до цьо-
го, якби пан Шахов не спалився з наїз-
дами на голову Луганської ОДА Сергія 
Гайдая та не відзначився незабутніми 
пустими обіцянками, а не реальною 
підтримкою проукраїнських загаль-
нодержавних проєктів. І саме зараз 
продав би кілька квартир, земельних 
ділянок і допоміг би нашим мужнім 
ЗСУ долати ворога, якби справді був 
справжнім, а не «фарбованим» патріо-
том. ■

ПЕРСОНАЛІЇ

Шукайте Шахова!
Куди під час війни подівся «фарбований» патріот, нардеп Сергій Шахов, 
який за Україну рвав чужі сорочки?

■

За що бореться боєць «на словах» Шахов?❙

Які тільки трансформації не проходить людина, яка побувала 
в розшуку.
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Повномасштабна війна суттєво 
скоротить населення України і 
кардинально змінить роль ре-
гіонів. Диво і переформатування 
країни може статися лише завдя-
ки посттравматичному зростан-
ню.

Донбас після війни — як 
Сіверськодонецьк сьогодні
 ■ Що чекає на Донбас піс-
ля війни? Чи можна вдихнути 
у нього життя після руйнувань, 
знелюднення міст та геноци-
ду?
 — Це буде картина за ана-
логіями наслідків воєн, най-
ближчих до нас. Якщо з точки 
зору руйнувань і інфраструк-
тури житла — це Сирія та Аф-
ганістан. Тут багато зав’язано 
на тому, що люди десятиліття-
ми були прив’язані до містоут-
ворюючих підприємств. Зок-
рема «Азовсталі» та інших за-
водів хімічної та вугільної про-
мисловості.
 Економічна конструкція 
трималась багато років на пост-
радянському виробничому ком-
плексі, який доживав і з якого 
останні роки вичавлювали все 
що тільки можна для олігархіч-
них прибутків. Навіть державі 
дещо перепадало. Але в основ-
ному у вигляді шантажу со-
ціальними протестами людей з 
цих регіонів.
 Відніміть від кількості на-
селення людей, що працюва-
ли на цих заводах, яких більше 
там не буде. Залишаться люди 
похилого віку, які повернуться 
доживати на цю землю, бо вони 
в переважній більшості ніколи 
нікуди не виїжджали. Для них 
іншого світу не існує.
 Соціальна допомога буде не 
аж такою обтяжливою з точки 
зору кількості населення. Все 
одно це пенсіонери.
 Що робитиме з цим держа-
ва — це питання. Держава не 
знає, що робити в цілому з краї-
ною поза війною. Ми говоримо в 
термінах того, що «ми відвоюва-
ли Донбас». Це означає, що він 
буде весь у процесі відвоювання. 
Увесь регіон виглядатиме так, 
як Сіверськодонецьк сьогодні.
 Це купа каміння, заліза, 
нерозірваних вибухонебезпеч-
них предметів, на розмінуван-
ня яких доведеться витратити 
мінімум 5 років. З відсутністю 
води, природних джерел. З на-
селенням, яке у своїй масі не 
було надто прихильним до Ук-
раїни. Тобто це буде територія 
гуманітарної катастрофи.
 Усі ствердження щодо того, 
як вони сильно чекали нашого 
визволення, були справедливі 
перші два, ну максимум три 
роки. Приблизно стільки часу 
людина остаточно адаптується 
до нових переважаючих умов. 
Потім приходить нова доміну-
юча реальність. Біологічне ви-
живання переважає. Вироста-
ють покоління в цій новій ре-
альності.
 ■ Чи можуть у майбутньому 
прийти на це місце якісь проєк-
ти, щоб оживити регіон?

 — Я не бачу перспектив ре-
новації. Хіба що туди раптом чо-
мусь посипеться «золотий дощ» 
інвестицій — якийсь сланцевий 
газ, наприклад, вирішать до-
бувати. Але, маючи під боком 
росію, маю великі сумніви, що 
хтось захоче інвестувати саме в 
промисловість там.
 Знаю по іноземних аграріях 
до війни, які пробували вклада-
тись у сільськогосподарський 
бізнес. Їм казали — он у вас по-
руч іще три села, візьміть їх собі 
на баланс. Інвестори відмовля-
ли. Бо кому потрібні в основній 
масі старі люди з патерналістсь-
ким світоглядом, які з комбай-
ном «Джон Дір» працювати не 
вміють і не збираються. Вони 
будуть вічно випрошувати до-
даткову соціалку, сваритися за 
неї одне з одним і місцевою вла-
дою, словом, створювати про-
блеми інвестору.
 Це буде подібна ситуація. 
Будуть люди, здебільшого неп-
рацездатного віку, без належної 
освіти, якщо ми говоримо про 
сучасні технології. Тому регіо-
ну «світить» фактично гумані-
тарна допомога на довгі роки.
 ■ Як дике поле?
 — У нас такого «дикого 
поля» — пів України. Що, на-
приклад, там було до Джона 
Х’юза з його вісьмома кораб-
лями устаткування і привезе-
ними англійськими робітника-
ми? Корисні копалини й історії 
неуспіху попередників. Можна 
було легко і добувати вугілля, і 
на ньому виплавляти чавун.
 На підставі цього там 
з’явилися перші лікарні, шко-
ли, лазні, виникло цивілізоване 
індустріальне життя. СРСР це 
спочатку пограбував, потім на 
свій більшовицький лад розви-
нув. Але епоха вугілля давно за-
кінчилась. Епоха газу теж уже 
закінчується.
 ■ Держава може соціальни-
ми інструментами вплинути на 
ситуацію?
 — Інструменти є. Але гляне-
мо на демографію: що за люди 
там житимуть, якого віку і ста-
ну здоров’я. Це відповіді на всі 
соціально-політичні питання. 
Люди, які здебільшого сидіти-
муть на дотаціях держави.
 Можуть бути й винятки, бо 
це люди не безталанні, лише 
деморалізовані десятиліттями. 
Але таких, що відкриють до-
машні ферми, виробництва, бу-
дуть одиниці.
 Можливо, навіть під се-
редній бізнес дадуть пільги 
для розвитку ферм — якогось 
птахівництва, тваринництва. 
Між війною 2014 року і ниніш-
ньою там це зайшло і малі гос-
подарства були досить успішні. 
Але скільки це може забезпечи-
ти роботою?
 У нас і в Центральній Ук-
раїні дуже багато таких земель, 
де живе чимало людей похило-
го віку, хоча там ніякої війни 
і ніякого сепаратизму не було. 
Жителі, переважно пенсіонери, 
щось роблять руками, вирощу-
ють, обмінюються по бартеру 
— ось і вся економіка. Так само 
буде і на Донбасі.
 При цьому в результаті те-

перішніх воєнних дій радянсь-
ка виробнича спадщина фак-
тично знищена. Ці заводи роз-
биті й уже не працюватимуть.
 Але чи потягне Україна вза-
галі важку промисловість у 
найближчі десятиріччя? Не 
тільки по можливостях. Якщо 
ми говоримо про Євросоюз, то 
бачимо, що там є жорстке кво-
тування виробництва і чіткий 
розподіл, хто що робить і хто не 
має що робити, а має право тіль-
ки купувати. І якщо ми потрап-
ляємо в ЄС, у нас, імовірно, буде 
квота аграрного виробництва, 
якщо звернути увагу на зерно-
вий лемент ООН. А решту всьо-
го будемо просто привозити.
 ■ Як щодо заходу України? 
Те, що регіон прийняв сотні ти-
сяч людей зі сходу, гарантує тут 
економічне пожвавлення?
 — Ще у 2014 році достатня 
кількість кмітливих переселен-
ців із пристойними грошима пе-
ребрались із Донеччини та Лу-
ганщини в центр і на захід Ук-
раїни. Не скажу, що сильно 
українізувалися, але щось роз-
вивали, адаптувались до нових 
економічних обставин. Такий 
рух відбувся і загалом еконо-
мічно оздоровив захід України, 
бо приїхали гроші.
 Нинішня хвиля переселен-
ня дала заходу людей з різними 
досить високими кваліфікація-
ми. І те, що інвестування, з точ-
ки зору безпеки, краще ближ-
че до західного кордону, ніж до 
східного, — це вже усьому світу 
зрозуміло.
 Як це облаштовуватиметься 
і які будуть конкуренції між об-
ластям за ці кошти — ми ще по-
бачимо. Ми пам’ятаємо львівсь-
кі баталії через сміттєперероб-
ний завод. Зараз битва за гроші 
буде значно серйознішою і глиб-
шою.
 Але загалом якісь індуст-
ріальні, технологічні об’єкти 
будуть розвиватися тут у пер-
шу чергу для того, щоб налаго-
дити соціально-економічне жит-
тя. Тобто будівництво — так, ак-
тивізується. А решта економіки 

будуватиметься спершу лише за 
принципом «щоб могли щось ку-
пити». Скільки це триватиме до 
створення нових робочих міс-
ць, росту трудової зайнятості — 
мені передбачити важко.
 Якщо хочете роботу — да-
вайте щось попростіше: можете 
на комбайні обробляти велику 
кількість полів. Бо нині дешев-
ше платити соціалку, як кажуть, 
безумовний соціальний прибу-
ток — коли гроші дають просто 
за те, що ти живеш у цій країні.
 Поки що ми і так жили за ра-
хунок західних дотацій, якщо 
ми говоримо про українську 
економіку — кажуть, це десь 
70% бюджету на сьогодні. Ну, 
буде 90%. Будемо працювати, 
де скажуть грошодавці. Але 
навряд чи схід потрапить у цю 
категорію. Скажуть: працюйте 
десь у центрі, а на Донбас давай-
те соціалку та гуманітарку.
 ■ Давайте уявимо собі пост-
воєнне життя. З одного боку — 
проблеми у бізнесу, розбомблені 
міста. Але з іншого — психоло-
ги також говорять і про пост-
травматичне зростання.
 — Усіляка криза дає нові 
шанси через руйнування старо-
го. Руйнування завжди боліс-
не і смерть людей завжди тра-
гічна. Але на їхнє місце прихо-
дять інші люди — такий закон 
природи.
 Гляньмо, як довго ми бов-
тались у цих демократич-
них розмовах про переймену-
вання вулиць, про знесення 
пам’ятників. Це все нагадува-
ло жування вати — ні смаку, ні 
користі, ні сенсу. Сталася вій-
на — воно заворушилось і зно-
ву набуло важливого сенсу.
 Зрозуміло, що на тлі того, що 
відбувається на війні, це дріб-
ничка, похапливе реагування 
чиновників на гнів суспільства 
до російських окупантів і всьо-
го, що з ними пов’язано. Але це 
приклад того, як зміни, які за-
галом потрібні були, стаються 
стрімко, без особливого обгово-
рення. Бо вони є частиною яки-
хось інших, ідеологічно важли-

вих речей. Так само і соціальні 
процеси, які відбуватимуться.
 Можливо, руки дійдуть і до 
адміністративно-територіаль-
ної реформи, про яку ми вже го-
воримо 30 років.
 Може, нарешті дійде питан-
ня до відміни радянської струк-
тури областей. Ми ж досі тех-
нічно живемо в радянській рес-
публіці. Познімали герби, лені-
на десь поприкопували — і все, 
на цьому декомунізація закін-
чилася.
 Але залишилась старою як 
система господарювання вся 
ця структура економіки, заво-
ди-«параходи», які перейшли з 
державних рук у приватні, що 
за нинішніх обставин нічого не 
міняє для людей. Не виключе-
но, що ми побачимо злам цієї 
радянської адміністративно-
господарчої системи — напри-
клад, через зміну Конституції.
 Тоді ми станемо схожі на єв-
ропейську країну не тільки за 
деклараціями і переконання-
ми, а й за суттю економічних, 
соціальних і політичних вчин-
ків.
 ■ Чи закриє війна «мовне 
питання» Донбасу? Адже жи-
телі регіону постійно вимагали 
особливого гуманітарного ре-
жиму.
 — Ніяка федералізація біль-
ше не повинна існувати в при-
нципі. Ми спочатку гралися з 
цим, а потім догралися. Має 
бути єдина державна політика. 
Або ти її виконуєш, або тебе тре-
ба навчити: не доходить через 
голову — дійте через економі-
ку. Тут нічого нового вигадува-
ти не треба. Як на Заході: знаєш 
мову — маєш роботу. Не знаєш 
— не маєш.

30% біженців не повернуться
 ■ Як ви оцінюєте сьогодні 
психологічний стан суспільс-
тва? 
 — Здається, почалася друга 
хвиля психозу, коли українці 
зрозуміли, що війна може три-
вати до кінця року. Зараз дуже 
модно у зв’язку з цим цитувати 

Фото з сайту ukrinform.ua.❙

ПРЯМА МОВА

Чому помер старий Донбас і хто 
залишиться жити в Україні
Інтерв’ю з соціальним та військовим психологом Олегом Покальчуком про те, яким буде наше поствоєнне життя

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 У столиці на Михайлівській 
площі відкрили знакову виставку 
«Комунізм = Рашизм». Мета екс-
позиції — показати паралель між 
злочинами, які чинило керівниц-
тво СРСР, та сучасними злочина-
ми росії, яка здійснила повномас-
штабне вторгнення в Україну 24 
лютого. Адже широкомасштаб-
на військова агресія рф є продов-
женням геноциду СРСР, спрямо-
ваного проти українців. Зокрема, 
це чітко виявляється в таких про-
явах рашизму, як мародерство, ма-
сові вбивства, катування, переслі-
дування носіїв української мови 
та культури. Все, що відбувалося в 
минулому столітті, продовжується 
й сьогодні.
 Ініціатором створення виставки 
став Архів національної пам’яті. 
Директор Архіву нацпам’яті Ігор 
Кулик розповів про мотивацію його 
команди створити цю унікальну й 
потрібну експозицію. «2022 рік на-
завжди увійшов в історію України. 
Мільйони українців стали жерт-
вами повномасштабної війни, яку 
росія розпочала, а точніше продов-
жила проти України. Війна заче-
пила не лише українських війсь-
кових, котрі стали в обороні краї-
ни, а й цивільне населення. У 2022 
році українці сповна усвідомили 
справжню сутність політики росії з 
примусового насадження «русско-
го міра». Цю ідеологію можна на-
звати одним словом — «рашизм», 
— наголосив пан Кулик.
 Рашизм — не унікальне явище 
сьогодення. Насправді рашизм по-
чався з комунізму. Їхні мета і дії — 
однакові. Тоталітарні режими для 
вбивства свідомо обирають найкра-
щих.
 Як і в ХХ столітті, так і тепер, 

уже в ХХІ, йде війна на суцільне 
фізичне знищення українців. Ми 
знову — у «розстрільних» списках, 
проходимо через фільтраційні табо-
ри, примусову депортацію, масові 
вбивства, зазнаємо катувань і маро-
дерства. Обидва режими — комуніс-
тичний та рашистський — знищу-
ють усе українське: людей, культу-
ру, мову, історію. Російські ракети 
руйнують наші церкви, музеї, шко-
ли, лікарні. Росіяни-«рашисти» на-
віть знову крадуть зерно. 
 «У комунізму і рашизму — од-
накові аргументи, схожі методи 
«роботи». Сучасні спадкоємці дє-
дов-«чєкістов» під тим самим «пра-
пором» здійснюють такі ж злочи-
ни проти людяності. Вони горді за 
свою криваву історію. Навіть «мо-
гут павтаріть». І повторюють — 
звірства, вбивства, викрадення. У 
їхніх словах звучить бравада.
 Чому це повторилося знову че-
рез сотню років?
 У школі за невиконане домашнє 
завдання ставлять низькі оцінки. 
А невивчені уроки на рівні держа-
ви загрожують повторенням люди-
ноненависницьких експериментів 
у нових масштабах. З історії мину-
лого своїх родин, історії України ми 
мусимо нарешті повторно вивчи-
ти тему «Комунізм в Україні у ХХ 
столітті». Ми зобов’язані правиль-
но розставити осіб і героїв — «свій 
— чужий». І не боятися дізнатися 
про старе-нове чи когось «образи-
ти». Ми повинні уважно дослідити 
архівні документи. І що важливо — 
проговорити їх на належному рів-
ні», — додав директор Архіву.
 Виставку «Комунізм = Ра-
шизм» кияни й гості столиці 
зможуть відвідати до 20 серпня, 
потім із центру міста вона переїде 
на лівий берег Києва, в парк Пе-
ремоги. ■

Експозиція не залишає байдужих.
Фото зі сторінки Ігоря Кулика у фейсбуці.

❙
❙

ЗЛОЧИНИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

За покликом кривавих 
«дєдов»
Виставку «Комунізм = Рашизм» відкрито в 
центрі Києва

■

Відкриття виставки.❙

Віктора Франкла, — це роблять навіть ті, хто 
не читав його: «Сказати життю «так!». Пси-
холог у концтаборі». Йдеться про те, що най-
швидше ламаються ті, хто думає, що швидко 
закінчиться, або ті що, це буде тривати завж-
ди. Змогли вижити у концтаборі тільки ті, хто 
пристосовується до реалій щодня. І це розум-
на думка.
 Але не варто оцінювати суспільну реакцію 
по тих, хто реагує публічно, скажімо, у соцме-
режах. Люди, які почуваються відносно ста-
більно, на усю цю фейсбук-фігню не мають 
часу. Вони воюють, волонтерять, бігають по 
справах, у них якісь родинні справи, городи. 
Рефлексують люди, які не мають точки при-
кладання. Якісь «менеджери середньої лан-
ки», які втратили роботу і не бачать перспек-
тиви.
 Соцмережі — це взагалі високоневротич-
не середовище. Я колись трошки працював в 
психіатрії, й у нас, санітарів, було правило не 
виводити хворих із різними діагнозами в один 
коридор. А соцмережі — це саме воно. Пара-
ноїки, істерички, а хтось із неврозами-психо-
зами «бігає з автоматом» по сторінках фейсбу-
ку. Хтось кричить, хтось плаче, хтось смієть-
ся — все водночас.
 Соцмережі добрі хіба для того, щоб люди-
на не почувалась самотньою. Пірнаєш у «буль-
башку» зі своїми 5 тисячами друзів — і стає 
легше, хоча насправді це суцільна самоомана.
 Щодо песимізму. Пройшла хвиля ейфорії: 
у перший місяць травматична ситуація всіх 
об’єднала, зробила зовсім різних людей абсо-
лютно згуртованою, єдиною і цілісною силою. 
Потім почало розсипатись на різні категорії 
неврозів. Ми зараз перебуваємо у фазі, коли ці 
різні неврози між собою сильно конфліктують. 
Усі вийшли з бомбосховищ «в один коридор».
 Потім буде фаза пониження тонусу взаєм-
них конфліктів, ближче до осені. Песимізм 
буде пов’язаний зі страхом перед опалюваль-
ним сезоном. На річницю війни (триватиме 
війна чи ні — не має значення) — буде нова 
хвиля підйому. Всі згадуватимуть, як це все 
почалося, як ми виживали. І знову все буде 
повторюватись спадаючими синусоїдами.
 Просто зараз усе виглядає так феєрично, бо 
ми у фазі з’ясування міжособистісних стосун-
ків. Бо більшість людей, які зараз не на вій-
ні і немає можливості з’ясовувати стосунки з 
росіянами через приціл зброї, починають роз-
биратись одне з одним. Навзаєм ставлять запи-
тання без потреби осмисленої відповіді. Пере-
житий страх конвертується в агресію. Якщо 
ти не на фронті, то під гарячу руку трапляєть-
ся ближній.
 ■ Зараз ми розуміємо, що Україна зазнає 
великих втрат населення. Як ми це пережи-
вемо?
 — Для країни це буде демографічна катаст-
рофа. Особистісно ми цих змін не побачимо аж 
так очевидно, особливо якщо ви — мешканці 
великих міст. Бо нас оточуватиме здебільшо-
го той самий тип людей. У моєму оточенні є 
люди, які загинули. У вашому, либонь, теж. 
Але структура малих соціальних груп зали-
шиться такою самою. Середні групи зазнають 
змін — вікових, гендерних.
 У західних регіонах буде відчутне перена-
селення порівняно з іншими регіонами. 20-
30% з тих, хто виїхали за кордон, на мою дум-
ку, не повернуться, — це близько 1,5 млн ук-
раїнців. Це не одномоментне явище, а буде так 
із певними сегментами — приїхали, подиви-
лися і знову поїхали.
 Виїхали переважно жінки з дітьми. Якщо 
вони бачитимуть там чітку перспективу для 
майбутнього своїх дітей, 100-відсоткова га-
рантія, що вертатись їм сюди нема чого, поп-
ри всі сентименти. Якщо щось не влаштовує 
— не та країна, не те місце, можуть спробува-
ти інші варіанти інших країн, не вдасться — 
тоді повернуться.
 Буде також друга хвиля виїзду, коли виїж-
джатимуть старші люди, діти яких уже жи-
вуть на Заході і зможуть їх утримувати. Нап-
риклад, в Іспанію, Італію, Португалію, де чи-
мало еміграції 90-х, де безпечніше й економіч-
но стабільніше.
 Є така стара приказка: країна займає стіль-
ки площі, скільки вона може обробляти зем-
лі. Якщо ми перенесемо це на XXI століття, 
тут зможе відносно продуктивно жити стільки 
людей, скільки зможе працювати й утримува-
ти непрацюючих. Звісно, тут іще питання опо-
даткування й узагалі економічної моделі, але 
це поза моєю компетенцією.
 Далі виникає питання інтеграції в світову 
економіку, я згадував вище. Нам, наприклад, 
скажуть: ви можете креативно хазяйнувати 
лише на домашньому рівні: сад-город, бджо-
ли-корови, кури-гуси-свині. Голод нам точно 

не загрожує, але для промислових амбіцій я не 
бачу підстав.
 ■ А що з молоддю, IT, нашими стартапа-
ми?
 — Тут буде деміфологізація грантівських 
ідеологем. Гранти, звісно, будуть, але в них, 
як завжди, закладається ідеологічний пара-
метр їх виконання. До війни це було не дуже 
важливо, різні групи з різними західними 
спонсорами між собою не перетиналися і не 
конфліктували, за малими винятками. Зараз 
це загостриться. Ресурсу менше, а амбіцій у 
молоді більше.
 Доведеться переосмислювати реальність тут. 
Навряд чи вони виїдуть. На Заході наша доросла 
молодь не дуже потрібна — там таких своїх пов-
но, їм вигідніше вкладати в наших дітей.
 З 90-х пам’ятаю: усі їдуть на Захід зі своїми 
фантастичними пострадянським уявленнями. 
Сам був такий. Ну вивчив ти пару мов — і що? 
Якщо ти айтішник — можливо, у тебе справ-
ді такі знання і навички, що ти крутіший, на-
приклад, за китайців чи індусів, у яких пре-
красні здібності до математики і висока пра-
цездатність.
 Так, увесь світ відкритий. Але стань у чер-
гу конкуренції з цілим світом — і, можливо, ти 
виграєш. Він тому і називається «вільний», це 
вільна конкуренція. А просити преференцій, 
знаєте, ми з України, у нас війна, а я ще знаю 
комп’ютерну мову С++. Окей, молодець, будеш 
пакувати картон або допомагати продавцю хот-
догів. Не хочеш? Вертайся додому, тут черга.
 Колись відкрився ринок праці для схід-
ноєвропейців у Європі — і мільйон поляків 
чкурнули в Німеччину на ті робочі місця, на 
які раніше їм були обмеження, до Великої 
Британії, Скандинавії. Звільнилася колосаль-
на кількість місць. Їх успішно заповнили ук-
раїнські остарбайтери. Поляки були задово-
лені: 1,5 млн людей там і тут легко навзаєм 
адаптувалися, чудово почуваються і, по суті, 
асимілювались. Москалі це роблять по-хижа-
цьки, як дикуни, — просто полонять і виво-
зять наших жінок і дітей і цим «засипають» 
власну демографічну яму. Але демографічне 
мінусування буде співмірним.
 ■ Діти — це і щоб також принизити нас?
 — Коли війна, вас можуть зґвалтувати, уби-
ти, розірвати на частини і з’їсти — що завгод-
но. З вашим тілом і вашою свідомістю ворог або 
випадковість можуть зробити таке, що взагалі 
поза вашою уявою. Всі казочки про культурне 
ведення воєн розказують після однієї війни і 
доти, доки наступна війна не почнеться.
 Я нещодавно прочитав, як хтось із наших 
говорив із західним професором і сказав, що в 
нашій армії служать десь 22% жінок.
 І цей професор каже: так це чудова нови-
на, ви повинні це постійно повторювати росія-
нам, вони не будуть стріляти в жінок, бо в них 
патріархальне суспільство. Це уявлення єв-
ропейського ліберала про росіян, війну і на-
уку. Ні, в першу чергу будуть стріляти, кату-
вати і ґвалтувати слабших, а потім решту, до 
кого дотягнуться.
 Людей, дітей крадуть для заповнення своєї 
демографії і робочої сили. У світі давно від-
бувається активне заміщення робочої сили, 
але мирним і добровільним шляхом. Жінки з 
дітьми переїжджають, молодиці повиходять 
там заміж. Це також не нове, відколи впала 
«залізна завіса», така тенденція є, хоча помен-
шала з часом і з досвідом.
 Народження дітей — дуже ідеологізована, 
вульгаризована тема. Це особисті рішення і 
особисті обставини. Ніколи в світі політичні 
режими ніякими фінансовими рішеннями не 
впливали на демографічні проблеми.
 Ну, окрім диктатур. Москва забороняла 
аборти, Пекін заохочував, німецькі нацисти 
і культ материнства запустили, і кредитуван-
ня, але люди собі вирішували так, як вирішу-
вали, попри всі ризики.
 Давали колись і в нас виплати за дітей, так 
з’явився цілий бізнес убогих матусь, коли сі-
мох народжує або бере в прийми із сиротин-
ця, негайно пропиває гроші на допомогу, але 
ж «мать-героїня».
 Загалом же Україну чекає стрімке скоро-
чення населення. Відповідно буде переформа-
тування і економіки, і ціннісних моделей. Усі 
наші колишні «загинання пальців» про ви-
соку цінність чогось буде переглянуто або де-
вальвовано.
 Лібералістичний, соціалістичний, неомар-
ксистський підходи до особистості, культури 
комунікацій, цінностей — усе це буде перегля-
нуто. Типи економічних і суспільних стосун-
ків значно спростяться у бік ринковості. Наше 
життя стане більш простим і нужденним, як у 
фільмах Бертолуччі про поствоєнні чорно-білі 
будні. Проте чітким і виразним. ■
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Хто може стати кілером?
 ■ Іване Миколайовичу, як 
ви вважаєте, інформація про 
замахи на путіна містить хоч 
натяк на правду?
 — Не думаю. Переконаний, 
що ніяких замахів на путіна не 
було. А відповідна інформація 
розповсюджується ФСБ з про-
вокативною метою — аби росія-
ни ще тісніше згуртувалися 
навколо свого президента, яко-
му, мовляв, загрожує небезпе-
ка. Спрямована ця інформація 
й проти українців — щоб нас 
заспокоїти і розхолодити. Щоб 
ми сподівалися на те, що про-
блему російської агресії про-
ти нас вирішимо не ми, а хтось 
інший, і нам не доведеться на-
пружуватися, нести втрати, ги-
нути на цій війні.
 ■ По-вашому, замахи на 
путіна, його вбивство немож-
ливі?
 — А хто здійснить це 
вбивство? 
 ■ Ну, приміром, хтось із 
його особистої охорони — Інді-
ру Ганді вбив її ж охоронець.
 — Але цей охоронець був 
релігійним фанатиком, тісно 
пов’язаним із сикхськими екс-
тремістами, проти яких уряд 
Ганді вів успішну боротьбу. Він 
Індіру з релігійно-національної 
ненависті вбив, а біля путіна 
таких людей немає. Приміром, 
ті ж кадировці, діти спаплюже-
ного путіним чеченського наро-
ду, у нього в друзях ходять. Я 
думаю, що жоден охоронець 
путіна не піде на його вбивство 
з якихось ідейних міркувань 
— не таких людей підбирають 
в особисту охорону російсько-
го президента. Охоронці путіна 
почуваються обранцями долі, 
адже і вони самі, і їхні сім’ї, ро-
дичі як сир в маслі купаються, 
маючи таку службу. 
 ■ Неідейних легше підкупи-
ти.
 — Кандидатів на посаду 
особистого охоронця путіна не 
просто перевіряють, а немов 
рентгеном просвічують, і усю 
їхню родину, і все коло спіл-
кування. Крім того, охоронці 
контролюють одне одного і до-
носять один на одного. В Індії 
вбивця Ганді став охоронцем 
з допомогою індійських спец-
служб. А в росії спецслужби 
працюють на президента. 
 ■ Тобто в жодному разі?
 — Хіба що в одному випадку 
— якщо в охороні путіна є лю-
дина, котру виплекали захід-
ні спецслужби. І ця людина че-
кає дня «Х», коли путін, при-
міром, потягнеться до ядерної 
кнопки, і тоді ця особа знешко-
дить його. Але це все — фанта-
зії. Переконаний, що охоронці 
— ні. 
 ■ А як щодо інших людей, 
які мають доступ до тіла? Його 
політичні й ділові спільники, 
приміром?
 — Коло людей, які мають 
до нього фізичний доступ, уже 
давно обмежене настільки, що 
в ньому залишилися справді 
тільки його спільники. Одні 

його касу тримають — йдеть-
ся про понад 300 млрд доларів. 
Інші забезпечують йому полі-
тичну підтримку. Він їх усіх 
зробив дуже багатими людь-
ми, вони у своєму благополуч-
чі повністю від нього залежать. 
Вони є, поки є він. Вони навіть 
рота проти нього відкрити не 
можуть: Захід почав наклада-
ти на них санкції, а вони путі-
на і злим словом не згадують. 
Для них в існуванні путіна — 
запорука їхньої особистої без-
пеки. Вони не піднімуть на ньо-
го руку.
 ■ Тобто ніхто з наближе-
них до путіна не принесе Захо-
ду його скальп, аби Захід виба-
чив їм і почав з ними ручкати-
ся?
 — Ну, ми ж не в середні віки 
живемо. Захід не сприйме такої 
запопадливості. Він усе одно 
примусить людей з оточення 
путіна відповідати за їхні зло-
чини. 
 ■ Ми можемо сподіватися, 
що в росії є якісь патріотич-
но налаштовані відчайдухи-
одинаки, які вчинять замах на 
путіна? 
 — Сподіватися можна, але 
відчайдух не матиме доступу до 
нього. З простими людьми на ву-
лиці, як колись Горбачов, путін 
не спілкується. Усі ті пересічні 
росіяни, яких ми бачимо біля 
нього в кадрі, — то або ретельно 
відібрані і сто разів перевірені 
люди, або спеціальна масовка 
зі спецслужби. Якщо зрежи-
сують путінський «вихід в на-
род», то обладнають спеціальне 
місце, поставлять спеціального 
хлопчика, якого путін на каме-
ру погладить по голівці, — і все. 
Паради на Красній площі готу-
ються так, що жоден відчайдух 
не наблизиться до путіна на від-
стань пострілу — там букваль-
но все навколо вилизується і за-
чищається. Крім того, щоб про-
вести таку операцію, потрібні 
величезні гроші, спеціальне, 
дуже дороге, озброєння, потріб-
на система безпеки самого кіле-
ра. Відчайдухи зазвичай нічого 
цього не мають. 
 ■ А вбивство Кеннеді, Уло-
фа Пальме, замах відчайдуш-
ного одинака Ільїна на Бреж-
нєва у 1969 році?
 — Так, за вбивством Кен-
неді й Улофа Пальме точно 
стояли спецслужби — недар-
ма вбивць цих політиків і досі 
не знайшли. У Ільїна ж, який 
справді був одинаком, нічого не 
вийшло, його на Красній площі 
затримали. У жодного одинака 
нічого не вийде, якщо за ним не 
стоїть спецслужба. А я вже ка-
зав, що в росії вона віддано слу-
жить путіну.

Гаага буде?
 ■ На початку квітня Захід 
дав путіну зрозуміти, що знає 
місцезнаходження його бунке-
ра і зможе його в тому бункері 
знищити, якщо путін надумає 
натиснути червону кнопку. 
Але навіщо чекати, поки він 
потягнеться до червоної кноп-

ки? Чому було Заходу не усуну-
ти його після тієї ж Бучі? Не-
вже він ще мало лиха накоїв, 
аби дарувати йому життя? 
 — У Бучі й інших українсь-
ких містах катували ж україн-
ців, а не мешканців Заходу. І 
скільки б Захід нам не співчу-
вав, наш біль їм пече менше, 
ніж нам самим. Недарма вони 
постійно радять нам відда-
ти путіну частину нашої тери-
торії і в такий спосіб замири-
тися з ним. Крім того, серед 
очільників країн існує неписа-
ний закон: вони ніколи не да-
дуть команду вчинити насиль-
ницьку смерть одного зі своїх 
колег. Це така між ними кру-
гова порука. Такий важіль сві-
тової безпеки. 
 ■ А як же повісили Хусей-
на в Іраку, ледь не на клапті 
розірвали Каддафі в Лівії?
 — Каддафі був убитий сами-
ми лівійцями, Хусейн — ірак-
цями. Інша справа, що Захід 
максимально цьому сприяв — 
нагадаю, що іракському суду 
Хусейна передали ті ж амери-
канці. 
 ■ Як ви думаєте, загнаний у 
глухий кут путін може вчини-
ти самогубство — за прикла-
дом колишнього очільника Со-
юзної Республіки Югославії 
Слободана Мілошевича?
 — Мілошевич випив отру-
ту в камері Гаазького трибуна-
лу, щоб не бути розстріляним 
за його рішенням.
 ■ А путіну хіба не загрожує 
Гаага? Розслідування ж його 
злочинів на території України 
уже ведеться.
 — На жаль, на початку вій-
ни путін був ближче до Гаа-
ги, ніж зараз, адже в тій самій 
Бучі росіяни не замітали слі-
ди своїх злочинів. А тепер вони 
включили потужну контрпро-
паганду і запевняють світ, що в 
Маріуполі, приміром, саме ук-
раїнці чинять злочини проти 
людяності, а не росіяни. Усі ці 

їхні пересувні крематорії, ви-
везення залишків зруйнованих 
будівель разом із тілами мир-
них мешканців, депортація ук-
раїнців (свідків їхніх злочинів) 
у глибинні райони росії, рота-
ція службовців, які замішані в 
звірствах проти наших грома-
дян — усе це знищення слідів 
своїх злочинів. Путін реально 
злякався Гааги і тепер діє вкрай 
обдумано. І військових зло-
чинів, зафіксованих на почат-
ку війни, може бути недостат-
ньо для Гаазького трибуналу. І 
винуватцями злочинів можуть 
визнати безпосередніх вико-
навців, а не особисто путіна. Бо 
і справді, не він же особисто ка-
сетні чи фосфорні бомби на нас 
скидав — у Європі може знайти-
ся багато його адвокатів. 
 ■ Овва! Ви припускаєте, що 
може бути таке: ми перемагає-
мо росію на полі бою, а путін 
надалі залишається її очільни-
ком? 
 — Так.
 ■ І саме з ним нам вести по-
воєнні перемовини?
 — Сподіваюся, що з ним ні 
Захід, ні ми за один стіл не ся-
демо. Хоча Макрон йому пос-
тійно телефонує, Франція ра-
зом із Німеччиною та Італією 
наполягають на переговорах 
із ним, згадайте проросійську 
позицію Угорщини, Сербії, ін-
ших країн — це свідчить, що на 
Заході путіна абсолютним Гіт-
лером не вважають.
 ■Відтак Захід не зацікавле-
ний у його фізичному знищен-
ні…
 — Упевнений, що наразі — 
ні. Захід має іншу мету: не вби-
тий, а принижений путін, при-
нижена росія, виснажені вій-
ною в Україні російські зброй-
ні сили, розвалена російська 
економіка. Це все в комплек-
сі призведе до більш значного 
катаклізму в росії, ніж просто 
смерть путіна. І цей катаклізм 
примусить росію змінити свій 

політичний курс.
 ■ А в’язниця? Як для Піно-
чета?
 — Його в тюрму може тіль-
ки росія посадити і більше ніх-
то. Щоб знищити путіна — тре-
ба знищити підтримку його 
росіянами. А вони поки що 
його підтримують.
 ■ То що, проти нього немає 
методів?
 — На сьогодні немає. Треба, 
щоб світ від нього повністю від-
вернувся, щоб економічні сан-
кції дали відчутні результати, 
щоб ми перемогли, росіяни в 
ньому розчарувалися і звину-
ватили у своїх негараздах. На 
це все потрібен тривалий час.
 ■ Яким же ви бачите май-
бутнє путіна?
 — Швидше за все, він при-
думає собі якусь почесну по-
саду, як Назарбаєв у Казахс-
тані, і все одно контролювати-
ме російський офіційний полі-
тикум. 
 ■ Несправедливо…
 — Зрозумійте, у сьогодніш-
ній ситуації смерть путіна ні-
чого не змінить. Тому що річ 
не в його особі, а в настроях і 
цілях усього російського сус-
пільства, в його політичному 
курсі. Згадайте початок 80-
х у СРСР: за три роки сталася 
смерть Брежнєва, Андропова, 
Черненка — очільники країни 
мерли один за одним, а країна 
не змінювала курсу, навпаки, з 
кожною смертю він ставав усе 
більш реакційним. Або згадай-
те смерть Сталіна — попри за-
судження культу особи, в ос-
новних своїх орієнтирах СРСР 
залишився на попередніх пози-
ціях, так звана політична від-
лига захлинулася. Отже, й піс-
ля смерті путіна не варто очіку-
вати, що політичний курс росії 
зміниться сам по собі. Змінити 
його маємо ми, українці, пере-
могою в цій війні. Ми це може-
мо зробити, весь наш народ на 
це налаштований. ■

Іван Якубець, військовий експерт.
Фото з сайту apostrophe.ua.

❙
❙

ЕКСПЕРТНА ДУМКА■Ганна БЕЗКОРОВАЙНА

Можливо, смерть путіна й не має сенсу, але як же хочеться, щоб це 
створіння не просто вмерло, щезло, а здохло, та ще й у пекельних 
муках — таких, які пережили люди, що збожеволіли в підвалах 
Маріуполя, розтерзані дівчата Тростянця і Бучі, згорілі живцем ма-
люки, матері, що тижнями не могли поховати своїх закатованих 
дітей, чиї тіла шматували вуличні пси. Як же хочеться…
В інформаційному просторі періодично з’являються повідомлення 
про спроби вчинення замаху на життя президента путіна. Історики 
люблять нагадувати сумнозвісну традицію московитів — учи-
няти палацові перевороти й убивати очільників своєї країни. Або 
задаються питанням: ну вбили ж уже в цивілізованому XX столітті 
керівників багатьох держав, то хіба не може така ж доля спіткати 
путіна? 
І справді, чи таким уже неможливим є фізичне усунення путіна? І 
хто міг би його зорганізувати і здійснити?

Убити дракона
Фізична ліквідація путіна не має сенсу, адже теперішня суспільно-
політична система росії миттєво відтворить «путіна» під 
якимось іншим прізвищем, вважає військовий експерт, колишній 
співробітник апарату РНБО полковник Іван Якубець
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Олег ГАНСЬКИЙ 

За повідомленням Міненерго Ук-
раїни, 35% генеруючих потужнос-
тей зараз перебувають на окупова-
них територіях. Російська агресія 
вивела з ладу понад 50% теплових 
потужностей, 30% — сонячної та 
понад 90% вітрової генерації... 

Зима буде непростою
 А отже, нас очікує важкий 
осінньо-зимовий період. Як на-
писала на своїй сторінці у фейс-
буці енергетична експертка Оль-
га Кошарна, до наступної зими 
треба готуватися кожному. При 
цьому Міністерство енергетики 
має комунікувати з населенням, 
готувати його, а не постійно про-
дукувати тільки «позитивні но-
вини», які спрямовані насампе-
ред на офіс президента...
 Адже ситуація, на думку її 
колег, і справді виглядає близь-
кою до критичної — очікувані 
проблеми будуть найбільшими 
з часів другої половини 1990-х 
років. Головною причиною цьо-
го є надії уряду на те, що «все роз-
смокчеться саме собою». А тому 
виконавча влада нічого не робить 
із цього приводу.
 Експерт енергетичного рин-
ку Геннадій Рябцев констатує: в 
умовах війни старі урядові підхо-
ди підготовки до опалювального 
сезону не працюватимуть. Зокре-
ма, йдеться про забезпечення під-
земних газових сховищ, складів 
ТЕС та ТЕЦ певними обсягами 
енергетичного вугілля. 
 «Хоча ні до першого, ні до 
другого уряд відносин не мав, ос-
кільки цим займалися суб’єкти 
господарювання. Проте зараз си-
туація зовсім інша: велика кіль-
кість інфраструктурних об’єктів, 
які забезпечували енергопоста-

чання та енергорозподіл зруйно-
вано. Або ж вони працюють у не-
нормальному режимі», — ствер-
джує Рябцев. А отже, за його 
словами, величезна кількість на-
селених пунктів на сході та пів-
ночі України будуть не в змозі 
підготуватися до опалювального 
сезону — через зруйнування всіх 
без винятку систем централізова-
ного тепло-, енерго— і газопоста-
чання.
 Щоб уникнути замерзання 
України взимку, влада, за слова-
ми експерта, повинна надати міс-
цевим органам самоврядування 
всі повноваження, зняти всі бю-
рократичні перепони, щоб кожен 
споживач міг підготуватися са-
мостійно — наприклад, встано-
вити індивідуальний тепловий 
пункт або забезпечити альтерна-
тивою газу.
 Скептично оцінює наші енер-
гетичні перспективи наприкінці 
року і президент України Воло-
димир Зеленський, який обіцяє 
не переглядати тарифи та вико-
ристати на власні потреби весь 
газ власного видобутку. 

Влада вірить у краще
 Хоча домогтися виконання 
президентських обіцянок буде 
непросто. Війна, з одного боку, 
позбавила фінансової можли-
вості купувати газ за ринковими 
цінами в Європі, загнала бага-
тьох українців до комунальних 
боргів, а з іншого — призвела до 
скорочення споживання як міні-
мум на 30%. Мільйони українців 
поїхали за кордон і ніхто не може 
порахувати, скільки з них зиму-
ватиме в Україні. Закрилися ве-
ликі споживачі газу промислові 
підприємства. І багато хто з них 
відкритися вже не зможе. Як на-
слідок, Україна як ніколи рані-

ше наблизилася до енергетичної 
незалежності: ситуації, в якій 
власну потребу в газі повністю 
забезпечує власний видобуток.
 «Потужності є. Домовленос-
ті з нашими сусідами на Заході 
ми теж маємо. Сьогодні даємо 
доручення НАК «Нафтогаз», 
щоб на початок опалювального 
сезону в наших газосховищах 
було не менш як 19 млрд кубіч-
них метрів «блакитного пали-
ва», — каже прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. 
 «95%, що ми успішно пройде-
мо опалювальний сезон. Приєм-
но, що підготовка до опалюваль-
ного сезону розпочалася вчасно, 
у червні, це стандартна практика. 
Формується програма, всі види 
ремонтів. Кабінет Міністрів ро-
бить усе чітко та правильно. Ство-
рено всі умови для того, щоб ми 
успішно підготувалися до опалю-
вального сезону», — погоджуєть-
ся з ним паливний експерт Мак-
сим Білявський. 
 Щоправда, підготовку прак-
тично неможливо повноцінно 
здійснити в низці регіонів: на те-
риторії Херсонської області, яку 
тимчасово захопили російські 
окупанти, у частині Запорізької 
області, а також на території До-
нецької, Луганської областей. 
Тут залишається тільки розра-
ховувати на те, що окупантів 
най ближчим часом виженуть із 
території України, і в комуналь-
ників іще буде час.

Маємо 9, треба 19
 Утім проблеми із забезпечен-
ням газом і вугіллям розпочали-
ся не зараз. Торік, коли повно-
масштабної війни не було, ціла 
низка експертів також із по-
боюванням ставилася до того, 
як пройде опалювальний се-

зон. Проте в результаті в схови-
щах вдалося зберегти близько 9 
млрд кубів, тепер стоїть завдан-
ня до осені збільшити запаси до 
19 млрд кубів. За оцінками екс-
пертів, Україні вистачило б і 17 
млрд кубів.
 «Щодо вугілля, станом на 
червень його запаси становлять 
близько 1 млн тонн. Це непога-
ний показник. Я рекомендував 
би на час війни зупинити експорт 
українського вугілля», — каже 
Максим Білявський. Президент 
України Володимир Зеленський 
також заявив, що весь українсь-
кий газ і вугілля українського 
видобутку буде використано для 
власних потреб. Кабмін уже зап-
ропонував до кінця року заморо-
зити тарифи на газ, опалення та 
гарячу воду. Крім того, заборо-
нять стягувати заборгованість з 
українців. Така ініціатива кош-
туватиме бюджету 264,3 млрд 
грн. Ці кошти «Нафтогаз» має 
отримати за рахунок дивіден-
дів компаній, допомоги міжна-
родних партнерів. Після цього 
ці гроші повинні витратити на 
компенсацію реальної вартості 
газу і тієї ціни, за якою його про-
даватимуть українцям, а також 
постачальникам тепла та гарячої 
води.
 Відповідно до процедури за-
конодавче нововведення мають 
підтримати українські парла-
ментарії. У документі йдеться, 
що на час воєнного часу та про-

тягом шести місяців після цього 
заборонено підвищувати вартість 
доставки газу, тарифи на опален-
ня, на гарячу воду і газ. 
 Утім існує ще одна мож-
ливість для того, аби українці 
взимку не замерзли: Міністерство 
енергетики та посольство США 
обговорили план прохо дження 
наступного опалювального сезо-
ну в Україні. Про це днями за-
явив міністр енергетики Герман 
Галущенко на зустрічі з надзви-
чайним і повноважним послом 
США в Україні Бріджит Брінк. 
Сторони обговорили зміцнення 
співпраці України з американсь-
кою компанією Westinghouse, у 
тому числі й збільшення поста-
вок ядерного палива, що дозво-
лить повністю відмовитися від 
російських ядерних збірок на ук-
раїнських АЕС, а також побудо-
ву нових блоків за американсь-
кою технологією. 
 Водночас, за словами мініст-
ра, українська енергосистема має 
достатній резерв не лише для за-
безпечення внутрішнього попиту 
на електроенергію, а також і для 
експорту до країн Європи. 
 «Росія впливає на рівень пос-
тачання і використовує цей інс-
трумент як зброю для впливу на 
ціни», — зазначив Галущенко. 
Втім, як запевнили нашу сторо-
ну американські партнери, сам 
на сам із російським енергетич-
ним шантажем Україна не зали-
шиться. ■

Влада заборонила експорт українського вугілля і газу, а також для 
проходження опалювального сезону сподівається на підтримку США.
Фото з сайту gorod.dp.ua.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Із  початком повномасштабної  війни рф 
проти України значних збитків зазнав віт-
чизняний сектор відновлюваної  енергетики. 
Російські  агресори вивели з ладу понад 50% 
теплових потужностей,  30% сонячної  та понад 
90% вітрової  генераці ї .  Видобуток газу впав 
приблизно на 12-15%. 
 «Майже 650 тис.  споживачів не мають 
доступу до електроенергі ї ,  а  понад 180 тис. 
домогосподарств без газопостачання.  Май-
же 5% встановлених генеруючих потужнос-
тей зруйновано.  Крім того,  35% потужностей, 
що генерують,  зараз перебувають на окупо-
ваних територіях»,  — сказав міністр енерге-
тики Герман Галущенко,  зазначивши, що за-
раз Україна отримує значну підтримку від сві-
тової  спільноти.  А отже,  частка чистої  енергі ї 
(атомна,  г ідро-,  в ітрова,  сонячна,  біогенера-
ція)  в енергобалансі  України на початку чер-
вня сягнула 87,4%. За цим показником Украї-
на перебуває на одному рівні ,  інколи ж навіть 
перевищує відповідні  показники країн ЄС.
 При цьому виробники електроенергі ї  з 
відновлюваних джерел (ВІЕ)  зменшили об-
сяги відпуску енергі ї  у  квітні-травні  на 30% 

порівняно з аналогічним періодом 2021 року, 
повідомив заступник гендиректора держпід-
приємства «Гарантований покупець» Ген-
надій Іванов.  «Суттєво знизився саме відпуск 
вітрових станцій.  Але ми не маємо інформа-
ці ї ,  з  яких саме причин.  Ми можемо здогаду-
ватися,  що їх  відключили з метою безпеки або 
пошкоджені,  але виробники нас про це не ін-
формують», — додав Іванов.
 Екскерівник Міненерго Ольга Буславець 
стверджує:  близько чверті  встановленої  по-
тужності  ВДЕ перебуває на тимчасово окупо-
ваних територіях.  Особливо складна ситуація 
з вітровими станціями, понад 75% встановле-
ної  потужності  яких перебувають на окупова-
них територіях Херсонської  та Запорізької  об-
ластей.  Об’єкти ВДЕ на окупованих територіях 
практично зупинили свою діяльність через 
пошкодження трансформаторних підстанцій 
та ліній електропередачі ,  загроз для персо-
налу та перешкоджання доступу на об’єкти. 
 Фіксується розкрадання окупантами об-
ладнання на захоплених станціях. 
 Так, за ї ї  словами, декілька вітрових тур-
бін згоріли внаслідок влучення в них снарядів, 
зруйновано біоенергетичні потужності та со-
нячні електростанції.  Наприкінці травня раке-

тою частково було зруйновано сонячну елек-
тростанцію під Харковом, яка була побудова-
на лише два роки тому. Як наслідок, частка 
«зелених» електростанцій зменшилася вдвічі 
порівняно з показниками минулого року.
 Також у країні  на третину (щодо довоєн-
них планових показників)  знизилися спожи-
вання та рівень розрахунків на ринку елект-
ричної  енергі ї .  Все це призвело до зменшен-
ня доходів Укренерго та відповідної  виплати 
«ГарПоку», за рахунок якої  здійснюється оп-
лата «зеленої» енергі ї  та виплата старих бор-
г ів держави перед виробниками ВДЕ. У ре-
зультаті  підприємствам бракує грошей навіть 
задля забезпечення поточної  діяльності .
 «Хочу  наголосити  ще  й  на  так ій  незро-
зум іл ій  для  мене  «справедливост і»  с тосов-
но  «зелено ї»  енергетики .  Елек троенерг ія  у 
виробник ів  ВДЕ купується  за  ц іною в ід  0 ,5 
грн /кВт / год  (для  в і трових  станц ій )  до  2 ,45 
грн /кВт / год  (для  б іомаси) .  При  цьому  се -
редня  ц іна  на  ринку  «на  добу  вперед» у  бе -
резн і–травн і  2022  року  с тановила  близько 
2 ,3  грн  за  кВт / год» ,  — написала  Буславець 
у  сво їй  соцмережі ,  пояснивши:  реальн і  до-
ходи  держави  в ід  продажу  «зелено ї»  енер-
г і ї  значно  вищі ,  н іж  обсяг  сплачених  вироб-
никам ВДЕ кошт ів .
 При цьому колишній  мін істр  нагадує:  в ід-
новлювану енергетику  побудовано в  основ-
ному за  рахунок залучення кредит ів  держав-
них банк ів  та  міжнародних фінансових ор-
ган ізацій .  Р івень поточних виплат  дозволяє 
обслуговувати ц і  кредити.  «Звичайно,  зва-
жаючи на  в ійну ,  кредитори поки що з  ро-
зумінням ставляться до тако ї  сит уаці ї ,  але 
очевидно,  що в  найближчій  перспективі  пи-
тання розрахунк ів  за  кредитами буде знову 
у  фокус і  уваги в ідповідних фінансових інс-
тит у т ів»,  — вважає Буславець.  А  отже,  на-

слідком тако ї  перспективи може стати банк-
ру тство п ідприємств ВДЕ.
 Загострилася і стара проблема ринку від-
новлюваної енергетики — енергетичні неба-
ланси. Вона загострилася через те, що держ-
підприємства, які керують роботою ринку елек-
троенергії ,  на свій розсуд переглянули форму-
ли, відповідно до яких виробники несуть прямі 
фінансові зобов’язання. Як наслідок, на думку 
експертів, деякі виробники отримують по 70% 
небалансів, і  після перемоги матимемо ситу-
ацію, коли не те що про доходи, а й про вихід 
на нуль не можна буде говорити. 
 Натомість,  на думку експертів,  Украї-
на може залучити близько 35-40 млрд євро 
приватних інвестицій для реалізаці ї  програми 
збільшення потужності  в ідновлюваних дже-
рел енергі ї  до 30 ГВт до 2030 року.
 «Коли ми говоримо про цю ініціативу, 
йдеться не тільки про будівництво сонячних 
та вітроелектростанцій — це також великі ін-
вестиції в системи передачі, у системи збері-
гання енергії .  Це, зокрема, будівництво потуж-
ностей з виробництва зеленого водню. Згідно 
з нашими оцінками, це коштуватиме від 35-
40 млрд євро. Але ми говоримо про приват-
ний капітал», — повідомив генеральний ди-
ректор ДПЕК Максим Тимченко, заявивши, що 
глобальні енергетичні компанії виявляють ве-
ликий інтерес до проєкту, але для реалізації 
програми потрібна також підтримка західних 
урядів та міжнародних інституцій.
 «Ми бачимо величезний інтерес в ід  гло-
бальних міжнародних компаній  узяти участь 
у  цьому плані ,  і  що нам треба,  так  це  полі -
тичні  гарант і ї  в ід  наших іноземних партнерів 
— урядів  та  інстит уцій .  Я  в ірю,  що приват-
ний кап італ готовий прийти до України,  але 
потр ібн і  гарант і ї  політичних ризик ів»,  — до-
дав Тимченко.  ■

ПЕРСПЕКТИВИ

Холодна зима 2022-го 
Цьогорічний опалювальний сезон зіткнеться з проблемами, які 
Україна не мала вже з кінця 1990-х

■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ 

Коли окупували вітер 
Більшість підприємств відновлюваної енергетики 
залишилася на окупованих територіях: галузь зазнала 
величезних збитків і готується до нових проєктів

■
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Покликання
 Удача в житті — бути затребуваним, пе-
ребувати у вирішальний час в потрібному 
місці. Вважаю для себе такою удачею час 
праці під керівництвом Василя Григорови-
ча в Адміністрації президента України, у 
штаті Міністерства освіти і науки України 
та в управлінських структурах Національ-
ної академії педагогічних наук України. 
 Роль і покликання справжнього ме-
неджера, котрим є Василь Григорович 
Кремень, — відкрити для інших вікно 
можливостей. Вважаю період співпраці 
з ним рубіжним для себе у набутті управ-
лінського адміністративного досвіду. А 
найголовніше — в опануванні житейської 
мудрості й світобачення. 
 Свого часу Антуан де Сент -Екзюпе-
рі проголошував: «Єдина справжня роз-
кіш — це розкіш людського спілкуван-
ня». Можу засвідчити: взаємини з Васи-
лем Григоровичем були позбавлені жод-
ного авторитарного пресингу з його боку. 
Це в геометрії найкоротший шлях між 
двома точками — пряма лінія. Життя ж 
людське не лінійне — воно багатогранне, 
містить у собі безліч альтернатив, ризиків 
та небезпек, які доводиться враховувати. 
І тут вирішальну роль відіграє така дефі-
цитна якість в управлінських структурах, 
як культивована Василем Кременем твор-
ча співпраця, діалог і довіра одне до одно-
го. Саме вони й забезпечують високу ефек-
тивність праці, націленість працівників 
апарату на кінцевий продукт. 
 Пригадую один зі значимих для мене 
діалогів. Якось склалася проблема, для 
вирішення якої я ніяк не міг знайти опти-
мальної відповіді. І тоді я сказав Василю 
Григоровичу, що позитивного результату 
тут ми не досягнемо — його просто немає. 
Відповідь з його боку стала для мене зна-
менною: «Позитивний вихід із будь -яко-
го становища завжди є — залишатися по-
рядною людиною». Ось у цій фразі, як на 
мене, весь Василь Кремень. 
 Ще один подібний випадок. В один із 
перших днів своєї роботи в Службі гумані-
тарної політики Адміністрації президента 
України я, усе ще звиклий до радянської 
командної системи, запитав у Кременя — 
а хто наразі визначає в апараті, так би мо-
вити, «генеральну лінію партії»? 
 Відповідь була такою: «Ніхто нам нія-
ких готових рецептів не приготує. Кожен 
із нас на своєму робочому місці несе повну 
відповідальність за свою ділянку роботи. 
А всі разом ми опрацьовуємо оптимальні 
шляхи вирішення назрілих проблем. Про-
позиції можуть бути альтернативними. 
Із них ми й виберемо найбільш доцільні й 
ефективні для конкретної ситуації». 
 Такі принципові засади визначили 
структуру й функціонування керованого 
Василем Кременем Управління внутріш-
ньої політики АПУ, де серед інших було 
сформовано Сектор стратегічного аналізу 
й Сектор ситуативного аналізу. Поєднан-

ня цих двох підходів, як показала прак-
тика, виявилось ефективним у вирішен-
ні низки нагальних проблем внутрішньої 
політики. 

Людиноцентризм
  Людиноцентризм — одне із засадних 
положень світобачення Василя Кременя. 
Та й світовий досвід державного управлін-
ня гласить: «The Policy is a Personal» — 
політика є насамперед підбір і розстанов-
ка кадрів. Дотримання Василем Григоро-
вичем цього принципу давало позитивний 
результат — дві третини кадрів Управлін-
ня внутрішньої політики АПУ складали 
кандидати й доктори наук. Перед прий-

няттям того чи іншого рішення будь -яке 
питання проходило наукову експертизу. 
Це не в останню чергу й позначалося на 
досягненні позитивних результатів. 
 Василь Кремень завжди відстоював 
думку, що людина є основним показни-
ком і виміром часу. Утвердити й захисти-
ти Україну можуть лише люди з високою 
громадянською свідомістю, де при усьо-
му плюралізмі ідейних уподобань і пере-
конань почуття патріотизму й відданості 
Україні має домінувати. 
 Так, показовими, як на мою думку, 
стали кроки Управління внутрішньої полі-
тики АПУ щодо налагодження контактів 
з управлінськими структурами НАТО. У 
1997 році, наприклад, в українському сус-
пільстві ще не було одностайної єдності 
щодо входження України в Північноат-
лантичний альянс. Тоді зі складу так зва-
них віце-губернаторів з гуманітарних про-
блем, низки управлінців та журналістів 
Василь Кремень сформував декілька груп, 
які відвідали штаб- квартиру НАТО в Монсі 
(Бельгія), де й отримали можливість безпо-
середньо поспілкуватися навіть на рівні ге-
нерального секретаря НАТО Хав’єра Со-
лани. Це були ті перші кроки, які врешті-
решт привели до нинішнього рівня взає-
мин України з НАТО. 
 Показово, що кожна з груп, сформо-
ваних для виїзду в Бельгію, складала-
ся з представників різних регіонів Украї-
ни, часто з відмінними політичними упо-
добаннями й далеко не однаковим жит-
тєвим досвідом. Час спільного перебуван-
ня за кордоном у складі української де-
легації зміцнював у їхньому середовищі 
відчуття української ідентичності, давав 
змогу обмінятися думками й результата-
ми управлінських напрацювань, встано-
вити особисті контакти. В такий спосіб 
регіони України на управлінському рівні 
поступово консолідувалися, переймалися 
відчуттям єдності. 

Ідентичність
 У соціології побутує поняття «фе-
номен третього покоління». У процесі 
політичного транзиту — від радянсь-
кого способу життя до набуття якостей 
європейської модернізації — має від-
бутися зміна поколінь. Перше несе на 
собі тягар минувшини, друге перебу-
ває у перехідному стані, і лише третє 
переходить у нову якість, поєдную-
чи в собі глибинні національні традиції з 
новітніми характеристиками нової доби. 
Образно кажучи, брендом цього поколін-
ня є не просто вишиванка, а вишиванка у 
поєднанні з комп’ютером. 
 Перебуваючи на посаді міністра осві-
ти і науки, Василь Григорович Кремень 
докладав усіх сил, щоб трансформува-
ти авторитарну радянську педагогіку в 
демократично толерантну. Діти мали отри-
мати шанс увійти в світ суспільства науки 
й новітніх технологій із новітніми якісни-
ми характеристиками, високим рівнем 
професійної компетентності. Одним із най-
визначніших досягнень на цій ниві стала 
суцільна комп’ютеризація шкіл. 
 Однак і комп’ютер — не панацея. Ди-
тина має бути щасливою, а це можливо до-
сягти лише тоді, коли щасливим є вчитель. 

Тож Василь Кремень насамперед ліквіду-
вав заборгованість із заробітної плати вчи-
телям, що підвищило їхній статус і само-
оцінку. Виношував плани надати вчите-
леві статус державного службовця, однак 
не зустрів підтримки з боку депутатського 
корпусу. Саме при Кремені було покладено 
початок незалежному тестуванню випуск-
ників вітчизняних шкіл, що в подальшому 
стало прирівнюватись до вступного іспиту 
у виш. Абітурієнти отримали можливість 
подавати документи одночасно в кілька 
вишів. Результат говорив сам за себе — 
кількість студентів у незалежній державі 
збільшувалася рекордними темпами. 
 Один із найважливіших показників на-
ціональної ідентичності — рідна мова в ос-
вітньому процесі. З досвіду спілкування з 
міністром можу засвідчити, якого велико-
го значення він надавав цій проблемі. Не-
нормальним було становище, коли за часів 
СРСР відсоток учнів, що навчалися ук-
раїнською мовою, становив 47,5%. Після 
того як Василь Кремень полишив мініс-
терську посаду, частка учнів, що навчали-
ся українською мовою, уже перевищила 
80%. Проте не йдеться про якусь насиль-
ницьку українізацію. Російською мовою 
освіту отримувало понад 750 тисяч шко-
лярів. У місцях компактного розселення 
представників національних меншин дія-
ли школи з румунською, угорською, мол-
давською, кримськотатарською, польсь-
кою, болгарською та словацькою мовами. 
 У Міністерстві освіти і науки часів 
Кременя побутувало розуміння, що в час 
перехідного періоду фактом нашого що-
денного спілкування стала українсько-
 російська «двомовність». Тим часом пи-
тання повсякденного побуту не може бути 
регульоване законодавством — це пробле-
ма внутрішньої культури населення й рів-
ня толерантності в суспільстві. Тут потрі-
бен час і витримка при врахуванні голо-
вного: хто в країні насправді є двомовним? 

Чи ті, хто обстоює українську мову, шану-
ючи російську культуру, а чи ті, хто воює 
за «двомовність» задля права не знати ук-
раїнську мову й українську культуру? 
 Немає жодного сумніву, що нинішня 
агресія Росії проти України розставила всі 
крапки над «і» з цього питання. Поведін-
ка російських окупантів засвідчила їхнє 
безкультур’я, малограмотність і дрімуче 
варварство. Залишається сподіватися, що 
наша шляхетність не дозволить нам ско-
титися до примітивної русофобії. 

Педагогічна нива
 Із розпадом СРСР у 1991 році союз-
на Академія педагогічних наук припи-
нила своє існування. Освіта без науко-
вої підтримки деградує. Тож з ініціати-
ви українських учених- педагогів 4 берез-
ня 1992 року було створено Академію пе-
дагогічних наук України як вищої галузе-
вої наукової установи. 
 Тим часом період становлення Ака-
демії затягнувся — відчувався брак фі-
нансування, відсутність необхідних при-
міщень та обладнання. Зазначені пробле-
ми було здебільшого знято після етапних 
загальних зборів АПН від 17 -18 грудня 
1997 року, коли новий склад президії очо-
лив Василь Григорович Кремень. Усі 10 
інститутів академії було забезпечено при-
міщеннями, утворилася ціла низка ре-
гіональних науково  методичних центрів, 
більш-менш налагодилась система фінан-
сового забезпечення. Від 24 лютого 2010 
академія отримала статус національної — 
стала Національною академією педагогіч-
них наук України. Без активних заходів 
із боку Василя Кременя про ці зрушення 
годі було б і думати. 
 У наші дні діяльність академії відбу-
вається за умов екстремальних внутріш-
ніх і зовнішніх викликів, що потребують 
максимального напруження сил і націо-
нального єднання. Насамперед це через 
відкриту збройну агресію росії. Дається 
взнаки й глобальна і безпрецедентно за-
грозлива пандемія COVID -19 та приско-
рений нею болісний перехід до нового спо-
собу життєдіяльності на основі цифрових 
технологій. Слід тримати в полі зору й 
конкуренцію з боку інших країн у галузі 
інноваційного високотехнологічного про-
гресу, і конкуренція ця постійно зростає.
 Тож побажаємо Василю Григорови-
чу Кременю творчих сил і натхнення у 
справі подальшого згуртування українсь-
кої нації, забезпечення її здатності ефек-
тивно протистояти загрозам і нападам, на-
шої спроможності відновити в повному об-
сязі територіальну цілісність і суверенітет 
України. Даємо собі звіт у тому, що екстре-
мальні виклики часу вимагають подаль-
шого розвитку науки, освіти, піднесенні її 
ролі в людському житті, становленні, ут-
вердженні й діяльності громадян України. 
 Щасти ж вам на цьому шляху, шанов-
ний Василю Григоровичу! Як кажуть у на-
роді, віку лебединого, крику журавлино-
го! Бо вік лебедя — довгий, а кричить жу-
равель тільки на волі. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Час зрілого повноліття
Василь Кремень завжди відстоював думку, що людина є 
основним показником і виміром часу

■

Василь ТКАЧЕНКО, доктор історичних наук, професор, 
член -кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України 

Василю Кременю — 75 років. Це ще не вік, це час зрілого повноліт-
тя. Пора творчих жнив: шанс відсіяти кукіль від зерна та нагромадити 
збіжжя. З давніх часів слово «збіжжя» походить від одного кореня від 
слова «Бог», що символізує благословення, достаток і щастя. Як мовив 

древній Еклезіаст, «все, що Бог робить, воно зостається навіки, — до того не можна нічо-
го додати, — і з того не можна нічого відняти». Тож «нема чоловікові кращого, як ділами 
своїми радіти, бо це доля його». 
Доля людська реалізується у вчинках, у громадському визнанні. Василю Кременю доля 
судилася видатною: президент Академії педагогічних наук України, доктор філософсь-
ких наук, професор, дійсний член Національної академії наук України, академік Академії 
педагогічних наук України, член численних зарубіжних академій, заслужений діяч науки і 
техніки України, автор низки ґрунтовних наукових праць із проблем філософії, соціології 
й педагогіки, президент товариства «Знання». 
За визначні наукові досягнення Василь Кремень удостоєний Державної премії України в галузі 
науки і техніки, його нагороджено орденом «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступенів. За значний особис-
тий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально- економічний, 
науково- технічний, культурно -освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досяг-
нення, багаторічну сумлінну працю академіка Кременя нагороджено орденом князя Ярос-
лава Мудрого ІІІ, IV та V ступенів, низкою інших почесних відзнак. Це той далеко не повний 
перелік здобутків та широкого громадського визнання заслуг сьогоднішнього ювіляра. 

Роль і покликання справжнього менеджера, котрим є Василь Григорович 
Кремень, — відкрити для інших вікно можливостей. 

Василь Кремень (у центрі) з делегатами 
II з’їзду освітян.

❙
❙

Студентські роки. Будзагін, Чукотка.❙
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Антиутопія — модне слово. Бо 
цей жанр густо замішаний на 
конспірології — завжди модно-
му читацькому наркотикові. Але 
не лише з теорією змов має до 
діла антиутопія. Часто — з мі-
тами як застиглими конструкта-
ми соціальної психології. З не-
прогнозованою і небезпечною 
тектонікою ідей. Що станеться, 
коли звичну рівновагу пору-
шить якась «дрібниця»? А го-
ловне, чи здатні ми розпізнати 
такі дрібниці-детонатори, збаг-
нути їхню руйнівну потенцію та 
вчасно знешкодити?

 От візьмімо, до прикладу, 
один із найцікавіших літера-
турних проявів останніх років 
— роман Владислава Івченка 
«Ноги» (К.: Темпора, 2019). На 
перший погляд — типовий бо-
йовик. Реалізм на межі з нату-
ралізмом — незважаючи на те, 
що історія будується на фантас-
тичному припущенні. На фан-
тастиці, сказати б, завтрашньо-
го дня: створення комп’ютерної 
гри, що ідеально імітує людські 
відчуття. Зорові, слухові, сма-
кові, тактильні, больові, сексу-
альні — геть усі.
 Автор настільки вправно 
переконує читача, що той уже 
посеред оповіді беззастережно 
вірить у найрадикальнішу фу-
турологію: «Гра... лише перший 
крок. А завершальним буде ос-
таточний перехід людства до 
віртуального світу і закрит-
тя реалу... Він стане непот-
рібним для нас так само, як і 
тілесні оболонки. Бо тіло — це 
хвороби, і смерть — те, чого ми 
будь-що хочемо позбутися. І гра 
дає таку можливість... Варто 
трохи переписати скрипт — і 
хвороб у грі не стане. Що ж до 
смерти, то ми всі розуміємо, 
що завжди можна купити но-
вого персонажа». Оце і є утопія, 
від якої відштовхується Івчен-
ко; утопія, що штучний інте-
лект можна буде контролювати 
вічно.
 Але нашому романістові 
не цікаво вибудовувати свою 
анти-  на вже здискредитованій 
реальністю утопії — ми й зараз 
бачимо, що виробляє фейсбук. 
Івченко переймається іншим: 
чи імовірно планувати вплив 
гри на життя? Частково і це вже 
справдилося: три роки тому Ук-
раїна фактично за результата-
ми телевізійної гри обрала собі 
президентом її персонажа. Ав-
тор «Ніг» звужує питання: чи 
можливо грати з грою навипе-
редки?
 І тут ми потрапляємо у саму 
середину ігрового механізму. 
Він описаний у науковому бест-
селері 1930-х «Homo ludens» 
голландського філософа Йо-
гана Гейзінґи: «Дійсність гри 
сягає за межі сфери людського 
життя, гра не може спирати-
ся на якісь раціональні підвали-
ни... Це щось самостійне й само-
достатнє... Гри не заперечиш. 
Можна при бажанні заперечи-
ти чи не всі абстрактні уяв-
лення: справедливість, красу, 
істину, добро, дух, Бога. Мож-
на заперечити серйозність, а 
гру — ні... Визнаючи гру, дово-
диться визнавати й дух, адже, 
хоч би чим іще була гра, вона не 
матерія» (К.: Основи, 1994). 
Відтак як «не матерія» умож-
ливлює цілком матеріальне 
сповзання суспільства у світо-
гляд другого-третього світу?
 Ну, теж не новина. Пам’я-

таємо всю історію «совєтів». 
Але чому ця історія досі з нами 
— аж до того, що Україна пове-
лася суто по-колоніальному на-
передодні нового нападу Росії? 
Власне, про це всі книжки Вла-
дислава Івченка: про інтелекту-
альну неготовність вітчизняних 
державців зрозуміти, що мають 
до діла не з гравцями, а з іміта-
торами. Й імітатори нині пере-
магають. Передовсім і найпер-
ше — у віртуальному просторі.
 Про цю проблему писав іще 
Достоєвскій у романі «Гра-
вець», де рулетку змальовано, 
як механізм ресентименту, оз-
лобленої мстивости. І є в цьому 
романі таке: «Дивна річ, я ще 
не виграв, а дію, відчуваю і мис-
лю, як багатій, і не можу уяви-
ти себе інакше» (Игрок. — К.: 
Борисфен, 1994). Отут і підхоп-
лює класика Івченко. Один з 
його топ-персонажів, гравець 
на ім’я Яструб, очолює вірту-
альну визвольну війну і — дію-
чи, відчуваючи та мислячи як 
переможець — швидко пере-
творюється на впливову постать 
політичного реалу.
 Романні експерти сполоши-
лися: «Не виключено, що коли 
Яструб у грі таки спалить 
Москву, почнеться справжня 
війна в реалі». Зворохобилися 
і придворні піарники: «Ми ні-
чим не переб’ємо зараз Ястру-
ба, який перетворює Москву 
на попіл. Йому пробачать усе 
що завгодно». Спробували ста-
вити палиці в колеса потенцій-
ному переможцеві. У віртуалі 
спроба із тріском провалилася 
— і то з несподіваним наслід-
ком: «Фактична поразка у грі 
дуже погано вплинула на авто-
ритет уряду в реалі».
 Отже, йдеться про форму-
лу віра+символ=успіх. Ця ак-
сіома лежить в основі усього со-
ціального життя. Починаючи 
від особистісного становлення, 
як свідчить Достоєвскій, і до 
державного будівництва будь-
якої архітектури. І що потвор-
ніша будова, то виразніша фор-
мула. Найяскравіші приклади 
— Лєнін, Гітлер, Сталін, Путін. 
Позитивних зразків менше, бо 
такі лідери як Черчилль спи-
раються не на популізм, а на 
аналітику. А з цим у більшості 
електорату сутужно. 
 Й отут маємо черговий ан-
тиутопійний квест Івченково-
го твору: чи можливо опану-
вати патріотичною частиною 
суспільства, якщо ім’я тобі — 
не Вінстон, і твої виборці чита-
ють хіба у фейсбуці? Відповідь, 
яку знаходимо у сюжеті-реалі, 
— однозначно «ні». А в сюжеті-
віртуалі герой має характерні 
ознаки великого британця — і 
йому вдається реалізувати на-
ціональну ідею. 
 За промовчанням українсь-
ка національна ідея — неза-
лежність, котра тягне за собою 
загальний добробут. Але як її 
реалізувати у конкретній гео-
політичній локації, де діє шале-
на гравітація «руського міра», 
метою якого є повне й остаточ-
не знищення української дер-
жавности із самою назвою «Ук-

раїна» включно? Теоретично 
відповідь проста: російський 
карфаген мусить бути зруйно-
ваний. Зрештою, розуміємо це 
не лише ми — але навіть потуж-
ному Заходові це тричі не вда-
лося упродовж ХХ століття. 
Не вистачило віри. Припинили 
військову допомогу антиболь-
шевистським силам у 1920-му, 
дозволили загарбати Східну Єв-
ропу в 1945-му, не добили гади-
ну 1991-го. Звісно, про Украї-
ну тоді майже не йшлося, але 
ж нині ясно видно, що уся ко-
лишня та нинішня агресія Росії 
ґрунтується на базовій претен-
зії — безмежно-всеохопному во-
лодінні Україною. 
 Пам’ятаєте, як президент 
Кучма глузував зі своїх опонен-
тів: дайте, мовляв, мені націо-
нальну ідею, і я її реалізую. Га-
даю, він розумів, що втілення 
цієї ідеї можливе лише через на-
ціонально-визвольну війну. Але 
ні сам, ані тодішні еліти не були 
готові навіть обговорювати таку 
перспективу — як і патріотич-
на опозиція, котра так і не сфор-
мулювала відповіді на його про-
вокативну пропозицію: лише 
переможна війна з Росією буде 
запорукою нашої незалежнос-
ти. Принаймні, висока військо-
ва готовність до такої ситуації.
 Формулювання ми діж-
далися лише від літератури. 
Юрій Щербак написав трило-
гію «Час» за кілька років до 
2014-го, а Владислав Івченко у 
«Ногах» конкретизував вище 
наведену формулу. Віра: «Зни-
щити, не озираючись на жод-
ні наслідки». Символ: «Нам 
потрібна хороша картинка, 
Щось на кшталт українського 
прапора над Кремлем». Успіх: 
справжня незалежність/добро-
бут настануть лише по дезінтег-
рації рф.
 В одній з найпам’ятніших 
книжок «про війну» — у «Блок-
пості» Бориса Гуменюка (К.: 
Академія, 2016) — національ-
на ідея зафіксована у шанцевій, 
сказати б, стилістиці: «Тепер у 
нас є мрія. Ні, у нас є мета: ви 
маєте здохнути!». Ну і варіа-
ції на тему: «Цьогоріч ми їдемо 
в Крим сім’ями чи диверсійни-
ми групами?». А от діалог, вар-
тий пильнішої уваги: «— Ну а 
нє, брате? Тільки-тільки нав-
чилися воювати, тільки-тіль-
ки навчилися по звуку херню, 
яка на нас летить, розпізна-

вати, тільки-тільки навчи-
лися втрачати, вбивати і під 
обстрілами спати, як нам ка-
жуть: скінчиласє война, їдьте 
додому. Всьо!
 — Я навіть не знаю, що тобі 
на се сказати.
 — От і ми не знаємо. Кубань 
повернути чи що?».
 І от на тлі такої народно-сол-
датської опінії наш президент 
сьогодні заявляє: ні-ні, стріля-
ти по російській території ми не 
будемо! І як же він планує здо-
бути перемогу, не знищуючи 
стратегічних об’єктів супротив-
ника? У воєнній історії жодного 
такого досвіду немає. Не кажу-
чи вже про моральну складо-
ву питання: нас на нашій зем-
лі можна бомбити, а їх — зась? 
Під час війни кордонів не існує. 
Та й «людина з рушницею» — 
від якої залежить, чи бути пре-
зиденту президентом далі — 
застерігає: «Після всього таке 
відчуття, наче вже не залиши-
лося межі».
 Та направду національна 
ідея, як усвідомлення немож-
ливости мати під боком бандит-
ське держутворення, з’явилася 
в нашому інформаційному про-
сторі ще двадцять років тому, 
коли Дмитро Корчинський ви-
пустив дві книжки: «Війна в на-
товпі» (1997) та «Авторитарна 
альтернатива» (1998). Обидві 
книжки вийшли коштом авто-
ра, бо жодне видавництво тоді 
не насмілилося опублікувати 
те, що сьогодні виглядає загаль-
никами — якщо, звісно не ди-
витися виключно телемарафон 
олігархічних та провладних ка-
налів з відверто пропагандист-
ським гаслом «Єдині новини». 
 Обидві книжки мали по ти-
сячі примірників накладу (що 
було трохи менше середнього 
рівня на ті часи) та проблеми зі 
збутом, як неконвенційні видан-
ня. Інакше кажучи, лишилися 
практично не прочитаними ук-
раїнцями. Але головне через те, 
що тодішній читач геть не ціка-
вився геополітикою (підзаголо-
вок другої книжки — «Посібник 
з сучасної політології та геополі-
тики»). Ті з так званого масово-
го читача, хто таки їх прочитав, 
напевно сприйняли за радикаль-
ну футурологію чи навіть хво-
робливу фантастику.
 Погляньмо на це сьогодніш-
нім оком, на четвертому міся-
ці війни, яку дехто з наукових 
авторитетів вважає за реально 

третю світову. Ось Корчинський 
пише про «готовність сприян-
ню будь-якому сепаратистсь-
кому рухові в Росії; дестабілі-
зація як мета політики». Тоді 
подібні думки були повністю 
табуйовані; лише за двадцять 
років по тому Олександр Сав-
ченко насмілився публічно ос-
ловити це у книжці «Антиук-
раїнець, або Воля до боротьби, 
поразки чи зради» (К.: Самміт-
Книга, 2017): «Контрольована 
дезінтеграція Росії на декіль-
ка держав і територій мають 
стати, якщо не національною 
ідеєю, то головною надією ук-
раїнського народу».
 На піку балачок про 
Бжезінського та шахівницю 
Корчинський пише: «Якщо Ук-
раїна буде грати з сильними 
за їхніми правилами, вона про-
грає. Для того, щоб виграти, Ук-
раїна мусить грати проти пра-
вил». Двадцять років по тому, 
як це пролунало, — ніхто нічи-
чирк. Аж поки Володимир Гор-
булін не розвинув цю тезу у цілу 
книжку (Как победить Россию 
в войне будущего. — К.: Брайт 
Букс, 2020). Дивовижна подіб-
ність між тезами обох таких різ-
них авторів вражає. Та оскіль-
ки про тексти пана Горбуліна 
«УМ» писала неоднораз, наве-
ду лише зіставні висловлюван-
ня пана Корчинського:
 «Основу нової армії повин-
ні становити багатофункціо-
нальні дивізії (бригади), уком-
плектовані з добровольців і з 
грошовим утриманням не ни-
жче 2500$ на місяць».
 «Сьогодні перспективні-
ше вкладати гроші у створен-
ня «п’ятої колони» у країнах 
імовірних противників, ніж на 
утримання структур розвід-
ки».
 «Загальне озброєння народу. 
Це одразу приведе до підвищен-
ня суспільної моралі... Це зовсім 
різні речі: загинути зі зброєю в 
руках чи стати невинною жер-
твою».
 «Нори і лавки емігрантів 
стають розширенням тери-
торії їхньої Батьківщини, 
плацдармом її політики, пе-
реднім краєм її війни... Києво-
Печерська та Почаївська лав-
ри виконують функції кузні 
кадрів для різноманітних пра-
воекстремістських угрупо-
вань, фундаменталістських 
братств тощо».
 «Абстракції агресивні», — 
значить Д. Корчинський. Про 
те саме говорить ще один сенсей 
політичної аналітики, Ю. Щер-
бак: «Я завжди закликав уваж-
но слухати Путіна» (Україна 
в епіцентрі світового шторму: 
оцінки, прогнози, коментарі. 
— К.: Ярославів Вал, 2017). 
Тексти пана Щербака також 
детально коментовані в «УМ». 
Хіба що принагідно додам, що 
він перший, задовго до «геноци-
ду» з «єдиних новин», конста-
тував «етнічну війну на вини-
щення». 
 Власне, і Корчинський, і 
Горбулін, і Щербак-есеїст — 
це все також антиутопії. Анти 
— стосовно маячні про «брат-
ні народи», «європейськість 
Росії» і тамту «велику культу-
ру». І об’єднує цих геть різних 
інтелектуалів одне: «Зрівня-
ти з землею оплот деструк-
ції» (Д. Корчинський).■

РОZZІЯ

НЕПРОЧИТАНЕ
про Карфаген

■



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 23 ЧЕРВНЯ 2022 КУЛЬТУРА

Максим СТРІХА

 Не лише завершити перерваний вторг-
ненням рашистів сезон Моцартовим «Весіл-
лям Фігаро», а й відзначити своє 40-річчя 
великим галаконцертом «З театром у сер-
ці» зуміла Київська опера, яку ще назива-
ють театром на Контрактовій площі. Це при 
тому, що ввечері 24 лютого в Київській опе-
рі на Подолі було заплановано прем’єру мю-
зиклу School of Rock (Школа року) на музи-
ку Ендрю Ллойда Вебера. Дорослі та юні 
артисти були готові до яскравого сценічного 
дійства, але воно не відбулося — того ран-
ку путінська росія розпочала здійснення фі-
нальної стадії свого плану знищення Украї-
ни та українців, після чого на кілька місяців 
театральне життя завмерло. 
 Крайні дійства у червні у театрі розпочи-
налися з «традиційного» у ці дні оголошен-
ня, що у випадку повітряної тривоги дійство 
буде перервано, а глядачі повинні спуститися 
в укриття під фоє. Потім зала підводилася, 
вшановуючи пам’ять загиблих у боротьбі за 
волю України. Але вистава й концерт таки від-
булися і засвідчили: Київська опера на Подолі 
є сьогодні де-факто флагманом національно-
го оперного мистецтва, готовим до розвитку 
багатих вітчизняних виконавських традицій і 
до нового експериментального пошуку.
 Вистава «Весілля Фігаро» народжу-
валася непросто. Три роки тому її було пос-
тавлено італійською, а незрозумілість для 
київської публіки швидких і карколомних 
поворотів сценічної дії (в цій опері все побу-
довано на жонглюванні дотепними репліка-
ми, які треба сприймати негайно!) спробува-
ли компенсувати вибриками режисури, що 
ніяк не дотичні ані до музики Моцарта, ні до 
лібрето да Понте за славетною комедією Бо-
марше. Попри всі зусилля музикантів та во-

калістів, глядачі масово залишали залу по-
середині вистави.
 Другу версію було створено вже в ук-
раїнському перекладі. Нова режисура Ві-
талія Пальчикова виявилася по-мінімаліст-
ськи ощадливою. Актори грають і співають 
на просторі замощеної оркестрової ями, 
перебуваючи перед оркестром; всі вони 
в стильних костюмах, що нагадують про 
добу Моцарта й Бомарше, але декорацій не-
має — лише мінімальні аксесуари. До пев-
ної міри таке прочитання виявилося суго-
лосним суворій добі; але воно не завади-
ло створити іскрометне дійство, де повною 
мірою виявлено синергію музики й поетич-
ного слова (що і є основою опери як жанру, 
але що, на жаль, було втрачено після пере-
ходу більшості театрів до практики виконан-
ня опер «мовами оригіналів», незрозумілих 
для публіки).
 У спектаклі можна було побачити ціле 
гроно яскравих солістів. Звісно, стрижня-
ми вистави є бас-баритон Олександр Киреєв 
(Фігаро) і сопрано Анна Зарецька (Сюзанна) з 
прекрасними голосами й виграшними сценіч-
ними даними. По-справжньому драматичний 
образ колись коханої, а тепер забутої чолові-
ком графині створила Вікторя Осадчук. Сам 
граф Альмавіва (Гліб Іванов) є тим виведе-

ним Бомарше «лібералом-розумахою», який 
щиро страждає від необхідності змагатися за 
серце гарненької Сюзанни з власним слугою. 
Справжньою перлинкою вистави став юний 
вітрогон Керубіно (Анастасія Поліщук), гото-
вий закохатися в кожну зустрінуту жінку. Зво-
рушливо виглядала юна Барбаріна (Віра Баг-
ринець-Воловоденко). По-своєму неповтор-
ними були Марцеліна (Алла Пригара), Дон 
Базіліо (Микита Олійник), Дон Курціо (Олек-
сандр Монастирський), Антоніо (Михайло На-
горний). Прекрасно звучав оркестр (диригент 
Ділявер Осман). Словом, у публіки були всі 
підстави влаштувати кількахвилинну овацію 
наприкінці.
 Концерт наступного дня був ювілейним 
— отже, містив офіційні й неофіційні приві-
тання («живцем» і в записі), нагородження, 
спогади тих, хто був причетний до перших 
кроків театру 40 років тому. Відзначалося, 
що Київська опера сьогодні є не тільки ко-
лективом, вистави якого є цікавими для всіх 
категорій глядачів, а й єдиним (на жаль!) 
по-справжньому національним (попри фор-
мальну відсутність цього статусу) оперним 
театром України, де всі вистави виконуються 
українською мовою. Це є частиною зорієнто-
ваної на залучення нових слухачів стратегії, 
розробленої під керівництвом директора — 

художнього керівника театру Петра Качано-
ва, на чию адресу цього вечора було сказа-
но багато заслужених добрих слів.
 А сам концерт став своєрідною ретрос-
пекцією того, що театр зробив упродовж 
40 років: від «Веснянки» з дитячої опери 
«Зима і весна» Миколи Лисенка (з якої все 
колись починалося) і до дивовижно суголос-
ного нашому суворому й трагічному часові 
фіналу опери Юлія Мейтуса «Ярослав Муд-
рий». Головний диригент театру Василь Ва-
силенко готував до постановки це незаслу-
жено забуте монументальне оперне полотно, 
але у плани втрутилася війна...
 У концерті було багато яскравих вокаль-
них, балетних та інструментальних номерів. 
Зокрема, фрагмент з іскрометної опери Га-
етано Доніцетті Viva la Mamma! за участю 
Дар’ї Литовченко, яка спеціально приїха-
ла до Києва. Ця поставлена три роки тому 
опера показала, що публіка чекає від опери 

саме україномовних вистав, здатних захопи-
ти і зворушити до глибини серця.
 Ювілейний концерт тривав три з поло-
виною години. Чергову повітряну тривогу в 
Києві було оголошено о 19.29 — за хвилину 
по його завершенні. Артисти ще вийшли на 
площу перед театром, щоб сфотографувати-
ся на пам’ять про цей драматичний, але уро-
чистий день. На концерті багато разів луна-
ли слова вдячності на адресу героїчних ЗСУ, 
які уможливили його проведення у вільному й 
відносно безпечному Києві. Від ЗСУ насампе-
ред залежатиме й те, яким буде новий сезон 
Київської опери — про його контури говори-
ти поки зарано. Але ті музиканти й артисти, які 
працюють зараз в Україні, роблять свій внесок 
у всенародний опір ворогові. Бо, попри відому 
приказку Inter arma silent musae («Коли гово-
рять гармати, музи мовчать»), мистецтво так 
само є складником нашої боротьби за майбут-
нє українства й України. ■  

Фінал опери «Весілля Фігаро».
Фото надане театром.

❙
❙

СТОЛИЦЯ

Опера як опір
Київський театр на Контрактовій площі 
відзначив 40-ліття

■

Валентина САМЧЕНКО

 Театральна спільнота 11 країн у межах фести-
валю «Мельпомена Таврії-2022» гучно заявила про 
підтримку України у час повномасштабної війни росії 
на наших територіях. Народжена в Херсоні ще 1999 
року, локальна імпреза за понад два десятиліття ви-
росла у різновекторну, впізнавану багатоденну подію 
міжнародного масштабу, едиції якої наповнюються 
додатково літературою та кіномистецтвом й освітні-
ми програмами. Традиційне проведення цьогорічної 
двадцять четвертої «Мельпомени» у південному ук-
раїнському місті на Дніпрі, зрозуміло, після 24 лю-
того стало проблематичним, а точніше — просто не-
можливим. Бо російським танкам потрібні прислуж-
ники на тимчасово загарбаних українських територіях, 
а не українська культура.
 Ініціатора й організатора фестивалю Олександ-
ра Книгу — гендиректора Херсонського академічно-
го музично-драматичного театру імені Миколи Куліша 
— російські окупанти намагалися схилити на свій бік. 
За впливовим лідером проукраїнських думок, депута-
том облради 23 березня вранці приїздили додому в 
прихерсонські Олешки осіб 40 зі зброєю на трьох бро-
нетранспортерах і цивільних машинах із літерою «Z». 
Проводили ретельний обшук, забрали комп’ютер, 
планшети, телефони і гроші всіх членів родини. Піс-
ля миттєвого медійного розголосу, після допитів офі-
церамии з «СОБР-Крим» (специальный отряд быст-
рого реагирования), спочатку вдома, а потім у Хер-
соні — увечері Олександра Книгу все ж відпустили. 
Через кілька днів рашисти знову для «бесіди» приїз-
дили в театр. А через 40 днів від початку повномасш-
табної війни керівникові театру із сім’єю вдалося виї-
хати з Херсона, де тимчасово господарює росія. І вже 
дорогою через Одесу у Львів роїлися думки про про-
ведення з 10 по 19 червня «Мельпомени Таврії» у но-
вому форматі.
 Цьогоріч театри-учасники фестивалю не приво-
зили свої вистави до Херсона, а показали їх на своїх 
майданчиках. Загалом долучилося 64 театри у 34 
містах! Частина постановок учасників розміщена на 
офіційному YouTube-каналі. Український театральний 
фестиваль цьогоріч охопив Португалію, Чехію, Поль-
щу, Туреччину, Грузію, Німеччину, Румунію, Францію 
та вперше — Японію і США. Й об’єднав зусилля з 
французьким FestivalinExtremis. 
 Президент «Мельпомени Таврії» Олександр Кни-
га відкривав тимчасово переміщений фест у Львові, 
побував у Вінниці, Тернополі та Києві. У столиці на ба-
гатолюднну пресконференцію дійшов і міністр культу-
ри та інформаційної політики Олександр Ткаченко. А 
вже наступного дня, 18 червня, Олександр Книга пові-
домив, що позитивно вирішується питання нарахуван-
ня зарплати працівникам Херсонського академічного 
музично-драматичного театру імені Миколи Куліша за 
останні два місяці, що є конкретною підтримкою ук-
раїнців, у життя яких вдерлася російська окупація.
 Показ кожної вистави супроводжували слова 
«Херсон — це Україна!». На театральних майдан-

чиках глядачі більше дізнавалися про південне міс-
то і понад 100 днів російсько-української повномас-
штабної війни. Гаслом фестивалю-2022 стали слова 
«Мельпомена — голос Херсонщини». Збирали кош-
ти працівникам театру. Частину місць на показах на-
дали переміщеним особам для безоплатного відвіду-
вання. Скажімо, на феєрію «Коли цвіте папороть» Єв-
гена Станковича у Львівській національній опері.
 Кожна показана у межах фестивалю вистава — 
це окрема високопрофесійна самодостатня театраль-
на подія. «Другою виставою третього дня «Мельпо-
мени Таврії» для мене стала «Лісова пісня» від 
Львівського академічного молодіжного театру імені 
Курбаса, — розповідає Олена Пімєнова. — Виста-
ву грають ще з 2011 року. На думку експертів, вона є 
однією з найкращих цього десятиліття. І я цю думку 
поділяю. Класичний твір Лесі Українки представле-
ний у вигляді трьох коляд, які показують три відрізки 
нашої історії. Перша частина — розквіт українських 
традицій. Вбрання, обряди, пісні. Друга коляда — на 
нашу землю приходить радянська влада. Української 
мови меншає, вишиванки змінюються безформеним 
сірим одягом, і партія замінює все, що лиш можли-
во. Третя дія — глибокий «совок». Комунальні квар-
тири, усі говорять російською, приправляючи відбір-
ною лайкою. На тлі історичних змін і розгортається іс-
торія кохання Мавки та Лукаша. Незважаючи на три-
годинну тривалість, ти повністю поринаєш у виставу, 
а іноді і стаєш її учасником. Незабутні відчуття!»
 Виставу «Хлібне перемир’я» за Сергієм Жада-
ном у постановці Олександра Ковшуна показували не 
у рідному Харкові. У межах переміщеної «Мельпоме-
ни Таврії» спільно зіграли у Вінниці внутрішньо пере-
міщені актори Харківського театру Шевченка, вінни-
цьких Театру ляльок і Театру Садовського. Режисер-
постановник згадує, як минулоріч історію про війну 
показували у Маріуполі та Сіверськодонецьку… 
 «Нашому Луганському обласному академічному 
українському музично-драматичному театру, двічі пе-
реміщеному, було приємно бачити в глядацькій залі 
мешканців Сіверськодонецька, Лисичанська, Рубіж-
ного. Ми вкотре підтвердили, що жодна орківська 
навала не здатна зламати дух українців, нашу віру в 
Перемогу та зупинити розвиток українського мистец-
тва», — прокоментував директор-художній керівник 
театру Сергій Дорофєєв.
 «На сьомий день ХХIV Міжнародного театраль-
ного фестивалю «Мельпомена Таврії» у львівській 
програмі відбулося дві мистецькі події. У новоство-
реному театрі «Варта», який об’єднав у Львові під час 

війни молодих митців з різних міст України, — чит-
ка п’єси авторства Артема Вусика «Незламний Хер-
сон», він же — і режисер дійства. Львівський ака-
демічний театр «І люди, і ляльки» презентував та-
кож авторську роботу акторки та режисера Надії Крат 
«Козак Ось та москаль Ась» за казкою Степана Ва-
сильченка. Обидві якнайточніше суголосні настроям 
та тривожним подіям воєнного сьогодення, — ділить-
ся Світлана Максименко. — Дві актриси на сцені — 
Надія Крат (уособлення «русского міра» та його мен-
тальності) і Людмила Зборовська (українська Бере-
гиня) — «наживо» та за допомогою своїх чудесних 
ляльок Москаля Ася та Козака Ося (сценограф Ельві-
ра Босович) проживають історію одвічного недобро-
го сусідства, від якого постійно потерпає добродуш-
ний Ось (хоч і має пишні вуса та густий козацький 
оселедець). Ась — у впізнаваному тільнику, шапці-
вушанці та валянках — у блискучій акторській інтер-
претації Надії Крат стає яскравим узагальненим пси-
хологічним портретом «старшого брата». Того, хто 
приходить у гостинний дім сусіда з... рушницею, за-
вбачливо повісивши її на вхідних дверях, про всяк ви-
падок. Або голосно співає під супровід балалайки, а 
головне — щиро, від душі (так проникливо!) бажає 
своєму сусіду (Осю)… смерті. Тонкі нюансування ро-
лей, відсутність будь-якого педалювання чи шаржу, 

півтони та глибинні підтексти роблять акторські робо-
ти Надії Крат та Людмили Зборовської високим зраз-
ком сценічної культури. Браво!».
 У межах «Мельпомени Таврії» у зраненій російсь-
кими військами, але звільненій ЗСУ Бородянці побли-
зу Києва відбулися кінопокази: документального філь-
му «Життя після 16:30» про народного героя України 
Олександра Терещенка та військової драми «Позив-
ний Бандерас». «Останні п’ять років ми активно і бага-
то їздили із Сергієм Дзюбою й Артемієм Кірсановим 
нашою країною з презентаціями книг і фільмів, бра-
ли участь в кіно/театральних фестивалях. Але жодно-
го разу не були в Бородянці, в місті, де була школа 
мистецтв, був Будинок ЮНЕСКО. Завдяки ЗСУ є Буди-
нок культури, хоча дуже постраждав. Дуже прикро пи-
сати слово «була» і «був», але це ще один доказ того, 
що ворог намагається вбити все, що пов’язано з ук-
раїнською культурою», — коментує Валерія Борщевсь-
ка. — Ми висловлюємо велику підтримку українсько-
му Херсону. Гроші від проданих книг Олександра Тере-
щенка ми перерахували режисерові Сергію Павлюку на 
потреби біженців Херсона».
 Меседж, який звучав постійно всі дні театрально-
го фестивалю: «До зустрічі на ХХV «Мельпомені Тав-
рії» в українському Херсоні». Заявки на участь уже 
почали надходити, каже Олександр Книга. ■

ЧАС «Т»

Козаки ось, москалям — зась
Фестиваль «Мельпомена Таврії» став голосом нескореного Херсона в 11 країнах

■

У різних куточках світу упродовж 10 днів наголошували, що Херсон — це Україна.
Фото з фейсбук-сторінки Театральний фестиваль «Мельпомена Таврії».

❙
❙
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Літо — час, коли сонце може 
«вийти з-під контролю». Це озна-
чає, що небезпека обгоріти зали-
шається високою, і не лише у спе-
ку. Про це варто пам’ятати кож-
ному, а особливо прихильникам 
засмаги. Так, під впливом сонця 
організм синтезує вкрай важли-
вий для здоров’я вітамін D, тому 
засмага має не лише косметич-
ний, а й терапевтичний ефект. 
Але за умови, що ви будете до-
тримуватися деяких правил. 
 Насамперед: засмагати треба 
поступово. Не «допадайтеся» до 
сонця відразу, бо з незвички от-

римаєте опіки і зіпсований на-
стрій. У перші дні перебувати на 
сонці краще 5-10 хвилин на годи-
ну, далі поступово можете збіль-
шити час до 15-20 хвилин. 
 Шкіру необхідно захищати 
спеціальними засобами. Лікарі-
дерматологи радять підбирати 
крем із достатнім рівнем захис-
ту. Наносити його краще зазда-
легідь, перед виходом на пляж. 
Не забувайте про капелюхи з ши-
рокими кресами й сонцезахисні 
окуляри. 
 Пам’ятайте про режим. Ви-
ходити на сонце для засмаги слід 
якомога раніше. Від 11-ї ранку 
до 16-17-ї години краще захова-

тися від сонця у приміщенні. Не 
забувайте: згоріти можна навіть 
під парасолею. Вранці й увечері 
сонячні промені падають на зем-
лю під кутом і лагідніше «цілу-
ють» шкіру.
 Відразу після пляжу залиш-
ки сонцезахисного крему і соло-
ної води необхідно змити прісною 
водою, зволожити шкіру лосьйо-
ном для тіла. Пересушена шкіра 
потребує живлення.
 Якщо ж уникнути сонячних 
опіків не вдалося, скористай-
теся спеціальними засобами — 
кремами, аерозолями, які зні-
мають почервоніння і відчуття 
пекучості. Пийте якомога біль-

ше води, споживайте продукти 
із вмістом вітаміну С (цитрусові, 
полуницю, шпинат), бета-каро-
тину (моркву, капусту), вітамі-
ну Е (оливки, горіхи). Салати за-
правляйте лляною олією. Кос-
метологи радять прикладати до 
ураженої шкіри шматочки огір-

ка або охолоджені пакети зелено-
го чаю. Приймайте прохолодний 
душ, уникайте мила, парфумів 
на уражені ділянки. І регуляр-
но зволожуйте шкіру засобами 
на олійній основі. Прикладайте 
до місць опіків кубики із заморо-
женого соку алое. ■

Юлія КРУК

Вода як джерело... зараження
 Вони здатні непомітно поселитися в 
людському організмі і роками не давати 
про себе знати. Але наслідки такої «оку-
пації» бувають дуже дошкульними. Зара-
ження гельмінтами, кажуть лікарі, най-
частіше є наслідком звичайної недбалості. 
У літній період можливість спіткати таку 
неприємність зростає. Власне, якщо лю-
дина нехтує елементарною гігієною і пра-
вилами санітарії, їй рано чи пізно дове-
деться стикнутися з цими паразитами.
 Існує багато видів гельмінтів, і, за сло-
вами лікарів, усі вони по-різному вплива-
ють на організм, викликають різні симп-
томи і вимагають різного лікування. Пе-
реносниками цистів (так називають неак-
тивну, «сплячу» форму мікроорганізмів) 
можуть бути фрукти, овочі, ягоди, якщо 
їх не піддавали термічній обробці. Дже-
релом зараження також часто стає вода. 
«Проблема в тому, що ці мікроорганізми 
добре зберігаються в навколишньому се-
редовищі — в ґрунті здатні виживати до 
трьох тижнів, а у воді — до п’яти тижнів, 
— розповідає лікарка-терапевтка Мари-
на Савченко. — Якщо людина контактує 
із забрудненими предметами, а після того 
забуває помити руки, вона дає шанс пара-
зитам потрапити до організму».
 Наявність непроханих «гостей» в ор-
ганізмі проявляє себе характерними боля-
ми у верхній частині живота або в ділянці 
пупка, здуттям і «бурчанням» живота, ну-
дотою. Людину можуть турбувати закре-
пи, які переходять у проноси. Але пастка 
в тому, що такі симптоми часто або слабо 
виражені, або їх взагалі немає. Крім того, 
біль у животі, пронос, зниження маси тіла 
нерідко супроводжують інші захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту, зокрема 
ентерит та дуоденіт. Але якщо в людини 
знижена функція підшлункової залози, є 
дискінезія жовчних шляхів, боротися із 
паразитами організму складніше.

Мухи сприяють «транспортуванню» 
хвороби.
 Одним із найпоширеніших гельмін-
тозів є ентеробіоз. Ця недуга переважно 
підстерігає дітей, а механізм зараження, 
як правило, — від хворого на ентеробіоз. 
Шлях зараження — фекально-оральний. 
Неякісні харчі, мухи сприяють «транспор-
туванню» хвороби. Збудники ентеробіозу 
— гострики: мікроорганізми білого коль-
ору і невеликого розміру (від двох мілімет-
рів до одного сантиметра). Прикріплюю-
чись до слизової оболонки товстої кишки, 
ці мікроорганізми пошко джують її, про-
вокуючи запалення. У стінці кишки ви-
никають невеликі крововиливи, некрози. 
Такі подразнення можуть викликати по-
рушення функцій травного тракту з роз-
витком гастриту, ентероколіту та інших 
хвороб, — зауважує столичний лікар-пе-
діатр Наталія Калініченко.
 У кожної людини ентеробіоз прояв-
ляється по-різному, каже лікарка. Основ-

ні симптоми недуги — анальний свербіж 
(виникає частіше ввечері, при засинан-
ні), біль у животі (іноді нагадує біль при 
апендициті), метеоризм, нудота, пору-
шення сну. «Нерідко додаються і невроло-
гічні симптоми: людину турбує головний 
біль, запаморочення, зниження пам’яті. 
Діти стають примхливими, плаксивими, 
дратівливими, швидко втомлюються, по-
гано засвоюють корисні навички. У до-
рослих знижується працездатність», — 
застерігає педіатр.

Аскариди дихати не дають...
 Ще одна неприємність — аскаридоз 
— доволі поширене глистове захворюван-
ня. Його спричиняють аскариди — круг-
лі черви, довжиною від 15 до 40 см. Вони 
паразитують у тонкому кишечнику люди-
ни, але, оскільки дуже рухливі, спромож-
ні заповзати в шлунок і навіть у дихаль-
ні шляхи. Якщо паразити досягають ди-
хальних шляхів, то можуть спричинити 
стан задухи. Аскаридоз ускладнює пере-
біг багатьох інфекційних недуг, сприяє їх 
рецидиву (поверненню). У вагітних часті-
ше бувають токсикози, порушення в роз-
витку плоду, ускладнюється перебіг поло-
гів і післяпологового періоду.
 Людина заражається аскаридами, коли 
вживає в їжу немиті ягоди, овочі, столову 
зелень, — пояснює Марина Савченко. — 
Будь-які продукти, забруднені ґрунтом, 
піском, де можуть бути яйця аскарид, мо-
жуть стати джерелом зараження. Діти за-
ражаються, коли тягнуть до рота землю чи 
пісок, брудні руки або іграшки.
 Зазвичай при аскаридозі спостері-
гається загальне нездужання, підвищен-
ня температури тіла, кашель, під час яко-
го нерідко виділяється мокрота з домішка-
ми крові. Прояви захворювання залежать 
від стану організму людини та кількості 
паразитів. Хворого можуть турбувати пе-
ріодичні болі в животі, нудота, відсутність 
апетиту, слабкість, часті простудні захво-
рювання, зниження ваги. Аскариди на-
віть можуть спричинити кишкову непро-
хідність... Майте на увазі, що алергійна 

реакція у вигляді висипів на шкірі також 
може свідчити про наявність паразитів. 
Однак нерідко аскаридоз взагалі проті-
кає безсимптомно.

Риба без термічної обробки небезпечна!
 Епісторхоз — складне глистове зара-
ження, яке вражає печінку. Київська лі-
карка-інфрекціоністка Раїса Мостовенко 
нагадує: недуга передається через сиру 
рибу, а лікування часто дає ускладнення, 
які призводять до цирозу. «Терапія епіс-
торхозу надто токсична, оскільки дуже 
токсичний сам гельмінт, — пояснює фа-
хівчиня. — Він може тривалий час пара-
зитувати в жовчних шляхах і провокува-
ти негативні ефекти, зокрема артеріальну 
гіпертензію».
 Зараження найчастіше відбуваєть-
ся через сиру рибу, особливо коропових 
порід. Технологія приготування мало-
сольної риби, а також в’ялення, холод-
не копчення не повністю знешкоджують 
збудника. Тож вживання сирої риби, ма-
лосольної, в’яленої чи недостатньо про-
смаженої або провареної вкрай небезпечне 
для здоров’я, наголошує фахівець. Епіс-
торхоз вражає печінку, жовчні протоки, 
жовчний міхур, підшлункову залозу. Не-
дуга небезпечна ускладненнями, які про-
являються у вигляді гнійного холецисти-
ту, гепатиту, інших захворювань. Ці пара-
зити здатні навіть спровокувати злоякіс-

ні захворювання печінки та підшлункової 
залози, застерігає лікар.
 Перші клінічні прояви хвороби мо-
жуть з’являтися як незабаром (через 5 
днів) так і згодом (через 40 днів) після за-
раження. Хворого турбують підвищена 
температура тіла, болі в животі (частіше в 
правому підребер’ї), висипи на шкірі, по-
рушення процесу випорожнення. Аналіз 
крові теж може засвідчити наявність па-
разита.
Ретельно мийте і обливайте окропом
 Для профілактики гельмінтів важли-
во дотримуватися правил особистої гігіє-
ни, вживати добре вимиті овочі та фрукти. 
А ще краще, за порадою лікарів, облива-
ти городину і садовину окропом. Необхід-
но регулярно чистити надвірні туалети, 
обробляти їх спеціальними засобами для 
знезараження нечистот. До речі, тільки 
знезаражені нечистоти можна викорис-
товувати як добрива на ділянках.
 Рибу — солену чи копчену — лікарі 
радять вживати тільки промислового ви-
робництва. У домашніх умовах рекомен-
дують смажити рибу, перед цим порізав-
ши її невеликими шматками (до 100 гра-
мів). Смажте рибу щонайменше 20 хви-
лин, проварюйте — не менше 15 хвилин 
від моменту, коли вода закипіла.
 І, найголовніше: при найменшій підоз-
рі на недугу звертайтеся до лікаря-інфек-
ціоніста. ■

Біль у животі може свідчити про зараження гельмінтами. Не ігноруйте підозрілих симптомів!
Фото з сайту meta.ua.

❙
❙

ВАЖЛИВО

Найпоширеніші шляхи зараження гельмінтами:
 — забруднена вода;
 — тварини;
 — брудні руки;
 — немиті овочі та фрукти;
 — сира та напівсира риба;
 — сире та напівсире м’ясо тварин.

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Ідіть геть, непрохані гості!
Чому небезпека зараження гельмінтами зростає в літній період і як зарадити 
проблемі

■

НА ЧАСІ

Небезпечні «поцілунки» сонця
У спекотні дні більше перебувайте в затінку й не забувайте про 
крислатий капелюх

■

Капелюх і сонцезахисний крем — необхідний арсенал на літо. 
Фото з сайту www.5.ua

❙
❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Представники водних видів 
спорту зібрались у Будапешті 
на перший після Олімпіади у 
Токіо світовий форум. Приєм-
но, що перші дні чемпіонату 
світу принесли Україні вже три 
медалі.
 Свій високий клас та неви-
падковість двох бронзових на-
город на ОІ підтвердила ук-
раїнська збірна з артистичного 
плавання. За відсутності росій-
ської команди, «синьо-жов-
ті» борються за золоті нагоро-
ди з представницями Китаю та 
Японії.
 Спочатку в технічному соло 
«срібло» завоювала дворазова 
призерка Ігор  Марта Фєдіна. 
Для Марти це перша у кар’єрі 
медаль ЧС у соло та загалом сьо-
ма. До цього спортсменка шість 
разів піднімалася на подіум сві-
тових форумів: двічі — в дуеті, 
чотири рази — у команді.
 При цьому в технічному 
соло для України це перша ме-
даль ЧС за 5 років та лише дру-
га — у цій дисципліні: до Мар-
ти востаннє особисту нагоро-
ду здобувала Анна Волошина у 
2017 році («бронзи» у технічно-
му й довільному соло). Фєдіна, 
до речі, також має шанс зроби-
ти медальний «дубль» в особис-
тих дисциплінах.
 Згодом у технічному дуеті 
«срібний» поступ Марти під-
тримав тандем сестер Марини 
і Владислави Алексіївих. У по-
передньому раунді змагань ук-
раїнки показали другий резуль-
тат, пропустивши вперед лише 
китайський дует. У фіналі, зре-
штою, їхній результат не змі-
нився. Таким чином, Марина і 
Владислава завоювали першу 

для себе нагороду на рівні ЧС. 
До того ж «срібло» 2022 року — 
найкращий результат в історії 
для української збірної, адже 
до цього були лише «бронзи».
 Третя ж нагорода для ук-
раїнських грацій на форумі в 
Будапешті стала золотою. У 
змаганнях у довільній комбі-
нації «синьо-жовтій» збірній 
не було рівних — упевнена пе-

ремога над головними конку-
рентками з Японії. У команд-
ній комбінації Україну пред-
ставляли десять спортсме-
нок: Марта Фєдіна, Марина й 
Владислава Алексіїви, Олеся 
Дерев’янченко, Вероніка Гриш-
ко, Софія Мацієвська, Дар’я 
Мошинська, Ангеліна Овчин-
нікова, Анастасія Шмоніна та 
Валерія Тищенко.

 До слова, це також історич-
на нагорода — раніше українки 
ніколи не брали «золота» саме 
в цій дисципліні. Завдяки трь-
ом історичним медалям Украї-
на поки йде в топ-5 медального 
заліку.
 Окрім представниць артис-
тичного плавання, варто очіку-
вати нагород і у плаванні кла-
сичному. Дворазовий призер 

Токіо, віце-чемпіон світу Ми-
хайло Романчук уже вийшов 
до фіналу на дистанції 800 м 
вільним стилем із першим ре-
зультатом. Також наш «стаєр» 
виступить у коронній для себе 
дистанції 1500 м вільним сти-
лем. А от заплив на незвич-
ні 400 м не став для Михайла 
успішним: тут йому до фіналу 
вийти не вдалося. Крім цього, 
Романчук дебютує на рівні ЧС 
у плаванні на відкритій воді: 
наш плавець виступить у зап-
ливах на 5 і 10 км. До речі, не-
щодавно Михайло здобув пер-
шу медаль у новому для себе 
виді, вигравши «срібло» на від-
критому чемпіонаті Іспанії на 
дистанції 5 км.
 Пропустивши Олімпіаду, 
повертається до виступів на 
найвищому рівні призер ЧС-
2017 Андрій Говоров, який 
раніше навіть установлював сві-
тові рекорди на спринтерських 
дистанціях батерфляєм.
 А у стрибках з вишки основ-
ні надії пов’язані з наймолод-
шим чемпіоном Європи в історії 
Олексієм Середою: 16-річний 
спортсмен торік на Олімпіаді 
двічі став шостим: в одиночній 
10-метровій «вишці» та у син-
хроні. Тепер же юний вундер-
кінд спробує зачепитись за пер-
ші в кар’єрі медалі чемпіонату 
світу. ■

Дворазова призерка Олімпіади в Токіо Марта Фєдіна виграла вже дві медалі на ЧС у Будапешті.
Фото  ВВС.
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Олексій ПАВЛИШ

 Напередодні старту третього в сезоні 
турніру Великого шолома — Уїмблдо-
ну — ще один «грендслем» оголосив 
своє рішення щодо допуску/недопус-
ку тенісистів із рф і Білорусі. Як і очі-
кувалось, хардовий US Open дозволив 
представникам цих країн виступити в 
нейтральному статусі. Тобто організа-
тори трав’яного «шолома» разом з анг-
лійською владою стали, по суті, єдини-
ми, хто справді ввів обмеження проти 
спортсменів із країни-агресорки та її са-
теліта, заборонивши грати на англійсь-
ких кортах.
 За словами експершої ракетки Ук-
раїни Сергія Стаховського, таким рі-
шенням Уїмблдон показав, що це «єди-
на тенісна організація, яка має мораль-
ний кодекс».
 Не підтримала рішення Асоціації 
тенісу США дозволити росіянам і біло-
русам грати на US Open і екстретя ра-
кетка планети Еліна Світоліна, яка під 
час перерви у виступах займається бла-
годійністю. 
 «Таке рішення USTA щодо US Open, 
вони вирішили піти цим шляхом. Не 
підтримую його, бо вважаю, що їм слід 
було вжити більш серйозних заходів.
Наш український спорт відкидається 
мінімум на 10 років назад, бо вся інф-
раструктура пошкоджена або повніс-
тю знищена. Я можу вам назвати бага-
то-багато факторів, які можуть зігра-
ти роль у рішенні не давати російським 
і білоруським гравцям змагатися», — 
обурилась Еліна.
 Таким чином, Уїмблдонський тур-
нір, кваліфікація в основну сітку яко-
го вже стартувала, стане по-справжньо-
му історичним: без двох перших ракеток 
світу в чоловіків (окрім росіянина Мед-
ведєва, через травму не зіграє німець 
Звєрєв), без рейтингових очок, зате з ре-
кордними призовими (так організатори 
відреагували на абсурдне рішення поз-
бавити всіх балів за турнір).
 До речі, перед початком матчів в ос-
новній сітці відбудеться благодійний 
аукціон за участі Світоліної. Подія ста-

неться на кортах одного з клубів непо-
далік Всеанглійського клубу. Тенісис-
тка надала свої лоти — форму, в якій 
виграла бронзу Олімпіади в Токіо, а та-
кож ракетку. При цьому 80% виручених 
коштів буде направлено до Фонду Еліни 
Світоліної.
 А представники української збірної, 
які не ставили тенісні виступи на пау-
зу, з перемінним успіхом готуються до 
голов них змагань трав’яного сезону.
 Найкраща українська парниця Люд-
мила Кіченок після півфіналу РГ продов-
жила вдалі виступи в тандемі з латвій-
кою Альоною Остапенко: вони виграли 
парний трофей у Бірмінгемі та є одними 
з тіньових фавориток Уїмблдону. Наре-
шті посміхнулась доля на «грендслемі» 
Лесі Цуренко: якщо на попередніх двох 
«шоломах» після успішної кваліфікації 
їй довелося грати з лідерками світового 
рейтингу, то цього разу Леся потрапи-
ла одразу до основи й має шанс на більш 
сприятливий жереб. Допомогли доволі 
високий як для кваліфікації рейтинг 
(№114) та зняття кількох суперниць. 
 Напередодні ж самого Уїмблдону Цу-
ренко вдало виступила в Бірмінгемі та 
Істборні. На обох змаганнях їй вдалося 
пройти квалфікацію, а в Істборні Леся 
вже вийшла до другого кола.

 Так само до другого раунду в Істбор-
ні вийшли і Марта Костюк з Ангеліною 
Калініною, а от Даяна Ястремська пос-
тупилася на старті. Ще три українки — 
Катерина Байндль, Дар’я Снігур та Ка-
таріна Завацька — стартують у квалфі-
кації «шолома». У чоловічій же сітці 

серед українців залишився лише Ілля 
Марченко: досвідчений тенісист вий-
шов до другого раунду відбору. А от Ві-
талій Сачко свій дебютний матч на Уїм-
блдоні дограти не зміг, поступившись 
на старті кваліфікації. ■

АКВАФОРУМ

Водних справ майстри
На старті чемпіонату світу Україна йде у топ-5 медального заліку

■

ТЕНІС

На трав’яних кортах – 
із перемінними успіхами
Лесі Цуренко пощастило не 
грати відбір до Уїмблдону, 
а Людмила Кіченок 
виграла трофей

■

Леся Цуренко цього разу потрапила одразу до основної сітки “шолома”.
Фото ВВС.

❙
❙



ЧЕТВЕР, 23 ЧЕРВНЯ 2022 15СПОРТ
«Я ніколи не робив гучних заяв, я просто працював і робив свою роботу в 

тренувальному таборі. Це те, що я робитиму весь цей час до бою, а потім я 
вийду і радуватиму вас своїм боксом».

Олександр Усик
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Достроково, через повномас-
штабне вторгнення рф в Украї-
ну, завершивши минулий се-
зон, в УПЛ уже розпочали готу-
ватися до наступного, котрий, 
незважаючи на продовження 
бойових дій, планують проводи-
ти на вітчизняних стадіонах.
 Планується, що новий чем-
піонат країни в найсильнішому 
дивізіоні розпочнеться 20 серп-
ня, а поєдинки турніру прохо-
дитимуть лише в трьох містах 
— Києві, Ужгороді та Львові. 
 За попередньою інформа-
цією, в столиці планують гра-
ти «Динамо», «Зоря», «Чорно-
морець», «Кривбас», «Колос», 
«Інгулець», «Олександрія», 
«Металіст 1925», «Ворскла» та 
«Металіст». Львів має надати 
свої ігрові потужності «Руху», 
«Львову» та «Шахтарю», а Уж-
город — «Минаю» та «Дніпру-
1».
 Щоправда, в залежності від 
ситуації на фронті географія 
приймальних міст може розши-
рюватися. Грати ж наступний 
ЧУ, де братимуть участь 16 ко-
манд, планують за класичною 
схемою в два кола. За словами 
виконавчого директора УПЛ 
Євгена Дикого, формально ко-
манди вже узгодили календар 
і формат проведення ЧУ. Утім 
чекають на всі необхідні дозво-
ли та узгодження з силовими 
структурами.
 Дикий пояснив, що в основі 
розробленого календаря лежить 
територіальний принцип розта-
шування клубів. При цьому за-
уважимо, що вітчизняні учас-
ники єврокубків свої міжнарод-

ні матчі проводитимуть за кор-
доном. Приміром, у столичному 
«Динамо», котрому вже в лип-
ні грати поєдинки кваліфіка-
ції Ліги чемпіонів, як «домаш-
ню» арену розглядають стадіон 
у Лодзі. До слова, суперником 
киян у другому раунді відбору 
буде турецький «Фенербахче», 

і, як зауважив головний тре-
нер «біло-синіх» Мірча Лучес-
ку, опонент — не з приємних. 
Власне, динамівці вже розпоча-
ли підготовку до сезону, нещо-
давно зібравшись на своїй тре-
нувальній базі в Кончі-Заспі. 
Наразі в складі команди немає 
жодного легіонера. Подейкува-

ли, до столиці України не при-
був і румунський очільник ди-
намівського колективу Лучес-
ку, а обов’язки наставника пок-
ладено  на Олега Гусєва, однак 
дана інформація не підтверди-
лася.
 Загалом після заяви Євге-
на Дикого про узгодження за-

сновниками УПЛ формату про-
ведення наступного чемпіона-
ту в клубах відбулося активне 
пожвавлення кадрових пи-
тань. Скажімо, в криворізько-
му «Кривбасі», котрий разом з 
«Металістом» у новому чемпіо-
наті замінить в еліті «Десну» 
та «Маріуполь», оголосили про 
прихід на пост головного трене-
ра Юрія Вернидуба. Від самого 
початку російської агресії пові-
домлялося, що знаний в Україні 
спеціаліст (на той момент очіль-
ник тираспольського «Шери-
фа») задля захисту рідної краї-
ни вступив до лав ЗСУ. 
 Відтак для працевлашту-
вання Вернидуба в «Кривбасі» 
знадобилося розпорядження 
головнокомандувача Зброй-
них сил України Валерія За-
лужного, котрий перевів трене-
ра з фронту в Кривий Ріг, щоб 
той у вільний від служби час 
міг виконувати свої тренерські 
обов’язки. «Для мене велика 
честь у цей складний для на-
шої країни час тренувати саме 
український клуб. Клуб з вели-
ким славетним ім’ям і чимали-
ми амбіціями. А також це на-
дасть нові можливості в інфор-
муванні та допомозі Збройним 
силам України», — сказав Вер-
нидуб. ■

Юрій Вернидуб очолив криворізький «Кривбас».
Фото з сайту football24.ua.
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ФУТБОЛ

Зі скромною географією
Матчі наступної національної першості з футболу серед еліти планують грати в Україні

■

Григорій ХАТА

 Професійний світ боксу го-
тується до великого боксерсько-
го протистояння. 
 Після тривалих узгоджень 
умов контракту на реванш та 
дати бою представники команд 
українця Олександра Усика та 
британця Ентоні Джошуа пе-
рейшли до безпосередньої про-
моції протистояння, котре 
анонсоване на 20 серпня і має 
відбутися в Саудівській Аравії. 
Вибір країни для бою за три 
чемпіонські пояси в супертяж-
кому дивізіоні виглядає дещо 
дивним, однак саме там у про-
моутерів виявилися найкра-
щі можливості для отримання 
призового фонду за організацію 
супербою.
 Днями ж у місті Джидда, 
котре розташоване на березі 
Червоного моря, боксери про-
вели дуель поглядів. Бійці дов-
го й упевнено дивилися в очі 
один одному, після чого прове-
ли пресконференцію, де без над-
лишкового пафосу заявили про 
свої амбіції.
 «Наскільки ми знаємо, у нас у 
країні зараз складне становище, 
але ми з моєю командою робимо 
свою справу. Я ніколи не робив 
гучних заяв, я просто працював 
і робив свою роботу в тренуваль-
ному таборі. Це те, що я буду ро-
бити весь цей час до бою, а потім 
я вийду і буду радувати вас своїм 
боксом», — заявив Усик.
 При цьому Джошуа мусив 
визнати, що в першому про-
тистоянні з українцем його доб-
ряче побили, однак наголосив: 
«Найкрутіше в тому, що я от-
римав другий шанс. Коли я був 
підлітком, то постійно влипав у 
всілякі неприємності, але потім 

вищі сили послали мені дру-
гий шанс — і я прийшов у бокс. 
Опинившись у залі, я вчепився 
в цей спорт обома руками і вже 
не відпускав. Якщо ви знайо-
мі зі мною і моєю історією, то 
знаєте, що я король камбеків. 
Я можу впасти, але нікому не 
втримати мене внизу, адже я за-
вжди сповнений духу. Навіть у 
найважчі часи я знаю, що в кін-
цевому підсумку все буде добре.
Так що ми продовжуємо руха-
тися вперед».
 Нагадаємо, що одного разу 
Ентоні вже повертав втрачені 
в бою з Енді Руїзом пояси й по-
обіцяв це зробити знову. Задля 
того, аби відібрати чемпіонські 
пояси в Усика, Джошуа навіть 
змінив наставника, котрий вка-
зав на помилки своєму новому 
підопічному. Роберт Гарсія під-
готував уже 14 чемпіонів світу в 
профібоксі й сподівається на ус-
піх з іще одним учнем.
 «Просто зараз я бачу карди-
нально іншого Ентоні. Я можу 
це сказати по тому, як він ду-

має, як говорить, і по тому, як 
він старанно тренується в залі. 
Як на мене, він мав погану стра-
тегію, але це вже в минулому. 
Усик виявився кращим у той 
вечір, мої вітання, але 20 серп-
ня ми збираємося зробити все, 
що в наших силах, щоб вигра-
ти титули назад. Я знаю, Ентоні 
може це зробити. Він більший, 
фізично сильніший, у нього 
довші руки, і ми плануємо ско-

ристатися цим. Безумовно, нам 
потрібно бути готовими до будь-
якої дрібниці. Усик — приго-
ломшливий боєць. Він має на-
вички, рефлекси, точність — 
повний набір. Але я вважаю, що 
Ентоні має всі необхідні інстру-
менти, щоб його побити», — за-
уважив Гарсія.
 Додамо, що переможець цьо-
го протистояння на березі Черво-
ного моря отримає можливість 

поборотися з Тайсоном Ф’юрі за 
титул кращого з кращих. «Для 
Усика важливо зберегти титули 
і йти далі, адже є шанс, що пере-
можець цього протистояння от-
римає можливість битися за аб-
солютне чемпіонство. Це буде 
історичний бій. Упевнений, що 
20 серпня також стане історич-
ним днем і для боксу», — наго-
лосив менеджер Усика Егіс Клі-
мас.. ■

БОКС

На шляху до «абсолюту»
Український чемпіон 
у суперважкому 
дивізіоні провів дуель 
поглядів зі своїм 
візаві перед боєм-
реваншем

■

Олександр Усик та Ентоні Джошуа — на пресконференції в Джидді.
Фото з сайту www.ua-football.com.

❙
❙
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 Маленький москаль запитує 
свого батька:
 — Тату, а навіщо російському 
орлу дві голови?
 — Щоб ніхто не звертав уваги 
на те, яка в нас дупа.

* * *
 — Чому в росії ложку викорис-
товують як музичний інструмент?
 — Тому що жерти нічого.

* * *
 У росії всі хвороби лікують 
горілкою: від одних хвороб треба її 
пити, від інших — не пити, а від де-
яких — розтиратися.

* * *
 150 років тому в росії скасува-
ли кріпосне право. Але прогрес не 
стоїть на місці, і тепер у росії не іс-
нує ніякого права взагалі.

* * *
 У росії два споконвічні запитан-
ня: «Хто винен?», «Що робити?» І 
одна вічна відповідь: «А х...й його 
знає!»

* * *
 Уряд, який обмежить продаж 
горілки, в росії довго не протримаєть-
ся. А уряд, який його розширить, ще 
довго про це шкодуватиме.

По горизонталі: 
 3. Трагедія Софокла. 7. «Кур-
бан-...» — мусульманське свя-
то жертвопринесення. 8. Лікар-
фа хівець із роботи сечовивідної 
системи. 10. Спонукальна причи-
на до здійснення чогось. 11. «Цап 
..., цап ..., коза насипає. А малень-
ке козенятко на скрипочці грає» 
(дитяча пісня). 12. Відомий дав-
ньогрецький раб-байкар. 14. Вог-
нестійкий і кислототривкий міне-
рал волокнистої будови, визнаний 
шкідливим для здоров’я. 17. По-
зивний активіста Віталія Олешка, 
вбитого в Бердянську 2018 року. 
18. Диригент церковного хору. 20. 
Головний розпорядник поміщиць-
кого маєтку. 23. Шовкова тканина 
з мінливим полиском. 24. Прези-
дент Польщі. 26. Представник ко-
мандного складу армії. 27. Пред-
ставник індіанського племені, ві-
домого войовничістю. 28. Поема 
Гомера. 29. Міфічна коза, яка ви-
годувала своїм молоком Зевса.
По вертикалі: 
 1. Французький дворянин, 
який убив Пушкіна на дуелі. 2. 
Курортне містечко в Карпатах. 3. 
Заговорена річ, яка має захисну 
дію, талісман. 4. Грецьке слово, 
яке означає спосіб існування іпос-
тасі, його внутрішню природу; бо-
гословський термін. 5. Фольклор-
ний герой романо-германських 

казок, невеличкого зросту, який 
оберігає скарби. 6. Хімічна наз-
ва срібла. 9. Популярна в 1970-х 
польська співачка. 13. Невелика 
частина міста, засаджена дерева-
ми. 14. Богиня, якій Паріс віддав 
яблуко розбрату. 15. Предмет, 
який дозволяє пряме волосся пе-
ретворити на кучері. 16. Вели-
ка група людей, зібрання. 19. Го-
лубина пісня. 20. Руйнування по-
верхні під впливом зовнішніх чин-
ників. 21. Один із головних богів, 
хазяїн загробного світу в єгипет-
ській міфології, бог відродження. 
22. Тимчасове володіння майном 
за відповідну плату. 25. Озеро-
море, на берегах якого відбував 
заслання Тарас Шевченко. 

Кросворд №14
від 16 червня

Адреналіна ШУГАЙ

 Через війну оргкомітет «Міс 
Україна Всесвіт» відмовився від 
проведення традиційного конкур-
су цього року, де зазвичай обира-
ли красуню, яка представлятиме 
нашу країну на «Міс Всесвіт». По-
радившись із партнерами з Miss 
Universe (США), було вирішено пе-
редати офіційний титул «Міс Ук-
раїна Всесвіт-2022» Вікторії Апа-
насенко, яка стала першою віцеміс 
Україна Всесвіт на конкурсі 2021 
року, повідомляють організато-
ри конкурсу. Відтак саме вона 
представить Україну на кон-
курсі «Міс Все світ-2022». 
 «Нашій країні наразі не 
до свята, але нам потрібно 
використовувати всі мож-
ливі засоби, щоб привер-
нути увагу до подій, які 
відбуваються в Україні. 
Саме тому ми виріши-
ли не втрачати мож-
ливість представити 
країну у всесвітньо-
му фіналі відомого 
конкурсу «Міс Все-
світ», який має 70-річну історію та 
транслюється у кожній країні світу. 
Наша місія на міжнародній арені — 
розповісти історію нашої країни та 
боротися за правду і мир на куль-
турному фронті, закликаючи світо-
ву спільноту почути голоси нашого 
народу, і закликати зупинити росію 
та її жорстоку загарбницьку війну. 
Ми їдемо боротися не за красу, а за 
перемогу», — сказала президент-
ка конкурсу «Міс Україна Всесвіт» 
Анна Філімонова.
 Українська міс активно бореть-
ся за перемогу України на інфор-
маційному фронті та займається 
волонтерською діяльністю, зокре-
ма допомагає готувати їжу для ба-
тальйону Збройних сил України та 
київським стареньким, які зали-
шились без родичів. Удвох із подру-
гою також займається адресною до-
помогою продуктами харчування, 
медикаментами і засобами гігієни 

для дітей, людей похилого віку та 
внутрішньо переміщених осіб. 
 «Коли мені зателефонувала 
Анна Філімонова і сказала, що я 
представлятиму Україну на «Міс 

Всесвіт», я була волонтером у рес-
торані й мила підлогу. Мій шок 
складно було передати словами, 
— згадує 28-річна Вікторія Апана-
сенко. — Це була багаторічна мрія 
мого дитинства. Напевно, вперше 
за довгий час я заплакала від щас-
тя. Я дуже люблю свою рідну Украї-
ну, і це велика честь — представля-
ти її на міжнародному рівні». 
 Вікторія закінчила факультет 
психології КНУ ім. Тараса Шев-
ченка за спеціальністю «Соціаль-
на робота». З дитинства займалася 

художньою гімнастикою, бальни-
ми та сучасними танцями, ма-

люванням, брала участь у кон-
курсах читців поезії та про-
зи, сама пише вірші. А ще 
вона — професійна модель, 
вільно володіє англійською 
мовою. 
 Саме зараз триває інтен-
сивна підготовка до участі 
у фіналі відомого конкур-
су «Міс Всесвіт», дата 
проведення якого стане 
відома пізніше. Оргко-
мітет «Міс Україна Все-
світ» відзняв соціаль-

ний ролик, який розміс-
тять у багатьох міжнародних ЗМІ. 
Це має на меті розповісти про події 
в Україні. Тим часом триває робо-
та над створенням вбрання для кон-
курсу національних костюмів, яке 
стане символом сили українського 
народу. Також оргкомітет конкур-
су планує низку важливих соціаль-
них і волонтерських проєктів. 
 «Дуже важливо продовжувати 
говорити про війну, бути надійним 
тилом для наших ЗСУ. Нам потріб-
на підтримка інших країн, щоб збе-
регти життя наших людей та зупи-
нити жорстокість росії, — переко-
нана Вікторія. — Я усвідомлюю 
відповідальність у такий важкий і 
жахливий час бути одним з амба-
садорів України на міжнародній 
арені, говорити голосом усіх жінок 
нашої країни. Я їду боротися не за 
свою перемогу, а за перемогу своєї 
країни». ■

СТРАШНА СИЛА

Красою боротимемось за перемогу 
На конкурсі «Міс Всесвіт» Україну представить Вікторія Апанасенко

■

Вікторія Апанасенко.❙

24—25 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, короткочасний помiрний дощ, 
мiсцями гроза, в окремих районах град. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +15...+17, удень +25...+27. Пiсля-
завтра вночi +15...+17, удень +26...+28.

Миргород: короткочасний помiрний дощ. Уночi +13...+15, 
удень +22...+24. Вiнниця: короткочасний невеликий дощ. Уночi 
+13...+15, удень +26...+28. Одеса: короткочасний невеликий 
дощ. Уночi +16...+18, удень +23...+25.

21 червня температура води в Чорному морi становила 21-22 
градуси, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. Труска-
вець: уночi +6...+8, удень +26...+28. Моршин: уночi +10...+12, 
удень +26...+28.

Народжений у вишиванці
На підконтрольну Україні територію важко травмованого в Маріуполі морпіха вдалося повернути завдяки 
обміну полоненими
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