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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 29,254 грн 

1 € = 30,915 грн

стор. 11»

Розбирати завали — це тепер оплачувана робота.
Фото з сайту radiosvoboda.org.
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стор. 10»

Художниця-самоучка 

розписала собачу будку, 

щоб привернути увагу до 

бездомних тварин

Інтер’єр 
для Бровка

стор.6»

В Україні повертаються 

мита та ПДВ

 на імпортні товари

стор. 3»

Заощадили 
— і досить! 

Жуйте часник 
і багато ходіть

Щоб зменшити рівень «поганого» 

холестерину в організмі, варто споживати 

продукти, що містять харчові волокна, 

ненасичені жири і вітаміни

Вакансій — 
ЗАВАЛИсь

Кабмін 
залучатиме 
безробітних 
до суспільно 
корисних робіт



ЧЕТВЕР, 30 ЧЕРВНЯ 20222 ІнФорУМ
«Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільним 
людям безпеку. Це дозволило б повернути людей до роботи та запустити економіку 
України».

Володимир 
Зеленський

президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

САМІТИ

Україні 
нададуть 
системи ППО
«Велика сімка» оголосила про 
нові санкції проти Росії
Інна СТЕПАНЧУК

 У Німеччині у вівторок завершився триден-
ний саміт «Великої сімки», яка об’єднує лідерів 
найпотужніших економік світу. Серед присутніх, 
зокрема, були президент США Джозеф Байден, 
прем’єр-міністр Великобританії Борис Джон-
сон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент 
Франції Еммануель Макрон, а також прем’єри 
Канади, Італії, Японії. Приєдналися до високого 
товариства президентка Європейської Комісії Ур-
сула фон дер Ляєн та очільник Європейської Ради 
Шарль Мішель. 
 Зустріч пройшла у Баварських Альпах за зачи-
неними дверима. Президент України Володимир 
Зеленський виступив перед поважним зібранням 
через відеозв’язок. Він подякував державам «Ве-
ликої сімки» за оборонну та фінансову підтрим-
ку України під час повномасштабного вторгнен-
ня росії, а також за послідовну санкційну політи-
ку стосовно країни-агресора.
 Він також закликав «Сімку» надати Україні 
сучасні системи протиповітряної оборони, які 
можуть забезпечити спокій українським містам, 
віддаленим від фронту. За його словами, росія по-
силює ракетні обстріли України, тому дуже важ-
ливо гарантувати цивільним людям безпеку. Це 
дозволило б повернути людей до роботи та запус-
тити економіку України. І як доказ словам пре-
зидента — у другій половині того ж дня ворог за-
вдав ракетного удару по торговельному центру в 
Кременчуці, вбивши щонайменше 20 українців та 
поранивши не менше 40 осіб. 
 Досі Україні надавали лише системи проти-
повітряної оборони радянського зразка. Вони менш 
ефективні, ніж сучасніші засоби захисту. Згодом у 
адміністрації Джо Байдена офіційно підтвердили: 
такі ППО Україна матиме. Вони ввійдуть до нового 
пакета американської військової допомоги. 
 Також Зеленський закликав «Велику сімку» 
допомогти розблокувати українські порти для ек-
спорту зерна.
 По завершенні саміту «Велика сімка» оголоси-
ла про нові санкції проти Росії, а також черговий 
пакет допомоги Україні. 
 Як зазначено в прес-релізі саміта G7, провід-
ні країни Заходу готові надати до 29,5 млрд до-
ларів для підтримки України, щоб закрити діру 
в бюджеті, яка утворилася внаслідок війни та зу-
пинки української економіки. Лідери G7 також 
висловили готовність накласти санкції на осіб, 
відповідальних за військові злочини в Україні. 
Будуе вжито заходи також проти тих, хто несе 
відповідальність за порушення прав людини, не-
законне здійснення влади в Україні і причетність 
до крадіжок українського зерна. 
 Але ефективність жорстких санкцій про-
ти росії в підсумку може залежати від того, чи 
зможуть лідери «Великої сімки» та інших країн 
знайти вирішення проблем з поставками енерго-
ресурсів та різким ростом цін, намагаючись поз-
бутися від російських джерел палива, наголошує 
у своєму огляді «Голос Америки». ■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Ще один важливий форум — саміт НАТО — розпочав-
ся 28 червня у Мадриді. Його називають історичним, адже 
йдеться про обговорення найбільшої трансформації колек-
тивної оборони з часів закінчення холодної війни. Про це 
розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг. «Це буде історич-
ний саміт із багатьох причин. Насамперед тому, що 30 союз-
ників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в 
Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна по-
ява в Мадриді — потужний сигнал у ці непередбачувані та 
небезпечні часи», — сказав Столтенберг. По-друге, за сло-
вами генсека НАТО, це буде історична подія, тому що Альянс 
затвердить Стратегічну концепцію НАТО, яка перебачатиме 
збільшення чисельності військ та готовність до швидкого ре-
агування.

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 «Повітряний» терор, вла-
штований рашистами на тери-
торії України, отримав гідну 
відповідь. Позаминулої ночі в 
районі Курського аеропорту про-
лунав потужний вибух. Судячи з 
повідомлень у соціальних мере-
жах, його чули в багатьох райо-
нах міста. У свою чергу російсь-
ка влада відзвітувала про збитий 
український безпілотник і роботу 
на місці НП військових та спец-
служб. 
 Не лишилася без гідної від-
повіді й атака ворожих гелікоп-
терів К-52 в районі Олександрів-
ки на Херсонщині. За даними спі-
кера ОК «Південь» Владислава 
Назарова, ЗСУ п’ять разів засто-
сували авіацію на кордоні Мико-
лаївської та Херсонської облас-
тей, знищивши ворожу техніку, 
опорний пункт та ЗРК Стріла-
10. А після реакції на обстріли 
наших ракетно-артилерійських 
підрозділів окупанти втратили 
кілька десятків живої сили, ре-
активну систему залпового вогню 

«Ураган», 2 склади боєприпасів, 
3 броньовики та 5 автомобілів. 
 Обламавши зуби об Миколаїв 
іще на початку війни, ворог про-
довжує нещадно знищувати інф-
раструктуру міста. Учора у ході 
чергового обстрілу окупанти влу-
чили у житлову багатоповерхів-
ку. Запекла артилерійська війна, 
схоже, тут триватиме далі. Дня-
ми окупанти на теренах облас-
ті розгорнули зенітну ракетну 
батарею С-300ВМ, аби прикри-
ти райони, де базується їхнє оз-
броєння та військова техніка. 
 Водночас найгарячішою точ-
кою фронту й надалі залишаєть-
ся Луганщина. Окупанти основ-
ні сили кидають на місто-супут-
ник Сіверськодонецька — Лиси-
чанськ, аби оточити українські 
сили оборони. «Тут вони мають 
частковий успіх, — повідомили 
у Генштабі ЗСУ, — закріплюють-
ся в північній частині Клиново-
го та поблизу траси Е-40 у районі 
Вуглегірської ТЕС. Задля збере-
ження темпу наступу ворог поси-
лив там угруповання батальйон-
но-тактичною групою».

 За даними голови Лугансь-
кої ОВА Сергія Гайдая, рашис-
ти в регіоні діють за старою схе-
мою, знищуючи будинок за бу-
динком. «Окупанти не зупиня-
ються ні перед чим, — каже він. 
— Якось у Сіверськодонецьку, 
коли вони не могли протягом 
тривалого періоду просунутися 
далі, випустили по одному з пе-
рехресть близько 200 снарядів, 
перетворивши на попіл кілька 
будівель». Ворог цими днями 
тут посилено атакував також Зо-
лотарівку, Вовчоярівку, Спірне 
і Верхньокам’янку. Але поблизу 
двох останніх населених пунктів 
змушений був відійти.
 Питання, чи зважиться Олек-
сандр Лукашенко, на вимо-
гу Путіна, відкрити у російсь-
ко-українській війні ще й бі-
лоруський фронт, наразі зали-
шається без відповіді. Днями у 
Жлобинському районі Гомель-
ської області стартували збори 
з військовозобов’язаними. «Не 
виключається проведення де-
монстративних і провокаційних 
дій підрозділами збройних сил 
Білорусі у прикордонних з Ук-
раїною районах та ведення роз-
відки з метою уточнення пози-
цій і характеру діяльності наших 
військ, — повідомили у Геншта-
бі ЗСУ. — Тому на Волинському 
та Поліському напрямках триває 
нарощування інженерного облад-
нання оборонних позицій у при-
кордонних районах Брестської 
області». Триватимуть розпочаті 
навчання до 16 липня. ■

НА ФРОНТІ 

Війна артилерій
Рашисти продовжують нищити українські міста 
з повітря, але регулярно отримують відповідь

■

Людмила НІКІТЕНКО

 СБУ припинила діяльність чо-
тирьох проросійських пропаган-
дистів у Черкаському районі. Про 
це «Україні молодій» повідомили 
в Черкаському  обласному управ-
лінні СБУ.
 «За даними слідства, чолові-
ки відкрито пропагували прок-
ремлівські погляди та підтриму-
вали збройну агресію рф. Вони ге-
роїзували російських загарбників 
і захоплювалися так званими «до-
сягненнями» росармії. Натомість 
українських захисників назива-
ли «бадерва», «укропи», «предані 
нацики» та «фашисти», — роз-
повідають у спецслужбі.
 Також уточнюють, що люби-
телі «русского міра»  відкрито 
підтримували окупацію міст Ук-
раїни, а агресію рф вважали ви-
нятково визвольною «військовою 
спецоперацією».
 Крім того, встановлено, що 
ці пропагандисти зібрали три 
радіостанції військового зраз-
ка та планували перехоплювати 
хвилі ЗСУ й збирати дані про дис-
локацію військових частин на те-
риторії регіону.
 Співробітники СБУ запобігли  
передачі даних ворогу та вилучи-
ли радіообладнання.
 Ще одна жителька Черкас, 
кажуть у СБУ, яка є уроджен-
кою росії, виявилась прихильни-
цею «путінської політики». У соц-
мережі «однокласнікі» на влас-
ній сторінці вона неодноразово у 
своїх репостах і публікаціях під-
тримувала злочинні дії окупантів 

і захоплювалась наказами путіна. 
Пропагандистка розповсюджува-
ла відео із закликами повідомляти 
всім про те, що насправді окупан-
ти не стріляють по мирних містах, 
вони їх звільняють. Також  жінка 
зазначала, що факти звірств і зни-
щення мирного населення війсь-
ковими рф — це перебільшення та 
спотворення подій повномасштаб-
ного вторгнення росії в Україну.
 Наразі за викритими фактами 
слідчі СБУ повідомили пропаган-
дистам про підозри за ч. 1 та ч. 3 
ст. 436-2 (виправдовування, виз-
нання правомірною, заперечен-
ня збройної агресії рф проти Ук-
раїни, глорифікація її учасників) 
Кримінального кодексу України.
 Заходи з викриття пропаган-
дистів здійснювали співробітни-
ки СБУ в Черкаській області за 

процесуального керівництва Чер-
каської обласної прокуратури.
 До речі, днями на Черкащині су-
дили колаборанта з Канева. Він по-
ширював вітання сепаратистів Лу-
ганська та Донецька з днем неза-
лежності та возз’єднанням з росією 
і  вихваляв солдатів ворожої армії. 
Суд  «виписав» йому три роки поз-
бавлення волі, встановивши іспито-
вий строк і поклавши на нього низ-
ку обов’язків, які перевірятимуть 
відповідні державні органи. 
 «Під час судового розгляду об-
винувачений визнав свою вину та 
звернувся до суду з клопотанням 
про перерахування на спеціаль-
ний рахунок ЗСУ половини заста-
ви в розмірі 25 тис. грн, обраної 
йому в ході досудового розсліду-
вання», — розповідають у проку-
ратурі Черкаської області. ■

СБУ «в гостях» у черкаських колаборантів.
Фото надане Службою безпеки України в Черкаській області.

❙
❙

ВОРОЖІ ГОЛОСИ

Ой у гаю соловйови щебечуть
Служба безпеки України взяла чотирьох проросійських пропагандистів у 
Черкаському районі

■
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Вакансій — 
ЗАВАЛИсь
Кабмін залучатиме 
безробітних до 
суспільно корисних 
робіт 
Тарас ЗДОРОВИЛО                        

 Повномасштабна війна росії про-
ти України завдала величезних збит-
ків українській економіці та залиши-
ла, згідно з новим звітом Міжнарод-
ної організації праці, 4,8 мільйона 
наших співвітчизників без роботи. 
І, за оцінками фахівців, якщо бойо-
ві дії загостряться-затягнуться, то 
втрати робочих місць зростуть до 7 
мільйонів. 
 Через кацапських «братів-виз-
волителів» кількість робочих місць 
в Україні зменшилася, а кількість 
безробітних безпрецедентно зрос-
ла. «Шукаю будь-яку роботу», «До-
поможіть знайти роботу» — таки-
ми повідомленнями наразі рясніють 
українські соціальні мережі. Бага-
то підприємств не працюють, безліч 
людей виїхали за межі свого населе-
ного пункту чи взагалі держави і те-
пер гостро потребують роботи, адже 
державна допомога переселенцям не 
може перекрити всіх потреб.
 Аби хоч якось зарадити проблемі, 
в Кабміні вирішили вбити двох зай-
ців. Відтепер офіційно зареєстрова-
них безробітних, які впродовж 30 
днів не знайшли роботу, залучати-
муть до розбирання завалів, будів-
ництва захисних споруд, ремонт-
них чи сільськогосподарських робіт. 
Що саме потрібно робити в кожному 
конкретному регіоні — визначати-
ме місцева влада. Відповідний доку-
мент затвердив уряд. Про це повідо-
мив прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль і додав, що зараз державі 
та народові України треба мобілі-
зувати всі ресурси, щоб перемогти 
росію у війні. 
 Суспільно корисні роботи вико-
нуватимуть не на доброчинних заса-
дах — держава обіцяє платити міні-
мальну заробітну плату (нині вона 
становить  6 тис. 500 грн) кожному 
залученому працівникові. Це зроб-
лено для того, щоб усунути практи-
ку, коли люди отримують виплати з 
безробіття, але не приймають пропо-
зиції роботи.
 «В умовах воєнного часу в держа-
ви немає для цього ресурсів. Усі ма-
ють або воювати й захищати Бать-
ківщину, або працювати на пере-
могу й для фронту», — наголосив 
прем’єр. Також очільник уряду за-
уважив: якщо під час воєнного ста-
ну людина залишається за кордоном 
понад 30 днів, то вона втрачає статус 
безробітного та відповідні виплати.
 «Усі ці кроки зі створення нових 
робочих місць, реформування сфери 
зайнятості, грантова допомога біз-
несу — це все нова економічна полі-
тика, яка допоможе нашій країні 
вистояти, перемогти, почати стрімко 
відновлювати та відбудовувати нашу 
державу», — резюмував Денис Шми-
галь.
 Зауважимо, що з 24 лютого служ-
ба зайнятості працевлаштувала 93 
тисячі українців, яким найчастіше 
нове робоче місце вдавалося знайти в 
сільському господарстві, переробній 
промисловості та торгівлі, а 262 ти-
сячі наших співгромадян отримують 
допомогу з безробіття. Наразі кіль-
кість вакансій у базі Центру зайня-
тості становить 22 тисячі. Найбіль-
ше робочих місць зараз у Дніпропет-
ровській, Харківській і Львівській 
областях, а також у Києві. ■

■

Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Опитування було розроб-
лено Грецьким фондом євро-
пейської та зовніш ньої полі-
тики (ELIAMEP) та Стам-
бульським політичним цен-
тром (IPC), підтримано 
компаніями MRB, KONDA, а 
також аналітичним центром 
dIANEOsis. Проведене під час 
кризи, що загострилася між 
двома країнами, опитування 
показало не лише те, як гре-
ки та турки оцінюють одне 
одного, а й їхнє ставлення до 
росії, України та США. Спой-
лер: вектори симпатій конт-
раверсійні.
 61% греків вважають, що 
їхня країна має міцні куль-
турні та історичні зв’язки з 
росією, але лише 33,7% на-
звали росію важливим страте-
гічним партнером для Греції. 
У Туреччині частка тих, хто 
вважає, що з росією існують 
міцні зв’язки, склала лише 
30%, при цьому кількість 
тих, хто розглядає росію як 
стратегічного партнера, — 
50%.
 Як це виглядає у житті? 
Досі греки зберігають гли-
бокий пієтет щодо росії за ту 
допомогу, яку вона надала 
їм у визвольній війні з тур-
ками 1821 року, і цей фено-
мен у їхній ментальності за-
лишається буквально на гене-
тичному рівні. Фактор спіль-
ності православ’я в Греції, де 
церква є частиною державно-
го апарату, не можна недооці-
нювати, а проросійське лобі в 
грецькому політикумі — одне 
з найпотужніших у Європі.
 З 24 лютого ці тренди за-
грали новими барвами: в обох 
країнах більшість мешканців 
звинувачують росію в окупа-
ції України. Але! Греки вва-
жають росію більш друж-
ньою країною, ніж Туреч-
чину. Втім, і з боку Греції, і 
з боку Туреччини ставлення 
до України не можна назвати 
однозначним.
 Уже 27 лютого влада 
Греції відправила владі Ук-
раїни транспортний літак із 
летальною зброєю — перш 
ніж відправити гумдопомогу, 
глава МЗС Греції Нікос Де-
ндіас заявив, що росія не за-

лишила Греції іншого вибо-
ру, окрім як засудити її. Зага-
лом обсяги допомоги Україні 
були відносно незначними, до 
30 млн євро. Заступник мініс-
тра оборони тіньового кабіне-
ту СІРІЗА Георгіос Ціпрас за-
питує: «Чому ми маємо бути 
на передньому краї разом із 
країнами, які активно вклю-
чені у війну з росією? Який 
сенс для Греції відправити 
важке озброєння на тлі тради-
ційного загострення відносин 
із Туреччиною?» І посилаєть-
ся на те, що Кіпр, Угорщина 
та Мальта взагалі не відпра-
вили жодного оборонного об-
ладнання. Ще три інші краї-
ни — Австрія, Болгарія, Ір-
ландія — надіслали лише за-
соби захисту, такі як каски. 
Не уточнюючи, що Австрія та 
Ірландія створили найкращі 
фінансові та соціальні умови 
для сотень тисяч українських 
біженців. При цьому питання 
«куди поділися 60 млн євро 
для 23 тисяч українців, які 
шукають захист в Елладі» — 
досі зависло в грецькому пар-
ламенті. І навіть понтійським 
грекам, які втекли з Маріупо-
ля та вільно володіють грець-
кою мовою, виділили мізер-
ну допомогу — ті ж безплатні 
«сімки» та 100 євро на люди-
ну. А відома грецька неквап-
ливість в оформленні доку-
ментів ставить багатьох ук-

раїнців у цій країні на межу 
виживання. 
 Але в іншому питанні гре-
ки виявили дивовижну сприт-
ність. Після запровадження 
санкцій на експорт російсь-
кої нафти морським шляхом 
виявилося, що навесні вели-
чезний обсяг російської на-
фти поставили грецькі суд-
новласники. «Орієнтовно — 
понад 19 млн тонн нафти на 
суму $16 млрд. Це понад тре-
тина всієї нафти, вивезеної з 
Росії навесні», — пише Black 
Sea News. Серед перевізників 
— п’ять найбільших грець-
ких компаній, які помножи-
ли тарифи на три: чи в очіку-
ванні надприбутків, чи з по-
боювання санкцій ЄС та репу-
таційних ризиків.
 Для Туреччини війна в Ук-
раїні також відчинила нове 
вікно можливостей. Дипло-
матичні бали Ердоган набрав 
із надлишком, втім, не вдаю-
чись до активних дій: реалі-
зація доктрини Монтре — за-
криття Босфору для військо-
вих суден росії — було одно-
моментне. 
 Понад усе запам’яталась 
активність у пропозиції посе-
редницьких функцій: перего-
ворів Україна–росія, у витя-
гуванні захисників Маріупо-
ля, щодо виведення українсь-
ких кораблів з експортом з 
блокади. А пліткам, що росій-

ські судна з українським зер-
ном перевантажують у неве-
ликих турецьких портах, ми 
не віримо. 
 І окреме спасибі за «Бай-
рактари». Скільки їх продала 
Туреччина Україні — військо-
ва таємниця. Іграшка недеше-
ва, але славна. При цьому Ту-
реччина, незважаючи на тиск 
ЄС, твердо відмовилася при-
єднатися до якихось санкцій 
проти Росії і прийняла понад 
100 тисяч росіян, які виїхали 
з країни після 24 лютого. І не 
так просто. Вже в березні вар-
тість «золотої візи» (дозвіл на 
проживання при купівлі неру-
хомості) у Туреччині підняла-
ся з 250 до 400 тис. доларів.
 І ще парадокс Серед-
земномор’я: у Греції 58% рес-
пондентів переконані, що Єв-
росоюз підтримує Туреччи-
ну, а у Туреччині 55% схиль-
ні вважати, що ЄС підтримує 
Грецію. Але нелюбов до США 
поділяють однаково: 50% тур-
ків думають, що США підтри-
мують афінську адміністра-
цію, а в Греції кількість тих, 
хто вважає, що Вашингтон на 
одному боці з Анкарою, налі-
чує 47%. Те, що США не по-
винні втручатися в європей-
ську безпеку, майже однако-
во вважають опитувані в обох 
країнах: 51% у Греції та 48% 
у Туреччині. Ось такі вони, 
греко-турки. ■

Греція заарештувала нафтовий танкер Росії, згідно з санкціями ЄС. Але греки самі були 
не проти заробити на перевезеннях російської нафти.
Фото з сайту focus.ua.
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УКРАЇНА І СВІТ

Та сама феска, але китиця на інший бік... 
Грецька газета Ta Nea опублікувала дослідження у сфері безпеки та економіки, 
проведене на початку травня цього року, під заголовком «У що вірять турки та греки?»

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Група сумських науковців на чолі 
із завідувачем кафедри рослинництва 
СНАУ Володимиром Троценком ство-
рила адаптований до наших кліматич-
них умов сорт кіноа. Цей їстівний різ-
новид лободи традиційно вирощували 
індіанці Південної Америки. Але сьо-
годні культура стала настільки попу-
лярною, що нею зацікавилися аграрії 
в багатьох країнах світу. 
 Перші експериментальні посіви 
культури на дослідних ділянках аг-
рарного вишу з’явилися близько вось-
ми років тому. Перед ученими стояло 
завдання з’ясувати, чи можна в при-
нципі «приручити» нехарактерну для 
кліматичних умов України рослину. 
Отримавши позитивний результат, се-
лекціонери вивели український сорт 
кіноа, назвавши його «Квартет». Ціка-
во, що на своїй батьківщині ця культу-
ра отримала назву «золото інків», ос-
кільки завдяки великому вмісту при-

родних білків допомогла вижити ін-
діанським племенам у роки воєн із 
конкістадорами. Сьогодні продукти з 
кіноа входять до раціону військових 
та астронавтів, а також зараховані до 
списку так званих суперфудів — ко-
рисної для здоров’я їжі. Її можуть спо-
живати люди, що не переносять глю-
тену, діабетики, вегетаріанці, спорт-
смени. «Сподіваємося, що найближ-
чим часом ця культура селекції СНАУ 
займе чільне місце у сівозміні на по-

лях місцевих аграріїв, — повідомив у 
фейсбуці проректор університету Юрій 
Данько, — а каша з кіноа — у раціонах 
наших захисників».
 Як запевняють дієтологи, насіння 
їстівної лободи має стовідсоткову за-
своюваність і містить велику кількість 
незамінних амінокислот та унікальну 
природну фолієву кислоту. З борош-
на цього зерна найчастіше випікають 
хліб, печиво, крекери, а також варять 
дуже поживну кашу. ■

СЕЛЕКЦІЯ

Наш варіант «золота інків»
Сумський національний аграрний університет 
зареєстрував перший вітчизняний сорт кіноа, що 
входить до раціону військових та астронавтів

■
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Розвал «оборонки» й відкриті 
шляхи наступу
 За півтора року каденції Во-
лодимира Зеленського було 
знищено енергетичний сектор, 
ліквідовано Верховною Радою 
Укроборонпром, розформова-
но військову прокуратуру, а це 
єдиний правоохоронний орган, 
котрий може працювати в зоні 
бойових дій. 
 Також ліквідовано Академію 
зовнішньої розвідки та підпри-
ємства військово-промислового 
комплексу. Згорнуто всі воєнні 
реформи та програми. Скороче-
но й неналежно профінансовано 
війська. 
 Ну дуже схоже на дії Януко-
вича, який зробив подібне за чо-
тири роки. Однак Зеленський 
упорався за три. І це єдиний про-
грес, котрим він може похизува-
тись. Для тих, кому не подобаєть-
ся це твердження, варто згадати 
кілька ключових фактів.
 Скажімо, те, як «боневтік» 
готувався до вторгнення. Для 
прикриття Києва з боку Біло-
русі указом п’ятого президен-
та України Петра Порошенка 
було сформовано танковий ба-
тальйон: близько 40 танків, 15 
БМП та 500 одиниць особово-
го складу. І це все благополучно 
розформували за шостого прези-
дента Володимира Зеленського. 
Таким чином оголилась дорога 
з Білорусі. Наслідки цього поба-
чив увесь світ у Київській облас-
ті: вбивства, ґвалтування, гра-
біж мирного населення рашист-
ськими військовими. 
 Також до підготовки до вій-
ни можна віднести вже згадува-
не нами розмінування переший-
ку КПВВ Чонгар та Каланчак — 
місць пропусків до адміністра-
тивного кордону, завдяки чому 
окупанти пройшли на територію 
України й захопили південь — 
Херсон, Мелітополь, Енергодар 
— та оточили Маріуполь. 

США та Британія довіряють 
українській армії
 Саме на цих факторах базу-
вались доповідні ЦРУ та МІ-6. 
Розвідка США та Великобри-
танії попереджали, але Зеленсь-
кий увімкнув «мороз». 
 До речі, в ЦРУ та МІ-6 зна-
ють, що з приводу сухопутного 
коридору і води до Криму дого-
ворняк склався ще в Омані. Од-
нак похід орків на Київ у цей 
договір зради не входив. Тому 
на початку війни в Опешечці 
так налякались, що для оборо-
ни України згадали про нелю-

бимих Залужного і Марченка, 
а самі сиділи в бункерах та об-
тікали «дріснею» в онучі. Саме 
тому, доки орки стояли за 15 кі-
лометрів від Києва, все було від-
носно тихо. А як тільки ЗСУ по-
чали виносити орду з Київської 
області вперед ногами — пішли 
показові виступи влади. На світ 
божий почали вилазити всяко-
го виду хламідії і в політикумі 
засмерділо по-старому, кажуть, 
знову оманським договорняком. 
Гучна заява президента Амери-
ки Джо Байдена про те, що Зе-
ленський не хотів чути про втор-
гнення, свідчить: уже немає під-
став це приховувати. А часті ві-
зити британського прем’єра 
Бориса Джонсона в Україну 
вказують, що США та Британія 

встановили прямий зв’язок зі 
Збройними силами України. 
І це дуже мозолить і свербить 
усій владній верхівці України й 
узагалі лякає всю «зеленобобо-
ву рать». Тому що зупинити ре-
альну міць та ще й із реальним 
бойовим досвідом і за підтрим-
ки США підкремлівські підмат-
рацники з оточення українсько-
го президента не зможуть ніко-
ли. Саме такий розвиток подій 
підтверджують недолугі спроби 
зганьбити генерала Залужного. 
 Не варто вважати наших пар-
тнерів ідіотами. Вони добре ус-
відомлюють, із ким мають спра-
ву в особі чинної української вла-
ди. По суті, Байден цими сло-
вами звернувся до українців та 
армії України. І в них він вірить, 
а от «боневтік», судячи з висловів 
оточення американського прези-
дента, — це відпрацьований ФСБ-
шний матеріал. Адже США, даю-
чи інформацію, спостерігали, як 
Зе готував країну до вторгнення, і 
вони були вкрай невдоволені його 
діями. Тому очікувати від нього 
якихось високоточних політич-
них ударів по противнику, інте-
лектуальних кроків як справж-
нього українського державно-
го діяча — вочевидь, марно. Зе-
ленський усе ж має популярність 
на Заході й поки що більш-менш, 
принаймні на позір, вибудовує 
міжнародні стосунки. І хоче та-

кож вибудувати нормальні взає-
мини з власним громадянським 
суспільством. Однак він не бере в 
розрахунок те, що і західні парт-
нери, й відповідальне українське 
суспільство разом із незалежни-
ми ЗМІ взяли Зеленського та його 
президентсько-урядову команду 
в лещата жорсткого контролю. 
 А нові удари в штангу 
ідуть один за одним. Скажімо, 
ексвіцепрем’єрка з європейсь-
кої та євроатлантичної інтегра-
ції Іванна Климпуш-Цинцадзе 
стверджує, що зараз той момент, 
коли можна наблизитись хоч од-

ним кроком — асоційованим 
членством — до НАТО, а Зеленсь-
кий у цей час, очевидно, невипад-
ково, напередодні саміту G7 заво-
дить свою шарманку, мовляв, Ук-
раїна ще не прагне до членства в 
НАТО. Клоунада! Немає у владної 
верхівки глобального бачення — 
політичного, стратегічного, так-
тичного плану ведення України 
до перемоги, що його варто було 
б розробити зі світлими головами 
військових командирів і запро-
понувати як варіант нашим пар-
тнерам та відверто сказати про це 
своїм громадянам. Немає нічого 
подібного, бо відсутня зацікав-
леність владної верхівки. 
 Є лише — «дайте!». І, схоже, 
влада благословила кампанію дис-
кредитації тих, хто на увесь світ 
говорив правду про нечувану жор-
стокість окупантів. Як-от матеріал 
в «УП», де з ексомбудсмана Люд-
мили Денісової зробили «бреху-
ху». За що мін’юст орків і виклю-
чив «УП» зі списку заборонених в 
оркостані українських ЗМІ. 
 Висновок наприкінці матеріа-
лу взагалі пробив дно: «не тре-
ба демонізувати російських сол-
датів». Так і до того, що знищені 
українські міста — це постановоч-
ні кадри — добазікатись можна. 
Де тут правда і в чому вона ук-
раїнська? «УП» стала ганьбою 
і плюндруванням пам’яті її за-
сновника Георгія Гонгадзе! 

Інформознаки ймовірних 
ворожих агентів 
 І це все лягає в канву нових 
акцентів рашистської інформ-
війни, вичленяючи котрі, може-
мо відслідковувати чужих серед 
своїх. 
 Стабільно стрімке зростан-
ня апетитів влади — один із мая-
ків, за котрі й чіпляється ворог. 
Особливо, коли наша влада поча-
ла відчувати ґрунт під ногами — 
підтримку Заходу, видаючи на 
цьому тлі невдалі, нелогічні за-
яви. Бо кошти ж проїдаються.
 Наприклад, у звіті глави «На-
фтогазу» Юрія Вітренка йдеться, 
що дебіторська заборгованість 
«Нафтогазу» — несплата за газ 
із 1 листопада до 1 березня, тобто 
ще до війни, зросла на 47 мільяр-
дів гривень. Тобто Фірташ з «На-
фтогазом» розпиляли десь 2 мі-
льярди доларів за зиму. І нещо-
давно Вітренко сказав, що йому 
для проходження зими 2022-
2023 необхідно 20 млрд гривень! 
47 мільярдів гривень прохезали 
за минулу зиму! А де ж прибу-
ток «Нафтогазу», який малював 
Вітренко в 2021 році? 
 Стратегія ОП та Фірташа по-
лягає в переконанні, що їм да-
дуть стільки грошей, скіль-
ки вони скажуть, тому що «ось 
дивіться, у нас тут війна, і…». 
А стратегія московії полягає в 
тому, щоб переконувати Євро-
пу й США, що Україні скільки 
не дай грошей — усе одно буде 
мало. 
 Тож на основі зазначених 
фактів московія також веде ін-
формаційну війну, і треба ро-
зуміти, хто з нами, а хто допома-
гає кремлю.
 У канву пропаганди рф ляга-
ють певні тези й напрямки атаки. 
 Теза 1: Україні не можна да-
вати гроші і зброю — тут коруп-
ція. І що говоритимуть агенти 
кремля в Україні, щоб підіграти 
цій тезі? Вони в ультимативній 
формі вимагатимуть щось від За-
ходу, інакше «ви — зрадники». 
До того ж вони вимагатимуть пра-
ва розпоряджатись коштами до-
норів без жодного нагляду з боку 
тих, хто ці гроші дає. І це вже оз-
вучив Мілованов. Мета кремля — 
посварити Україну і Захід. 
 Теза 2: Війна в Україні — це 
як війна в Афганістані. Витраче-
но гроші, час, але не отримано ре-
зультату. Незважаючи на очевид-

ну відмінність цих двох воєн, бо 
ми захищаємо свою землю від аг-
ресії сусіда-виродка, агенти крем-
ля хаотично скиглитимуть, що в 
нас корупція, скільки грошей 
не вливай — толку не буде. Про-
тидіяти цьому можна пришвид-
шенням антикорупційних кро-
ків та виконанням програми ре-
форм МВФ, аби позбавити ворога 
цієї важливої тези. 
 Теза 3: Україна збирається 
атакувати московію, тому остан-
ня розпочала війну, щоб захисти-
ти себе. Відкриті висловлювання 
з нашого боку, що ми нібито зби-
раємось атакувати територію мос-
ковії, не допомагають, а, радше, 
шкодять. Це просто додає кремлю 
аргумент, щоб сказати, що НАТО 
руками українців збирається на-
падати. 
 А тепер відслідковуємо: хто 
дедалі частіше повторює ці тези, 
все різкіше вимагає більшої допо-
моги, заперечує контроль донорів 
за витрачанням наданих коштів 
— той підігрує кремлю. 
 Ми знаємо, що світ від почат-
ку війни засипав нас грошима, і 
на зарплату армії також, а наші 
захисники лише в травні отрима-
ли зарплати за березень! 

Істерики «не на часі»
 Наразі виставляють як досяг-
нення, що влада зобов’язала олі-
гархів віддавати на війну 30% 
прибутку. Круто! А як бути з 
тими, хто свій бізнес зареєстрував 
за кордоном, скажімо, у Швей-
царії? І в мирний час бюджет Ук-
раїни недоотримував від товсто-
сумів грошей. А під час війни — 
вже нічого й казати. Бо такі теми 
високопосадовці просто оми-
нають. І всі істерики про «не на 
часі», «не той період», «не можна 
критикувати владу під час війни» 
— простимульовані владою. 
 Через договорняк невелич-
кої купки гнид — чиновників та 
кремлівських агентів — Украї-
на щодня платить дуже велику 
ціну. Російські кроти не вичи-
щені, владні гіпноїди «бикують». 
А президент страждає на морську 
хворобу і, до того ж, поняття зеле-
ного не має або не хоче мати, як 
вибудовувати національну систе-
му оборони й перемоги. 
 Це безпосередньо впливає на 
наше виживання як у найближ-
чому майбутньому, так і на деся-
тиліття вперед. ■

ТАЄМНЕ-ОЧЕВИДНЕ

Страхи «зеленої раті»
Оман Зеленського проти США та Британії

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Щовечора президент продовжує смалити серця дієсловами воєнно-
го часу, але наш пильний погляд і аналіз вказують: у пріоритеті все 
одно особовий займенник «я», числівники та ті особистості, що схо-
вані між рядками його звернень. Ті, на кого він опирається у своєму 
протистоянні між надмірними амбіціями та можливостями, значно 
обтяженими війною. У його риториці артистично схована відповідь 
на запитання: чи знав Зеленський, ідучи в президенти, яку роль 
відіграватиме? 
Напередодні широкомасштабного вторгнення рф підломилась опо-
ра взаємин із Заходом та громадянським суспільством у конструк-
ції президентської стійкості Зеленського. Однак він, витираючи з 
облич усе ще чималої кількості прихильників «божу росу», якою 
«помітив» територію своєї, запланованої у майбутньому, чергової 
боротьби за президенство, ішов своїм курсом. Хоча курс — це гуч-
но сказано, бо не було чіткої, послідовної, дієвої стратегії розбудови 
країни — лише ситуативні проєкції моделей узурпації влади. 
І, можливо, граючи далі на емоціях українців, йому вдалося б хоч 
трохи підняти обвислий рейтинг. Але широкомасштабна війна ого-
лила доволі неприємні епізоди.

Наблизитись хоч одним кроком — асоційованим 
членством — до НАТО, а Зеленський у цей час, 
очевидно, невипадково, напередодні саміту G7 
заводить свою шарманку, мовляв, Україна ще не 
прагне до членства в НАТО.
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Чайковський на слуху
 Відповідь на перше запитання: од-
нозначно так. Навіть після проведе-
ної п’ять років тому «декомунізації» 
символічний простір Києва залишався 
значною мірою неукраїнським. Його 
переповнювали топоніми з іменами не 
лише російських військовиків, а й уче-
них, письменників, митців тощо. При-
чому не лише першорядних, а й другої 
та третьої руки. На карті міста залиша-
лися десятки назв російських міст, ре-
гіонів, річок тощо. В умовах жорстокої 
розв’язаної проти нас війни таке напов-
нення міського топонімікону символа-
ми «русского міра» ставало вочевидь 
неприйнятним.
 Відкладання справи на потім могло 
б розтягнути все на десятиліття (має-
мо вже в Києві прецедент, коли процес 
«дерадянізації» топонімікону було май-
же заморожено на два десятиліття, від 
1994-го по 2014 рік). Бо завжди виника-
тимуть проблеми, що здаватимуться го-
стрішими від топонімічних.
 А ось ствердно відповісти на друге 
запитання я не можу. Вже перший оп-
рилюднений міською владою список 
на 467 назв, які пропонувалося зміни-
ти, викликав багато запитань. Почні-
мо з того, що в нього потрапило й бага-
то суто українських імен, зокрема й та-
ких національних класиків, як поети 
Павло Тичина й Микола Бажан, ком-
позитор Костянтин Данькевич, худож-
ник Микола Глущенко тощо (і навіть 
Богу духу винний неймовірно талано-
витий Василь Чумак, 19-річним за-
мордований денікінцями). Звісно, всі 
вони жили за тоталітаризму і мали ті 
або інші «скелети в шафі». Але всі вони 
зробили визначний внесок в українсь-
ку культуру. Схоже, що це усвідомили 
й керівники міста — у винесеному на 
голосування скороченому списку 296 
назв жодного з названих вище імен уже 
не було.
 Та й з росіянами не все так просто. 
Адже разом з імперіалістами та украї-
нофобами (Пушкін, Достоєвський, Бул-
гаков тощо) були і люди, щиро прихиль-
ні до України (Рилєєв, Тургенєв, Лєс-
ков, Герцен тощо), які гідні того, щоб 
їхні імена лишалися в розумній кіль-
кості на нашій карті — разом з імена-
ми інших прихильних до нас іноземців. 
Були й етнічні українці, які, зберігаю-
чи любов до свого народу, в умовах ім-
перії думали й творили російською (Го-
голь, Короленко, Ушинський тощо). До 
всіх цих постатей повинен бути дифе-
ренційований підхід.
 Спробую проілюструвати це на од-
ному прикладі, який нині в багатьох 
на слуху. Вважаю, що ім’я Петра Чай-
ковського повинне залишатися на карті 
Києва — як одне з багатьох тисяч інших 
імен, присутніх у назвах вулиць. Адже 
композитор мав українське коріння і 
був тісно пов’язаний творчістю з Ук-
раїною. Але воно однозначно не повин-
не залишатися в унікальній назві про-
відного національного музичного вишу 
— НМАУ. Спроби терміново зробити з 
Чайковського «українського компози-
тора» здатні призвести тільки до диск-
редитації тих, хто таке серйозно пропо-
нуватиме світові.

Прерогатива власників смартфонів
  Варто наголосити на очевидному: в 
кожному окремому випадку слід ухва-
лювати не лише рішення щодо окремої 
назви, а й щодо того, як вона «лягати-
ме» на всю карту міста, як з усіма інши-
ми. Недоречно увічнювати великого на-
ціонального класика в назві маленько-
го провулка. І так само недоречно про-
понувати назвати іменем симпатичного, 
але не першорядного діяча великий про-
спект.
 Особливість Києва в тому, що він 
— столиця. Отже, тут у топоніміці ма-
ють бути присутні не лише імена слав-
них киян, а й увесь національний пан-
теон в усіх його регіональних зрізах. Ма-
ють бути присутні й міста та річки всієї 
України (досі тут були особливо поміт-
ні своєю чужістю й недоречністю всіля-
кі «волзькі», «курські», «тихорецькі» й 
«магнітогорські»). Мають бути присут-
ні й назви іноземних столиць та провід-
ні постаті інших культур (звісно, насам-
перед пов’язані з Україною).
 На жаль, усього цього принципово 
не можна досягнути загальним голосу-
ванням «киян і гостей столиці». Таке 
до снаги тільки порівняно невеликому 
колу експертів-фахівців, які мають змо-
гу попрацювати в тиші. Звісно, тільки 
за умови, якщо ці експерти поділяють 
викладені вище принципи.
  Натомість у місті спершу зібрали 
всі пропозиції щодо всіх 467 об’єктів, а 
потім усі пропозиції, що надійшли щодо 
296 об’єктів, винесли на загальне голо-
сування, яке тривало лише шість днів. І 
це виявилося найпроблемнішим момен-
том усієї процедури.
 Насамперед наразі незрозуміло, що 
буде з рештою 171 назвою, принайм-
ні частину з яких теж конче необхідно 
буде змінити. Хоч, безумовно, варто й 
мати певний «резерв» назв — бодай для 
оперативного увічнення на карті столи-
ці тих імен чи подій, які безумовно по-
винні на ній бути.
 У голосуванні міг узяти участь ко-
жен, хто зареєструється в додатку «Київ 
цифровий». І тут виникла значно серйоз-
ніша проблема. Адже така реєстрація 
можлива тільки для власників смарт-
фонів. Тому ті, хто досі користуються 
старими кнопковими мобільними (як 
автор цих рядків) або з якихось причин 
узагалі відмовляються від мобільних (як 
це досі робить Джордж Сорос), виявили-
ся апріорі дискримінованими — персо-
нальний комп’ютер з інтернетом їм ніяк 
зарадити не може.

Художник Яків Гніздовський програв 
«Хімічній»
 Нарешті, про сам процес голосуван-
ня. «Клікнувши» по теперішній назві 
вулиці, його учасник виходив на дов-
гий (часом до трьох десятків позицій) 
список пропонованих варіантів. З них 
3-4 наводилися як «рекомендовані то-
понімічною комісією», решта йшли як 
певний доважок. На жаль, при цьому 
будь-яка додаткова довідкова інформа-
ція про тих і те, кого (або що) пропону-
валося увічнити, і про мотиви такого 
увічнення (наприклад, діяч жив на цій 
вулиці) була відсутня.
 За таких умов багато учасників голо-

сування по кожній з окремих назв час-
то діяли наосліп, «клікаючи» по першій 
позиції, підтриманій комісією (або ж ке-
рувалися суто емоційними порухами).
 Напевно, саме тому вулицю Магні-
тогорську при голосуванні вирішено пе-
ретворити на безлику «Хімічну», — бо 
ж більшість учасників просто не знали 
про блискучого світової слави митця 
Якова Гніздовського, який врешті опи-
нився на другій позиції. Напевно, з тих-
таки причин вулицю Нахімова пропо-
нується зробити Квартальною (а столи-
ця залишиться без імені Лазаря Бара-
новича). Особливо прикро, що вулиця 
Ломоносова перетвориться на «Науко-
ву» (створюючи плутанину з розташо-
ваним не так далеко за київськими мір-
ками проспектом Науки), а поза картою 
Києва опиняться і світової слави мате-
матик, друг Тараса Шевченка Михай-
ло Остроградський, і талановита ма-
тематикиня Юлія Здановська, яка тут 
жила і 22-річною загинула в березні во-
лонтеркою в бомбардованому рашиста-
ми Харкові.
 З таких самих причин не буде (на-
разі) й вулиць Іннокентія Гізеля, Дани-
ла Братковського, Леонтія Тарасевича, 
родини Тарновських, Григорія Кочура, 
Івана Дзюби та багатьох інших славних 
українців.
 Запропонована методика немину-
че мусила призвести й до казусів, коли 
ту ж саму назву учасники голосуван-
ня вирішили надати двом різним вули-
цям (наприклад, вулиці Астраханську і 
Брянську пропонується назвати іменем 
страченого росіянами борця за волю Бі-
лорусі Кастуся Калиновського). Реалі-
зація волі учасників голосування приз-
веде й до технічних проблем (неминуче 
виникатиме плутанина між вулицями 
Петра Гулака-Артемовського і Семена 
Гулака-Артемовського; у таких випад-
ках доцільною є різна форма увічнення: 
наприклад, назва вулиці і назва устано-
ви, спорудження пам’ятника тощо).
 Але в цілому результати голосуван-
ня виявилися значно кращими, аніж 
можна було очікувати. З карти столи-
ці не лише зникнуть «російські» назви 

(шкодуватиму лише за Тургенєвською 
— Іван Тургенєв дружив із Шевченком, 
протегував Марка Вовчка й на письмен-
ницькому конгресі у 1876 році озвучив 
протест проти Емського указу, написа-
ний Драгомановим). На ній водночас 
з’являться десятки й десятки конче 
потрібних українських назв. Для мене 
своєрідним актом історичної справед-
ливості стане перейменування вулиці 
Пушкінської (не забуваймо: сьогодніш-
ня війна путіна йде напряму від пуш-
кінського «Славянские ль ручьи соль-
ются в Русском море? Оно ль иссякнет? 
Вот вопрос!») на вулицю Євгена Чика-
ленка, який не лише закликав «люби-
ти Україну до глибини своєї кишені», а 
й фактично єдиний фінансував усе ук-
раїнське відродження межі ХІХ і ХХ 
століть.
 На цій карті з’являться і конче необ-
хідні для столиці великої європейської 
держави імена Данте Аліг’єрі, Рене Де-
карта, Гете, Жуля Верна, Вінстона Чер-
чилля, Голди Меїр, Енді Воргола та ба-
гатьох інших постатей.
 Дуже хотілося б, щоб комісія, готу-
ючи проєкт рішення Київради, не ста-
вилася до результатів голосування як 
до догми, а ще раз подумала: чи не вар-
то з міркувань цілісності карти столи-
ці вибрати десь не перший, а другий 
варіант (і тоді, можливо, ми отримає-
мо-таки вулицю Якова Гніздовського, 
а не безлику Хімічну). Але й зволікати 
з ухваленням такого рішення Київради 
вже не можна: час війни вимагає рішу-
чих дій.
 А ось коли дійде до решти об’єктів то-
поніміки, присутніх у первісному спис-
ку на 467 назв, тут до їхнього наймену-
вання безумовно варто буде підходити 
ретельніше, ще раз проаналізувавши всі 
вартісні пропозиції, які вже надійшли 
і які в «першому турі» не було реалізо-
вано. І нехай би фахова топонімічна ко-
місія тоді сама «прив’язала» ці пропо-
зиції до карти міста і вже цю цілісну 
систему винесла на обговорення киян 
та всіх громадян України. Матимемо 
шанси отримати тоді якісніший кінце-
вий результат. ■

СТОЛИЦЯ

Зректися символів нападника
Київська топоніміка остаточно не вималювалася після онлайн-голосування за нові назви

■

 Київ неподалік станції метро «Голосіївська». П’ятий місяць повномасштабної 
російсько-української війни.
Фото Валентини САМЧЕНКО.
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Максим СТРІХА, 
депутат Київради і член міської топонімічної комісії в 1990-1994 рр.,
двічі заступник міністра культури

Закінчилося голосування за пропозиції щодо перейменування 296 вулиць, про-
вулків та площ столиці. І хоча його результати носять лише рекомендаційний 
характер (на сесію Київради можуть бути винесені не остаточні варіанти, які на-
брали більше голосів), уже можна спробувати відповісти на декілька найваж-
ливіших запитань.
Чи на часі були такі масштабні перейменування саме зараз?
Чи добре було організовано процес збирання та обговорення пропозицій щодо 
нових назв?
Що потрібно зробити, аби рішення Київради з цих питань були якіснішими?



Не зайві 3,5 мільярда
 У Міністерстві економіки 
України порахували: повер-
нення мита та податку на до-
дану вартість на імпортні това-
ри збільшать щомісячні доходи 
бюджету на 3,5 млрд грн. «Це 
сприятиме зменшенню обсягів 
фінансування дефіциту бюдже-
ту з боку Національного банку, 
а відповідно — зниженню де-
вальваційного тиску», — пояс-
нюють у НБУ, нагадуючи, що 
з 1 липня повертаються скасо-
вані на початку повномасштаб-
ного вторгнення мита та ПДВ 
на імпортні товари та розмит-
нення автомобілів. 
 У Національному банку 
стверджують: ухвалення цьо-
го закону також створює під-
стави для скасування пере-
ліку товарів критичного ім-
порту. Він був створений, аби 
стримати відплив валюти за 
кордон в умовах війни — фак-
тично, діяла заборона імпорту 
всіх товарів за винятком тих, 
що містилися у цьому перелі-
ку. Проте список товарів кри-
тичного імпорту переглядався 
в бік збільшення 18 разів, ос-
кільки цього потребував ук-
раїнський бізнес, який віднов-
лював виробництво. «Сьогод-
ні список товарів критичного 
імпорту містить близько 90% 
від усіх товарних категорій», 
— пояснюють у регуляторі. 
 «Економіка розвивається 
й потребує все більше імпорт-
них товарів і сировини. Після 
того як Нацбанк усуне обме-
ження на купівлю та переказ 
іноземної валюти за кордон 
для купівлі товарів критично-
го імпорту, уряд, зі свого боку, 
скасує постанову про перелік 
товарів критичного імпорту», 
— заявила перша віцепрем’єр-
міністерка економіки Юлія 
Свириденко.
 Водночас у НБУ вважають, 
що закон створює передумови 
для скасування обмежень на 
купівлю валюти та транскор-
донні перекази для імпорту 
винятково товарів. «В умовах 
воєнного стану ми вважаємо 
за доцільне зберегти обмежен-
ня на купівлю валюти та тран-
скордонні перекази для імпор-
ту послуг», — зазначив голова 
НБУ Кирило Шевченко.

Влада різко змінює 
правила гри 
 Чи не найголовніша для 
українців стаття у переліку 
імпорту, за який знову стягу-
ватимуть мито, — легкові ав-
томобілі. З початком війни їх 

завозили до України у вели-
чезних кількостях: наші спів-
громадяни оновлювали свій 
автопарк, користуючись ну-
льовою ставкою податку. 
 Як заявив юрист Андрій 
Реун, пільга на імпорт авто   
скасована повністю, і вже з 1 
липня 2022 року імпорт ав-
томобілів здійснюватиметься 
за «довоєнними» правилами 
та цінами. Водночас законо-
давець вирішив стимулювати 
ринок електромобілів, на які, 
особливо в умовах паливної 
кризи, починають усе більше 
звертати увагу: влада планує 
скасувати збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня особами, які набувають пра-
во власності на легкові автомо-
білі, оснащені винятково елек-
тричними двигунами. Також 
на ці авто держава встановила 
нульову ставку мита і акциз — 
за ставкою 1 євро за 1 кіловат-
годину ємності електричного 
акумулятора таких транспорт-
них засобів. «Тобто умовний 
«Ніссан Ліф» з акумулятором 
ємністю 62 кіловат-години  
обійдеться в 62 євро акцизно-
го податку», — каже експерт.
 Скасовує влада і пільги на 
імпорт товарів, який торкнеть-
ся, зокрема, платників єдино-
го податку. «Скасування піль-
ги поставить таких платни-
ків у ситуацію, коли імпор-
тне ПДВ слід нараховувати, 
однак у зв’язку з призупинен-
ням реєстрації платника ПДВ 
заборонено формувати подат-
ковий кредит», — каже Реун.
 На його думку, в умовах 
війни державний бюджет несе 
значні втрати, але водночас 
подібні скасування нещодав-
но запроваджених податко-
вих пільг не додають бізнесу 
оптимізму та впевненості у за-
втрашньому дні. «При цьому 
теоретичне питання прогно-
зованості податкового законо-
давства прямо перетинається 
з практичними наслідками у 
вигляді потенційного піднят-
тя цін на широкий асортимент 
товарів у не найбільш відповід-
ний для цього час, — резюмує 
він, закликаючи президента 
ветувати урядовий законопро-
єкт. — Компромісним рішен-
ням між наповненням бюдже-
ту та забезпеченням інтересів 
суспільства виглядає щонай-
менше залишення пільги щодо 
сплати ПДВ при імпорті низки 
критично важливих товарів, 
наприклад, продуктів харчу-
вання або автомобілів, які ім-
портують громадяни, котрі 
втратили своє майно внаслі-
док військової агресії рф». ■

Продовження теми — 7 стор.
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 Олег ГАНСЬКИЙ

Світ готується допомагати Україні, 
використовуючи для відновлення 
нашої держави, у тому числі, аре-
штовані російські активи. Експер-
ти зазначають: процес цей трива-
лий, і тому починати його треба 
вже сьогодні. 

Канада готується до арештів
 У Канаді набули чинності поп-
равки до закону про спеціальні 
економічні заходи, який перед-
бачає можливість конфіскації ак-
тивів, що потрапили під санкції 
через війну росії, та їх використан-
ня на підтримку України.
 Ці спеціальні економічні заходи 
передбачають ідентифікацію і по-
дальше замороження активів, роз-
ташованих на території Канади, за 
поданням генерал-губернатора. За 
рішенням суду заморожені активи 
можуть бути конфісковані.
 Крім того, уповноважений 
міністр уряду Канади після кон-
сультацій з міністерством фі-
нансів і міністерством закордон-
них справ може передати кошти, 
виручені від продажу конфіско-
ваних активів, на відбудову іно-
земної держави, на яку негативно 
вплинуло грубе порушення між-
народного миру і безпеки, також 
— на відновлення міжнародного 
миру і безпеки, компенсацію жер-
твам грубого порушення міжна-
родного миру і безпеки, грубого й 
систематичного порушення прав 
людини або масштабних коруп-
ційних дій.
 «Вважаємо, що справді важ-
ливо розширювати наші юридич-
ні повноваження, оскільки буде 
дуже важливо знайти гроші для 
відбудови України. І я не можу на-
звати більш доречного джерела та-
кого фінансування, ніж конфіско-
вані російські активи», — заявила 
міністр фінансів Канади Христя 
Фріланд. Всього ж у Канаді за-
блоковано 412,1 млн канадських 
доларів, які перебували на росій-
ських рахунках або фігурували в 
угодах за участю осіб, які потрапи-
ли під санкції.

Фінанси — під контролем
 Для контролю за коштами, які 
виділяють на відновлення Украї-
ни, потрібен окремий орган, вва-
жає колишній міністр фінансів 
України, в минулому виконавча 
директорка Ради з фінансового уп-
равління та контролю Пуерто-Рико 
Наталія Яресько. «Дуже важли-
во для довіри мати узгоджену сис-
тему закупівлі, яка була б прозо-

рою, чесною, справедливою і доб-
ре управлялася б окремим відомс-
твом або третьою стороною, щоб 
були люди, які конкретно займа-
лися б питаннями моніторингу та 
звітності щодо використання цих 
коштів», — сказала вона.
 Яресько перерахувала джерела 
фінансування, які, на її думку, вар-
то залучити для відновлення Ук-
раїни, котра постраждала від втор-
гнення російських військ. «Насам-
перед це конфіскація російських 
активів. У кожній юрисдикції, де 
були заморожені активи росії, тре-
ба прийняти конкретні закони, 
розробити процедуру. Звичайно, 
все це потребуватиме часу, але цей 
процес уже треба розпочинати», — 
пояснила вона, додавши, що до від-
новлення України потрібно залуча-
ти Міжнародний валютний фонд, 
Світовий банк, Європейський банк 
реконструкції та розвитку, а також 
країни «Великої двадцятки».
 «Ситуація ускладнюється тим, 
що наш північний сусід вже бага-
то років має репутацію держави, 
яка не поважає норми міжнарод-
ного права й саботує виконання 
рішень, винесених міжнародни-
ми судовими та арбітражними ін-
станціями проти росії та її держав-
них підприємств. Сподіватися на 
ідеальний сценарій, коли країна-
агресор у майбутньому добровіль-
но, на підставі відповідних угод 
здійснюватиме компенсацію збит-
ків у повному обсязі, теж не дово-
диться. Саме тому, найімовірніше, 
компенсації треба буде отримува-
ти шляхом примусового звернен-
ня стягнення на російські акти-
ви», — заявляє аналітик Тімур 
Бондарєв.
 За його словами, Україна та 
українські бізнеси вже мають по-
тужний досвід боротьби за росій-
ські активи: протягом 2016-
2019 років наша держава нама-
галася стягнути з «Газпрому» 6,4 
млрд доларів штрафу за рішен-
ням Антимонопольного комітету 
України. «Стягнення відбувалося 
лише на території України. Звісно, 
у «Газпрому» на території України 
було цінне майно — газ, що транс-
портувався до Європи, але стягнен-
ня цього активу, очевидно, несло 
багато політичних ризиків. Тому за 
три роки Україна змогла отримати 
лише приблизно 0,00059% від за-
гальної суми», — зазначає він. 
 Утім, якщо до цієї акції — 
відібрати у росіян несправедливо 
награбоване майно — долучаться 
й інші держави, передусім країни 
Заходу, то, ймовірно, результати 
будуть суттєво успішнішими. ■

Старі європейські автівки, пригнані через західний український кордон, 
стануть дорожчими для їхніх власників.
Фото з сайту slovoidilo.ua.

❙
❙
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НАШІ ГРОШІ■

Перший прецедент 
Захід готується передавати Україні 
арештовані фінансові активи росіян

Фото з сайту idei.clab.❙

Заощадили — і досить! 
В Україні повертаються 
мита та ПДВ 
на імпортні товари
Олег ГАНСЬКИЙ 

Картина, коли в Україну через 
західний кордон ввозять вели-
чезну кількість уживаних авто-
мобілів — не лише для фронту, 
здається, залишається у мину-
лому. Влада вирішила скасува-
ти пільговий період, запровад-
жений на початку війни, коли 
власники цих авто, а також ве-
ликої кількості інших імпортних 
товарів — могли не сплачувати 
обов’язкові платежі. Зараз си-
туація повертається до свого 
первісного рівня, а експерти 
критикують таке рішення.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Елеватори в Шегинях
 Міністерство агрополітики для 
розширення наземних експортних по-
тужностей запропонує бізнесу умови 
для будівництва комплексів з пере-
валки зерна. «На західному кордоні 
я бачу наразі три речі. Перше: ком-
панії-власники елеваторів і далі роз-
вивають їх з прицілом на збільшен-
ня обсягів перевантаження. Туди ін-
вестують мільйони доларів, — за-
значив міністр аграрної політики та 
продовольства України Микола Соль-
ський. — Друге: поруч із кордоном 
активно беруть у користування чинну 
інфраструктуру, купують переванта-
жувачі, транспорт, склади для збері-
гання і займаються перевантаженням 
зерна. Крім того, на західному кор-
доні потрібно встановити комплек-
си, які спрощують логістичні рішен-
ня з перевантаження зерна. Таких по-
тужностей додатково потрібно най-
ближчим часом щонайменше 6-8 млн 
тонн».
 Згідно з оцінками профільного ві-
домства, дефіцит елеваторних потуж-
ностей для зберігання старого і ново-
го врожаю може коливатися в межах 
10-15 млн тонн.
 «Протягом одного-двох міся-
ців бізнесу запропонують комплек-
си з перевалки зерна та ділянки під їх 
будівництво за вигідними умовами з 
фінансування поблизу кордону», — 
зазначив міністр.

ДО РЕЧІ

 Хочу стати айтішником! 
 У межах проєкту «єРобота» дер-
жава надаватиме грантову допомогу 
на суму до 3,5 млн грн для стартапів 
в ІТ-сфері, а також покриє стипендію 
на суму до 30 тисяч грн на освіту в ІТ.
 Як заявив прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль, держава надаватиме від 
750 тис. грн до 3,5 млн грн для стар-
тапів, а адмініструватиме цю програ-
му Український фонд стартапів. Го-
ловними критеріями фінансування є 
створення 5 робочих місць та акцент 
на розробці нових технологій та рі-
шень. 
 Крім того, уряд запустив програму 
«Старт в ІТ», у рамках якої можна от-
римати стипендію в розмірі до 30 тис. 
грн на навчання й отримання навички 
молодшого розробника, дата-аналіти-
ка чи графічного дизайнера.
 Шмигаль наголосив: ця програ-
ма не для студентів і не для ІТ-фах-
івців, а для людей, які мають попе-
редній досвід роботи, але зараз, на-
приклад, цю роботу втратили чи пере-
бувають у простої і хочуть опанувати 
нові навички для нової кар’єри. 
 Кошти в межах програми «Старт 
в ІТ» можна буде витратити лише на 
оплату школи чи курсів, які визначить 
Міністерство цифрової трансформа-
ції. Загалом держава надасть мож-
ливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 
тисяч українців. Загальний бюджет 
програми становить 1,8 млрд грн.

■

■
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Наталя НАПАДОВСЬКА

 Національний банк Украї-
ни заморозив офіційний курс 
на рівні 29,25 гривні: банки 
повинні проводити операції з 
купівлі-продажу безготівкової 
валюти з клієнтами за курсом, 
який перебуває в діапазоні, 
де нижня межа — офіційний 
курс, а верхня — офіційний 
курс +1%. Економіст Михай-
ло Кухар погоджується: рі-
шення про фіксований курс — 
правильне. «НБУ прийняв аб-
солютно правильне, врахову-
ючи кризові умови, рішення. 
А більш кризові умови, ніж 
повномасштабна війна, уяви-
ти неможливо. Це вам навіть 
не ковід і не 2008-й. Це нищів-
ний, як планував агресор, удар 
по економіці України. Курс по-
винен був зірватися у прірву», 
— наголошує експерт.
 Українські банки встано-
вили різні курси для обміну 
валюти в Україні та для кар-
ткових операцій, і практич-
но одразу почалася бороть-
ба з негативними наслідка-
ми цього кроку. Не забарив-
ся різкий сплеск так званого 
«карткового туризму», про-
те НБУ відреагував тим, що з 
21 травня зняв обмеження на 
курс продажу готівкової ва-
люти та списання її з рахун-
ків при розрахунках гривне-
вими картками за кордоном, 
а також знизив щомісячний 
ліміт — еквівалент зі 100 ти-
сяч до 50 тисяч зняття там ва-
люти. (Оплату товарів, робіт 
та послуг можна і надалі про-
водити без обмежень). Таким 
чином НБУ дав банкам мож-
ливість конкурувати з «обмін-
никами».
 Станом на 27 червня готів-
ковий курс долара залишаєть-
ся вищим майже на 10% за 
офіційний безготівковий, і на 
сьогодні стає зрозумілим, що 

одному НБУ вирішити це за-
вдання не під силу. Повідом-
лення про те, що НБУ має пус-
тити гривню у «вільне пла-
вання», м’яко кажучи, пе-
редчасні. Повномасштабна 
війна триває, левову частку 
українського експорту зупине-
но, більше немає переказів за-
робітчан, немає високого при-
бутку від експорту зерна, про-
дукції металургійної галузі.
 Підтримання штучно низь-
кого курсу долара створює не-
гативні очікування щодо грив-
ні: адже в поточних цінах про-
давці враховують саме ринко-
вий, а не «нацбанківський» 
курс. Чи не єдиний вихід — 
акуратно зближувати готів-
кові та безготівкові курси. Ре-
гулятор докладає чимало зу-
силь до того, щоб готівковий 
та безготівковий курси збли-
жувалися, але попит населен-
ня на готівкову валюту цьому 
перешкоджає. 
 «Через специфіку готівко-
вого ринку процес зближення 
має поступальний та повіль-
ний характер», — диплома-
тично констатує фінансовий 
аналітик Віталій Шапран. Це 
повертає нас до проблем еко-
номічних чинників. 
 «Я бачу проблему в тому, що 
зростає попит на валюту, і НБУ 
щомісяця нарощує продаж ре-
зервів. Я б розглядала пробле-
му саме під цим кутом: що зро-
бити, щоб мотивувати населен-
ня і бізнес менше купувати іно-
земної валюти. І тут питання не 
тільки валютно-курсової полі-
тики та обмежень, а й усієї еко-
номічної політики», — вважає 
головний економіст Dragon 
Capital Олена Білан. 
 Також багато критики от-
римав прийнятий Верховною 
Радою 21 червня закон, зокре-
ма, про відміну пільгового вво-
зу автівок громадянами. «Рі-
шення відмінити одні з най-

більш драконівських у Європі 
збори при імпорті автівок (як і 
багато інших послаблень, зроб-
лених у березні і так само за-
раз відмінених) було чи не єди-
ним справжнім кроком з боку 
влади, спрямованим на полег-
шення життя людей, шокова-
них війною і понесеними втра-
тами», — вважає ресторатор 
Максим Храмов. Мита, акциз 
та ПДВ повертаються з 1 лип-
ня. За оцінками Міністерства 
економіки, нібито мають зрос-
ти щомісячні надходження до 
дохідної частини державного 
бюджету на 3,5 млрд грн, і це, 
мовляв, сприятиме зменшен-
ню обсягів фінансування де-
фіциту бюджету з боку Націо-
нального банку. Та чи так це 

насправді? «Щодо податків. 
Не збере держава і половини 
того, про що мріє, повернув-
ши всі попередні збори. Бо за-
возитимуть разів так у десять 
менше», — переконаний Мак-
сим Храмов. 
 Очікується, що ціни на ав-
томобілі (сподіваємося, що ав-
тівки для фронту закон виве-
де за дужки) піднімуться міні-
мум на 30%, паралельно насе-
лення готується до зростання 
цін на бензин, газ та продук-
тів харчування. Аналіти-
ки прогнозують невдовзі но-
вий стрибок попиту на валю-
ту і, відповідно, зростання 
курсу. А поки що НБУ зму-
шений продавати щотижня 
близько 1 млрд доларів з ре-

зервів для покриття дефіциту 
безготівкової валюти: згідно 
з повідомленням регулятора, 
за минулий тиждень чистий 
продаж валюти склав $925,5 
млн, і це третій за величиною 
обсяг тижневих інтервенцій з 
початку війни. Резерви Нац-
банку, що скорочуються, — 
плата регулятора за те, щоб 
гривня залишалася на пла-
ву. «В останні три місяці наш 
валютний ринок функціонує 
у без прецедентних умовах. 
Ми постійно аналізуємо, від-
стежуємо ситуацію і за необ-
хідності готові оптимізувати, 
удосконалювати наші валют-
ні обмеження», — заявив за-
ступник голови НБУ Юрій Ге-
летій. ■

З 1 липня автомобільних черг на кордонах поменшає. Ввозити вживані машини з Європи в Україну 
стане невигідно.

❙
❙

ФІНАНСИ

Фронтова гривня. Наказ — триматися
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було запроваджено валютні обмеження, що 
призвело до різних курсів, які діють як для громадян, так і для імпорту товарів

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Під вечір 26 червня для росії 
завершився пільговий період 
виплати 100 млн доларів. Сума 
смішна, але це лише відсотки 
за цінними паперами інозем-
них кредиторів. Загалом росія 
має заплатити 40 млрд доларів. 
Зважимо, що вони хотіли і мо-
жуть заплатити, але в рублях. 
А за контрактом мають випла-
тити у валюті, яку вони вряту-
вали від продажу цінних папе-
рів. Тому й дефолт, технічний: 
брали у доларах, віддайте у до-
ларах, а те, що іноземні бан-
ки не співпрацюють у питан-
ні конвертації — то ваші про-
блеми. Пастку створив Мінфін 
США, який дозволив усунути 
лазівки в санкціях, за допомо-
гою яких росія їх обходила. Єв-
ропейський Союз також впро-
вадив санкції проти російсь-
кого платіжного агента — На-
ціонального розрахункового 
депозитарію.
 У росії інформацію про де-
фолт назвали «неправомірною». 
«Ще у травні було здійснено 
платіж у валюті, а те, що кош-
ти не довели до отримувачів — 
не наша проблема», — заявив 
речник президента рф Дмитро 

Пєсков. Але в офіційних осіб іс-
терика та риторика змінюється 
від «вивсьоврьотє» до «нампо-
фіг». Міністр фінансів росії Ан-
тон Сілуанов заздалегідь назвав 
цю ситуацію «фарсом», мовляв, 
країна має гроші, щоб заплати-
ти за всіма рахунками, і оголо-
сив, що вони перейдуть на об-
слуговування свого непогашено-
го суверенного боргу в розмірі 40 
млрд доларів у рублях, критику-
ючи «форс-мажорну» ситуацію, 
яку буцімто «штучно створив За-
хід». У рублях? Серйозно? 
 Агентство Bloomberg зазна-
чає, що цей дефолт став «куль-
мінацією все більш жорстких 
західних санкцій, які перекри-
ли шляхи платежів зарубіж-
ним кредиторам», а найбільші 
російські банки відрізані від 
світової фінансової системи. 
 Дефолт завжди дуже не-
гативно впливає на країну. Її 
відключають від зовнішніх 
ринків капіталів, блокуєть-
ся банківська система, пада-
ють усі рейтинги, спостері-
гається прискорений відтік 
інвестицій. І, звісно, ніхто не 
хоче мати справу з такою краї-
ною. Але все це вже сталося у 
рф і до дефолту. Тому наслід-
ки для росії майже непомітні 

— у них і так усе погано було. 
Але чому ж визнання дефолту 
рф — важлива подія? «Мораль-
ний дефолт» росія отримала ще 
з 24 лютого, а технічний номі-
нально настав лише сьогодні. 
А після технічного дефолту мо-
жуть виникнути «крос-дефол-
ти» — коли інші кредитори по-
просять достроково виплатити 
гроші, а це ще декілька десят-
ків мільярдів доларів. І додат-
ковий аргумент не мати справи 
з рф, який точно буде покладе-
но в усі звіти, і навіть найбільш 
ризикові інвестори підуть із 
російського ринку: за методо-
логією рейтингових агентств, 
іще 15 років щодо кредитних 
рейтингів росії застосовувати-
муть сильний знижуючий ко-
ефіцієнт (ну, це якщо росія ще 
існуватиме у нинішньому виг-
ляді так довго). «Тому техніч-

ний дефолт це, звичайно, цвях. 
Красивий цвях, який поки що 
не забитий у лоб путіна. Але 
який уже міцно тримає криш-
ку труни економіки окупанта», 
— коментує народний депутат 
Ярослав Железняк. 
 Далі — більше. Жодні іно-
земні кредитори не спустять 
того, що росія технічно не 
може проводити платежі, і, 
ймовірно, вимагатимуть пога-
сити борги в повному обсязі. 
Власники російського боргу 
(який зараз продається з дис-
контом) зможуть домогтися 
оплати його в судах. Справа ця 
нешвидка, проте тут під удар 
потрапляють дві категорії ак-
тивів росіян: держ власність і 
держпідприємства з їх акти-
вами за кордоном. І що більш 
прикольне — виручка за зов-
нішньоекономічними контрак-

тами держкомпаній. Суд легко 
накладе арешт на виручку газ-
прому та роснафти, а потім ці 
гроші направить кредиторам. 
Наразі офіційні особи росії 
кричать про те, що нафта та газ 
у них залишаються і величезні 
гроші йдуть у країну. Але за рі-
шенням суду може трапитись, 
що продавати вуглеводні на ек-
спорт росія зможе, а гроші от-
римувати — ні.
 Тим часом санкції посилю-
ватимуться, золото та газ — на 
черзі. Аналітики вважають, 
що внаслідок санкцій (дискон-
ти наростатимуть, танкерами 
багато не наперевозиш) до кін-
ця року рф втратить від 30 до 
50% експорту енергоносіїв. А 
це прямо чи опосередковано — 
60% наповнення бюджету.
 Наше улюблене гасло: санк-
ції — працюють! ■

САНКЦІЇ

Країна рабів, країна банкрутів
Росія зазнала дефолту за зовнішнім боргом — вперше з 
1918 року.

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

Був у настільки важкому 
стані, що не взяли навіть до 
російської в’язниці
 Уродженець Полтави — морський пі-
хотинець Гліб Стрижко, який отримав значні 
травми під час оборони Маріуполя й понад 
два тижні провів у російському полоні, про-
довжив лікування в Києві, де його вчетверте 
прооперували. До цього він лікувався в ме-
дичних закладах Запоріжжя і свого рідного 
міста. Нині стан його здоров’я задовільний. 
 На підконтрольну Україні територію Глі-
ба Стрижка вдалося повернути завдяки об-
міну полоненими. У свої 25 років молодий 
чоловік пережив таке, що нам і не снилося. 
Гліб — історик за фахом, після закінчен-
ня вишу в Дніпрі працював ментором в Ук-
раїнській академії лідерства в Миколаєві. У 
лютому 2021 року підписав контракт із ЗСУ. 
Хлопець розповідає: із самого початку чіт-
ко знав, що хоче стати морським піхотин-
цем. Один із базових посібників у підготов-
ці та вихованні морських піхотинців «Вес-
ти! Боротися! Перемагати!» вивчив чи не 
напам’ять. До того ж сам обрав військовий 
підрозділ, у складі якого себе й бачив. Це 1-
й окремий батальйон морської піхоти, який 
2014 року під час анексії Криму вийшов звід-
ти майже в повному складі, лишившись вір-
ним військовій присязі. 

Злетів із третього на перший 
поверх і опинився під завалами
 Мені вдалося поспілкуватися з Глібом 
Стрижком під час його лікування в мед-
закладі Полтави. 
 — Я служив у десантно-штурмовій роті. 
У грудні минулого року ми заїхали в район 
проведення ООС і зайняли лінію оборони, — 
пригадав він, лежачи на лікарняному ліжку. 
— На бойових позиціях, в окопах північніше 
Маріуполя, і зустрів початок повномасштаб-
ної війни росії проти України. То був масова-
ний обстріл із реактивних систем залпового 
вогню «Смерч», «Град», «Ураган», з чого 
тільки можна. Розпочався дощ, та від виб-
ухів було ясно. Пристосовувалося тіло, зви-
кали вуха до всіх цих занадто гучних звуків, 
бо до цього таких інтенсивних бойових дій 
принаймні на моїй пам’яті не було. Спочатку, 
як уже сказав, ми стояли північніше Маріу-
поля. Згодом, коли почалися військові ма-
неври, нашим завданням було закріпитися 
на Маріупольському металургійному комбі-
наті, який досі зветься іменем Ілліча, і пере-
крити дорогу з Волновахи та Сартани. Спер-
шу наша вогнева точка була на четвертому 
поверсі однієї з будівель комбінату. Коли ж 
цей поверх знищили обстрілами з танків та 
мінометів, ми перемістилися на третій і про-
довжили стримувати натиск ворога.
 Однієї миті Гліб побачив, як у них ці-
литься танк. Коли ця бойова машина стріляє 
по тобі, запевняє хлопець, ти не чуєш звуку 
пострілу. 
 — Перед очима майнув яскравий спа-
лах — і в голові пронеслася думка: от вона, 
смерть, — продовжив свою розповідь мо-
лодий чоловік. — Потім ударили з міноме-
та — і будівля обвалилася в тій частині, де я 
стояв. Внаслідок цього злетів із третього на 
перший поверх і опинився під завалами. Піс-
ля того ж, як почув голос мого командира, 
який викликав мене по рації, зрозумів, що 
живий, а отже, треба покликати на допомо-
гу. Мене почули побратими й витягли з-під 
завалів. Тоді ще не знав, які тілесні ушкод-
ження маю, у мене був бо льовий шок. Зго-
дом наш бойовий медик приблизно перера-
хував мої травми: переломи кісток таза, зла-
мана нижня щелепа, забій грудної клітки, 
струс мозку, контузія. Окрім усього, не міг 
розплющити очей. Про те, що в мене злама-
ний ще й ніс, довідався пізніше. Мене транс-
портували до військового шпиталю, що був 
облаштований на території металургійного 
комбінату. Пробув там кілька днів. Лежачи 

із заплющеними очима й подумки молячись 
про одне — аби хоча б на мить стихнув біль у 
ділянці таза, одного дня почув, що, аби вря-
тувати наші життя, нас передадуть російсь-
кій стороні.
 Так Гліб Стрижко потрапив на окуповану 
територію України — до міста Новоазовськ, 
що на Донеччині. Тиждень провів там у лі-
карні, де, за словами хлопця, узагалі не на-
давали медичної допомоги. Потім його пере-
містили до медичного закладу Донецька, де 
врешті-решт наклали шину на нижню щеле-
пу, яка вже почала неправильно зростатися. 
Проте й там лікування, іще толком не розпо-
чавшись, зовсім швидко закінчилося. 
 — Увечері приїхали російські військові 
й заявили, що 20 наших поранених бійців 
виписують, зачитали список. У тому спис-
ку було й моє прізвище. Я єдиний був лежа-
чим. Усіх посадили, а мене повантажили до 
салону автобуса і привезли на територію до-
нецької в’язниці. Невдовзі з’явилися охорон-
ці, а також лікарі, які почали оглядати наші 
поранення. У мене й ще одного хлопця, яко-
му пострілом знесло частину голови, стан 
здоров’я був настільки важким, що нас не 
взяли навіть до в’язниці, — ворушив Гліб 
болючі спогади. 
 — От ви говорите, що вам не надавали 
повноцінної медичної допомоги. Але при ць-
ому хоча б якихось методів впливу не засто-
совували? — допитуюся. 
 — Та я й так ледве дихав, — посміх-
нувся морпіх. — Усе тіло боліло. Звісно, 
допитували, намагалися вивідати інформа-
цію, чинили психологічний тиск. Та найваж-
че було морально. Уявіть собі, поряд із то-
бою стоїть ворожий військовослужбовець зі 
зброєю, а ти лежиш у геть «розібраному» 
стані. 

Ніхто не знав, де саме 
перебуває Гліб: у полоні — і 
все
 Тим часом рідні Гліба Стрижка взагалі 
не знали, що з ним. Його мати Леся Костен-
ко розповіла, що, коли розпочалося повно-
масштабне вторгнення росіян, телефонного 
зв’язку з сином практично не було — він чи 
не весь час був поза зоною досягнення. 
 — Уперше Гліб зателефонував десь на 
20-й день повномасштабної війни й повідо-
мив, що його військове з’єднання стоїть у 
Маріуполі. Загалом телефонував разів чо-
тири, — конкретизувала пані Леся. — Тоб-
то ми звикли до того, що зв’язок із сином 
довго може бути відсутній, і були відносно 
спокійними. Проте згодом цей зв’язок уза-
галі зник. Зв’язалися з командуванням Глі-
ба, та нас заспокоїли, що туди справді ніхто 
не може додзвонитися. Урешті-решт нам до-
поміг один з його товаришів по службі з Ми-
колаєва, який, розшукуючи побратимів, на 
російському «Телеграм»-каналі, де вистав-
ляють фотознімки українських убитих бійців, 
а також відео з нашими полоненими, випад-
ково побачив на одному з відеозаписів Глі-
ба. Коли син їхав на фронт, то про всяк випа-
док дав цьому бійцю номер телефону свого 
старшого брата Ігоря. І от той хлопець зате-
лефонував Ігорю в Полтаву й повідомив, що 
Гліб у полоні. Ми переглянули те відео, воно 
страшне. На ньому син із заплющеними очи-
ма російською мовою називає себе, розка-
зує, які в нього травми, — так ми дізнали-
ся, що в нього багато переломів кісток. 
 Унизу, за словами Лесі Костенко, було 
«вікно» з текстом про те, що, оскільки боєць 
у дуже тяжкому стані, наш шпиталь сам пе-
редав його в полон, аби той хоча б вижив. 
Але й там не було жодного слова про те, де 
конкретно він перебуває. У полоні — і все. 
Рідні одразу ж передали інформацію, якою 
володіли, до створеного при Міністерстві з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій України Національного інформацій-
ного бюро пошуку людей, ключовою метою 
діяльності якого є збір та узагальнення да-
них про військовополонених, загиблих, зник-
лих безвісти, незаконно затриманих окупан-

тами. З огляду на те, що молодий чоловік 
мав тяжкі травми, родичі просили включити 
його до пріоритетних списків на обмін поло-
неними. 
 — Згодом з Міністерства з питань реін-
теграції тимчасово окупованих територій Ук-
раїни нас поінформували телефоном, що 
Гліба вже внесли до списку на обмін. Про-
блема була в тому, що ніхто не знав, де ж 
саме він перебуває, — оповідала далі болю-
чу історію пані Леся. — І як про це дізнати-
ся? Ми пробували навіть підключити знайо-
мих своїх знайомих з Горлівки, Новоазовсь-
ка й вивідати якусь інформацію, але все без-
результатно. І раптом, здається, 22 квітня, 
Гліб зателефонував сам, причому з дуже 
дивного невідомого номера. Оскільки в сина 
була зламана щелепа, він ледве відкривав 
рот, тож зміг сказати тоді єдине: «Мамо, я в 
полоні в Донецьку». Але цього було достат-
ньо. Ми миттєво передали до міністерства 
інформацію про місцеперебування сина — 
і після цього процес почав рухатися швид-
ше. Через деякий час нас обнадіяли, що не-
вдовзі відбудеться обмін. І нарешті 28 квітня 
десь після обіду міністр з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України Іри-
на Верещук повідомила телефоном радісну 
новину: усе, мовляв, обміняли вашого сина 
й зараз везуть до медзакладу Запоріжжя. 
Ми не знали, як їй дякувати. 

Перші слова Гліб вимовив 
крізь сльози: «Мамо, я вже на 
українській землі»
 Після того як від травмованого українсь-
кого морпіха Гліба Стрижка відмовилися на-
віть у російській в’язниці, його помістили до 
карети швидкої допомоги й привезли до міс-
та таганрог, що в ростовській області. Там 
на військовому аеродромі хлопця перенес-
ли на борт літака, де вже перебували такі ж 
українські полонені із зав’язаними очима й 
перемотаними скотчем руками-ногами. По-
між них були й лежачі. 
 — Літаком нас доправили у Крим, а 
потім пересадили на військовий автомобіль. 
Я поцікавився, куди нас везуть, і почув у від-
повідь: на обмін. Отак дізнався, що все не 
так уже й безнадійно. Того ж вечора нас об-
міняли на російських військових, після чого 
я потрапив до запорізької лікарні. Там мені 
нарешті почали надавати кваліфіковану ме-
дичну допомогу: вправили щелепу, прове-
ли хірургічну стабілізацію таза, багато інших 
маніпуляцій, зокрема вшили в моє тіло чи-
мало заліза, аби з часом я міг сидіти, стояти, 
ходити. Призначили й інші процедури, адже 
моє здоров’я значно похитнулося. Поки що 
провели три операції — і це ще не кінець. На 
мене чекає принаймні ще операція на носі, 
який після перелому неправильно зрісся, — 
констатує Гліб.
 Як уже зазначалося, з Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України неодноразово телефо-
нували матері героя цієї публікації, щоразу 
уточнюючи якусь інформацію про сина. Под-
звонили й тоді, коли Гліб Стрижко уже був на 
підконтрольній Україні території.
 — Ми сиділи як на голках — очікували 
на телефонний дзвінок. І невдовзі він, мов 
грім, пролунав серед тиші: помічник Ірини 
Верещук повідомив, що Гліб уже в запорізь-
кому медзакладі, а потім передав йому мо-
більний телефон (він у нього потім так і ли-
шився). Перші слова син вимовив крізь сль-
ози: «Мамо, нарешті я на українській зем-
лі», — Леся Костенко змальовувала деталі, 
які Гліб опустив. — Коли мені вже було ві-
домо, що його привезуть із Донецька до За-
поріжжя, я поглянула на карту — і зраділа, 
що між ними не така вже й велика відстань. 
Та, як з’ясувалося пізніше, сина з незафік-
сованими переломами кісток таза цілих сім 
годин везли в автомобілі «Урал» із Криму 
через усю Україну — і це просто щастя, що 
його не розтрясло остаточно. Урешті-решт 
Гліба доставили до медзакладу Запоріжжя, 
де ми з сином провели 12 днів.

 Тепер найскладніше вже позаду. Лікарі 
дають оптимістичні прогнози щодо одужан-
ня бійця, зазначаючи, що для цього прос-
то потрібен час. Молодий чоловік уже не 
лише міг сидіти, стояти, а й ходив по палаті. 
Із допомогою ж ходунка разом із лікарем-
реабілітологом долав відстань аж до поста 
медсестри. 
 — Лікарі стверджують, що Гліб навіть 
не кульгатиме, — радісно повідомила пані 
Леся. — Щодо щелепи, то йому вже зняли 
шви. Син, звичайно, ще не голиться, бо бо-
ляче. Але якщо раніше подрібнювала йому 
їжу, то зараз він уже жує самостійно. Ціло-
го яблука, щоправда, ще не вкусить — до-
водиться різати його на шматочки. Хоч по-
мічаю значний прогрес, адже раніше Гліб 
навіть говорити нормально не міг. Під пи-
танням лишається хіба що зір — він дуже 
повільно відновлюється: зображення ще 
пливе, одним оком син бачить лише наполо-
вину. Усе це наслідки пострілу танка й падін-
ня із третього поверху. Хоч порівняно з тим, 
яким побачила його вперше в запорізько-
му медзакладі, коли очі взагалі були залиті 
кров’ю й він не міг їх розплющити, і тут гріх 
скаржитися. Дякувати Богу, у сина була якіс-
на каска — коли його привалило бетонною 
плитою, вона тріснула, проте убезпечила го-
лову. Загалом можна сказати, що Гліб наро-
дився в сорочці: руки-ноги й хребет уціліли. 

Спілкується з журналістами, 
аби привернути увагу до тих 
бійців, які досі лишаються в 
полоні
 — Ви добре тримаєтеся, — зауважила 
я, дивуючись силі духу цієї жінки. 
 — Знаєте, у мене вже минув період пос-
тійного ридання, — зізналася моя співроз-
мовниця. — Добре, що на той час мій чо-
ловік був у Полтаві. Разом зі старшим си-
ном вони займалися питаннями визволення 
Гліба з полону, бо з мене не було особливого 
толку — я просто безперервно заходилася 
плачем. Зараз усе це позаду. Коли журналіс-
ти почали писати, знімати сюжети про Гліба 
й усе це розійшлося інтернетом, після цього 
нам телефонувало дуже багато матерів, які 
шукають своїх синів, котрі служили разом з 
ним або просто стояли в обороні Маріуполя. 
Тобто багато хто взагалі не володіє інфор-
мацією про те, де їхні рідні. От немає з ними 

зв’язку — і все. На тлі всього цього я прос-
то щаслива, що моя дитина ось тут, переді 
мною. Через це й радісно на душі.
 Гліб теж налаштований оптимістично, 
вірить, що з ним усе буде гаразд. «Інакше 
й бути не може, — говорить із посмішкою. 
— Настрій бойовий. Головне завдання — 
якомога швидше одужати й повернутися в 
стрій». А от із журналістами, за його слова-
ми, він спілкується з однією метою: для ньо-
го вкрай важливо постійно нагадувати про 
те, що багато морських піхотинців досі ли-
шаються в російському полоні.
 — Мій випадок — це, можна сказати, 
просто диво, — визнає хлопець. — Відтоді, 
коли потрапив у полон, до того дня, коли по-
вернувся на підконтрольну Україні тери-
торію, минуло порівняно небагато часу. Але 
багато хлопців, які воювали на передовій, 
ризикували своїм життям, досі перебува-
ють у полоні, а отже, державним органам, 
усім нам треба долучатися до їхнього звіль-
нення, аби максимально швидко повернути 
їх додому, до своїх родин. 
 Нині Гліб Стрижко збирає кошти на 
власну реабілітацію. Така допомога незай-
ва. За словами матері морського піхотинця, 
усі операції були безоплатними, але ж далі 
на нашого героя справді чекає тривалий пе-
ріод реабілітації, потрібні будуть послуги 
стоматолога, масажиста тощо.
 — Окрім усього, щоб відновити ор-
ганізм, необхідне повноцінне харчування, 
— додає Леся Костенко. — У Маріуполі 
наші бійці, будучи в оточенні, поповнити за-
паси харчів просто не мали змоги. Ну, і в по-
лоні їх годували мізерними порціями — так, 
щоб життя тільки жевріло, аби мати одини-
цю для обміну. У перші дні в медзакладі За-
поріжжя Гліб просто не міг наїстися. Навіть 
на ніч я ставила біля його ліжка пакет з бу-
лочками, круасанами тощо, а коли приходи-
ла вранці, він був наполовину порожнім. Тоб-
то син і вночі під’їдав. Шкіра на обличчі від 
зневоднення в нього була жовтою, втратила 
свою еластичність. А зараз уже навіть здо-
ровий рум’янець з’явився. На нас виходять 
волонтери, які інформують про те, що зараз 
існують програми реабілітації ветеранів за 
межами України. Коли Гліб буде більш транс-
портабельним, то, можливо, теж поїде на ре-
абілітацію за кордон. Але це буде в не надто 
близькому майбутньому. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

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

■

Гліб Стрижко: «Настрій бойовий. Головне завдання — якомога 
швидше одужати й повернутися в стрій».
Фото автора.

❙
❙
❙

«Публікацію підго-
товлено в рамках про-
єкту «Ми з України!», 
ініційованого Націо-
нальною спілкою жур-
налістів України».
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Ганна ВОЛКОВА 

Працівники соціальної сфери тримають свій 
фронт. Іноді у надскладних обставинах, ри-
зикуючи власним життям, рятують інших від 
неминучої смерті. При цьому не вважають це 
чимось особливим, просто, кажуть, сумлінно 
виконують свій професійний обов’язок. Та 
саме завдяки таким людям з Великим Сер-
цем соціальна сфера в Україні вистояла. 
Сьогодні наша розповідь про те, як у Дерга-
чівській громаді Харківської області, третина 
якої перебуває під тимчасовою окупацією, 
зуміли екстрено евакуювати найнезахищені-
ших громадян.

В умовах воєнного часу треба діяти 
надзвичайно швидко
 Половина населених пунктів цієї тери-
торіальної громади практично з самого по-
чатку широкомасштабної війни опинили-
ся під тимчасовою окупацією. Наразі во-
рог контролює понад третину її територій, 
тривають бої за окремі села. Окупанти 
продовжують періодично обстрілювати з 
різних видів зброї й невеличке містечко 
Дергачі. Тож щодня існує небезпека для 
мирних жителів. 
 Багато мешканців громади змушені 
були полишити свої домівки. На жаль, не 
всі могли (з різних причин) забрати з собою 
в далеку дорогу маломобільних родичів чи 
сусідів, за якими доглядали. Працівники 
соціальних служб також значною мірою 
виїхали з небезпечних територій. Ті ж, хто 
вирішив залишитися вдома, узяв на себе 
подвійне навантаження з догляду за неміч-
ними, навіть за тими, кому до війни опіка 
не була потрібною. Ризикуючи життям, 
соцробітники у перервах між обстрілами 
несли до підопічних хліб і дещо до нього. 
Коли виходило навідатися до них двічі на 
тиждень, а коли  ні. Тим часом стан багать-
ох одиноких стареньких погіршувався, бо 
ліків, на яких вони жили, було не дістати. 
 — Не знаю, як би наші співробітники 
справлялися з усіма проблемами, створе-
ними «русскім міром», якби Міністерство 
соціальної політики не винесло на розгляд 
уряду питання про екстрене (кризове) на-
дання соціальних послуг в умовах воєн-
ного стану, — говорить директор тери-
торіального центру соціального обслуго-
вування Дергачівської міськради «Береги-
ня» Роман Лук’яненко. — Адже раніше на 
те, щоб оформити людину до стаціонарно-
го відділення інтернатного закладу, необ-
хідно було витратити щонайменше місяць. 
Особливо складно було зробити медичну 
довідку: людину мали оглянути кілька лі-
карів, кожен з яких призначав свої дослід-
ження, а робили їх у Харкові. Останнім ча-
сом вимагався ще й негативний аналіз на 
ковід, який був дійсний лише три доби. В 
умовах воєнного часу це все затягнулося б 
на невизначений період, а діяти треба було 
надзвичайно швидко. 
 Як тільки у квітні запрацював спроще-
ний механізм надання соціальних послуг, 
співробітники терцентру за два дні скла-
ли список лежачих і маломобільних лю-
дей, яким потрібний стаціонарний дог-
ляд. Вони чи їхні родичі дали усну згоду на 
оформлення до геріатричних пансіонатів. 
Роман Олександрович зателефонував до 
кількох із цих закладів, розташованих на 
безпечній території Харківщини. Двох чо-
ловіків, які пересуваються за допомогою 
крісла колісного, готові були прийняти в 
одному місці, в інших знайшлися вільні 
місця окремо для жінок і окремо для чо-
ловіків, а чоловіка з психічними порушен-
нями чекали у спецзакладі. Загалом набра-
лося близько двадцяти людей. 
 — Нас дуже виручило тоді соціаль-
не таксі. Минулого року терцентр виграв 
його в обласному проєкті «Разом у майбут-
нє». Згідно з умовами проєкту, половину 

коштів, а це 800 тисяч гривень — на вось-
мимісний автомобіль «Хюндай» з кріслом-
трансформером і підйомником — виділи-
ла обласна рада, а половину — три громади 
(Дергачівський терцентр обслуговує за до-
говорами Солоницівську й Малоданилівсь-
ку ТГ), — продовжує Роман Лук’яненко. 
— Перевозячи підопічних до Богодухівсь-
кого геріатричного пансіонату, тобто нада-
ючи екстрено (кризово) транспортні послу-
ги, ми забили салон таксі малорухомими 
пасажирами, що називається, під зав’язку. 
Бо робити дві ходки туди-назад було ризи-
ковано. Виїжджали з Дергачів під обстрі-
ли і розриви снарядів. 

Кожна людина має значення 
 За кермо сів водій соціального так-
сі, а Роман Олександрович супроводжу-
вав пасажирів до місця призначення. 
Каже, найбільше хвилювався за поране-
ну осколком снаряда стареньку жінку, 
яку «швидка» незадовго до цього доста-
вила з Харкова до Дергачів. Коли снаряд 
розірвався поряд з місцевою лікарнею, 
що в ній аж повилітали шибки, а пацієн-
тів спустили у підвал, стало зрозуміло, 
що хворих треба з неї вивозити. А у пора-
неної харків’янки не було з собою паспор-
та — по хліб же з паспортом не ходять. Та 
у Богодухівському геріатричному пансіо-
наті заспокоїли: згідно з урядовим рішен-
ням про екстрене (кризове) надання со-
ціальних послуг відсутність документів 
не є перешкодою для оформлення в ста-
ціонарне відділення соціальної установи. 
Достатньо заяви, написаної на місці. Все 
решта — оформлення медичної картки, 
переведення пенсії, отримання довідки 
про доходи, відновлення документів, що 
посвідчують особу, — тепер покладено на 
надавача соціальних послуг. 
 Ще один день директор територіально-
го центру присвятив тому, щоб доставити 
решту підопічних до інших установ, де на-
дають послугу стаціонарного догляду. Але 
це не означає, що співробітники терцент-
ру лишилися без роботи. Під їхнім нагля-
дом все так же перебувають ті, хто потребує 
сторонньої допомоги. Комусь потрібна кон-
сультація, комусь — приготувати обід, ко-
мусь — доставити милиці… До речі, дехто, 
кого вивозили під обстрілами у стаціонар-
ні установи, повернувся додому, тільки-но 
стало спокійніше. 
 Сам 34-річний Роман Лук’яненко ні-
куди не виїздив із Дергачів, які й досі пе-
ребувають під прицілом ворога. Лише пе-
ребрався з відреставрованого за кошти іно-
земних партнерів гуртожитку для внут-
рішньопереміщених осіб, у якому три роки 
тому отримав кімнату, до друзів. Гуртожи-
ток стоїть на горі, і в ньому страшно, коли 
починаються обстріли. 
 Так сталося, що в 2014 році Роман при-
їхав складати сесію до Харківського інс-
титуту державного управління, де здобу-
вав другу вищу освіту, і додому, в окупо-

ваний Краснодон, Луганської області, вже 
не повернувся. Там він працював дирек-
тором дитячого реабілітаційного центру. 
На Харківщині його спочатку запросили 
на посаду начальника відділу соціальної 
роботи Дергачівської районної держав-
ної адміністрації, а вже незабаром Роман 
Олександрович, вигравши конкурс, очо-
лив терцентр.
 Немає вже інституту, в якому він ко-
лись навчався, бо російсько-фашистська 
армія знищила його одним із перших. Не-
має Дергачівського будинку культури, де 
були розташовані соціальні служби й гу-
манітарний штаб — окупанти і його роз-
били. А Роман змушений освоювати новий 
фах — працівника логістичного центру. За-

раз він займається пошуком будівельних 
матеріалів для пошкоджених адміністра-
тивних будівель. При цьому продовжує ви-
конувати свої основні функції. 
 — Війна змінила життя кожного з нас, 
але не змінила наших основних цінностей: 
турботу про людей. Бо кожна людина має 
значення. І це головне, що відрізняє нас від 
тих, хто прийшов нас убивати. Тому все 
буде Україна, — на такій позитивній ноті 
завершує розмову Роман Лук’яненко. ■

ДОПОМОГА

Дорога життя
З Дергачів, що на Харківщині, за одну добу на безпечні 
території вивезли майже два десятки лежачих і 
маломобільних громадян

■

Матеріал підготовлений у рамках про-
єкту «Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України», який ре-
алізує Мінсоцполітики України за під-
тримки Світового банку.

Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» на серпень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця року — 285 грн. 40 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

до кінця року — 360 грн. 40 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
4 грн. , на два–три місяці — 9 
грн., на чотири–шість місяців 
— 11 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як го-
ловну нацiональну газету держави. Ре-
дакцiя «УМ» i надалi намагатиметься 
бути гiдною такої високої оцiнки i ва-
шої уваги. 
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг 
оформити передплату на 2022 рік чи не 
продовжив її на друге півріччя, це мож-
на зробити найближчим часом — до 18 
липня, і ви отримуватимете газету з сер-
пня. Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тра-
дицiйно звертаємося: якщо ви багато 
рокiв передплачуєте «Україну молоду» 
— порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

Роман Лук’яненко: «Все буде Україна!»❙

Немічних одиноких евакуювали під обстріли і розриви снарядів.
Фото надане Романом Лук’яненком.

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Полтавська художниця-самоучка Зоя 
Воронянська розмалювала багато різ-
них речей: столів, табуреток, лавок, 
а якось — навіть воза. Розписані нею 
нехитрі меблі від початку російсько-ук-
раїнської війни на Донбасі розійшлися 
чи не всією лінією фронту, прикрашали 
побут, зігрівали душу наших солдатів 
у багатьох військових частинах. А от 
собачу будку волонтерка розмалювала 
вперше.

Будка вийшла заквітчаною, світлою 
й сонячною
 «Що мене спонукало це зроби-
ти? Усе почалося з того, що власни-
ця притулку для бездомних тварин 
«Ліра і Ральф» — журналістка і пе-
рекладачка Світлана Новохатська 
— передала 10 тисяч гривень для ар-
мії (у наш складний час це просто ко-
лосальна пожертва від однієї люди-
ни), — розповідає пані Зоя. — Знаю-
чи, якою кількістю бездомних тварин 
вона опікується, спершу я навіть не 
могла взяти цих грошей. Та Світлана 
пояснила, що не відриває їх від своїх 
підопічних, що ці кошти збирала, аби 
поправити своє здоров’я, а тепер хоче 
віддати туди, де вони потрібніші. Від-
так ми придбали хороший бінокль 
(волонтерка Наталія Костіна вже від-
везла його на передову), а ще — ру-
лон поліетиленової плівки для нашо-
го підрозділу територіальної оборо-
ни, який має висуватися в район бой-
ових дій. От я й стала думати: що б 
його й собі зробити для Світлани, чим 
би її здивувати?»
    І тут трапилася така нагода. Ста-
лося так, що до притулку для бездом-
них тварин Світлани Новохатської до-
правили декілька куплених на пожер-
тви собачих будок. А подружжя Зоя й 
Станіслав Воронянські, які протягом 
тривалого часу надають допомогу ць-
ому притулку, якраз привезли туди 
чергову партію «гуманітарки» для 
тварин.
 «Коли побачила новеньку будку, 
мені враз спало на думку: а чому б не 
спробувати її розмалювати, оживи-
ти? — продовжує розповідь пані Зоя. 
— Чомусь згадався виставлений на-
шими бійцями в інтернеті фотозні-
мок, де зображений кузов кацапської 
вантажівки, набитий краденими ре-
чами, поверх яких стоїть собача буд-
ка. Подумалося: все-таки ми, україн-
ці, тим і відрізняємося від агресивних 
сусідів, що чим важчі часи, тим біль-
ше нам хочеться нести добро й пози-
тив у цей світ, робити його бодай тро-
хи кращим. Я попросила у Світлани 
будку, пообіцявши через два дні її по-
вернути».
 Та, привізши собачий будиночок 
додому, художниця зрозуміла, що так 
швидко їй навряд чи вдасться втілити 
свій задум у життя. «Маю чималий до-
свід малювання по дереву, але розпи-
сування будки стало для мене своєрід-
ним викликом, — посміхається Зоя 
Воронянська. — Річ у тім, що зверху 
вона була недостатньо вишліфувана — 
мала шкарубку поверхню. Тож два дні 
ми з чоловіком зачищали дерев’яні 
стінки наждачним папером, готува-
ли до малювання. А розписування по-
лилося настільки швидко, що й сама 
здивувалася. Спереду розписала буд-
ку взагалі за вечір. А тоді взялася за 
бокові стінки. Знаю, що Світлана лю-
бить соняшники, тож намалювала їх 
багатенько». 
 Іще пані Зоя зобразила калину (як 
же без цього символу України?) і трохи 
кульбабок кинула. Зазвичай вона по-
любляє наповнювати свої роботи й ба-
гатьма дрібними деталями, однак цьо-
го разу, з огляду на те, що дерев’яна 
поверхня була неідеальною, обмежи-
лася метеликами, а ще посадила соло-
вейка під дашком. Попри всі складно-
щі, будка вийшла заквітчаною, світ-
лою й сонячною. І коли подружжя Во-
ронянських повернуло її до притулку 
для бездомних тварин, Світлана Ново-
хатська розчулено заявила, що такого 
подарунка їй іще ніхто не робив. 

«Під час війни бездомним тваринам 
доводиться ще важче, ніж нам»
    «Думаю, поки аналогів моїй роз-
писаній будці немає. Хоч я завж-
ди з радістю ділюся своїми ідеями — 
хай люди запозичують їх. Можли-
во, хтось захоче розписати будку для 
свого домашнього улюбленця — і сам 
почне малювати. Якщо щось твориш 
із любов’ю, то Господь підкаже, як 
це зробити, — розмірковує вголос ху-
дожниця. — Розписана будка слугу-
ватиме захистом від різних погодних 
умов для мого улюбленця у притул-
ку. Цей пес має лише дві задні лапи 
і є для мене своєрідним символом не-
зламності, дев’ять років борючись за 
право існування».
 Окрім усього, розписавши будку, 
пані Зоя, за її словами, хотіла зайвий 
раз привернути увагу до бездомних 
тварин. «Зараз, під час війни, коли 
більшість людей ледь виживає, без-
захисним бездомним тваринам дово-
диться ще важче. І тим, хто дбає про 
них, — честь і хвала, — говорить вона. 
— Ми з чоловіком уже багато років 
стараємося відвідувати притулок для 
бездомних тварин «Ліра і Ральф» бо-
дай раз на місяць, щоразу привози-
мо якісь гостинці для чотирилапих 
Світлани Новохатської. Хотілося б, 
щоб у цей страшний для України час 
випробувань люди більше відкривали 
свої серця для благодійності — вва-
жаю, для всіх нас це перевірка на лю-
дяність».
 Світлана Новохатська, у свою чер-
гу, констатує, що розписана собача 
будка здивувала не лише її, а й чи не 
весь світ, коли вона виставила фото з 
її зображенням у фейсбуці. 
    «Зоя і Станіслав Воронянські взяли 
з мого притулку будку, а повернули, 
вважай, справжній шедевр! Зоя розма-
лювала собаче помешкання всіма бар-
вами українського колориту, — захоп-
люється жінка. — На перший погляд, 
це простий вчинок, але ось такі прості 
вчинки й показують усю велич духу 
справжніх українців. Із 2014 року Зоя 
Воронянська допомагає всім необхід-
ним нашим воїнам на фронті і відтоді 
ж опікується моїми чотирилапими. 
Вони з чоловіком завжди приїжджа-
ють без попередження й щоразу при-
возять повний багажник автівки по-
дарунків для тварин. Це можуть бути 
піддони, підгузки для хворих собак, 
мішок крупи чи кілька кілограмів су-
хого корму, старі речі, сіно або соло-
ма, якими утеплюю будки, робочі ру-
кавички для мене. Підкинули навіть 
пральну машину, яка для мене — мов 
знахідка. На жаль, таких людей, як 
подружжя Воронянських, у нашому 
місті не так багато». 
 За словами Світлани Новохатсь-
кої, 10 років тому вона як журналіст 
готувала сюжет про масове отруєння 
тварин, після чого дала собі обіцян-
ку: доки матиме сили, захищатиме 
цих бездомних бідолах, робитиме все, 
аби допомогти їм вижити в цьому жор-
стокому світі. «Адже планета так само 
їхня, як і наша, — зазначає вона. — 
Зараз у мене близько 180 собак і 25 
котів. Собаки є як здорові й красиві, 
яким теоретично можна знайти госпо-
даря, так і інваліди (сліпі, без однієї 
або двох лап, із кулями в хребті тощо) 
— без великого шансу на те, що хтось 
забере їх додому. Я тягну всіх цих тва-
рин сама, спрямовую на притулок усі 
свої доходи. Звісно, як у всьому світі, 
допомагають добрі люди. Велика по-
дяка Зої Воронянській за такий незви-
чайний подарунок — розписану буд-
ку, що стала окрасою притулку, за мо-
ральну підтримку». ■

    P. S. Для тих, хто хотів би допомог-
ти бездомним тваринам, які мешка-
ють у притулку «Ліра і Ральф», на-

водимо контактний номер телефону 
його власниці Світлани Новохатсь-
кої: 067-957-25-44.

ЛЮДЯНІСТЬ

Інтер’єр для Бровка
Художниця-самоучка розписала собачу будку, щоб привернути увагу до 
бездомних тварин

■

Зоя Воронянська взяла в притулку для бездомних тварин собачу будку, а повернула, 
вважай, справжній шедевр.

❙
❙

Розписана собача будка стала справжньою окрасою притулку.❙

«Публікацію підготовлено в рамках 
проєкту «Ми з України!», ініційовано-
го Національною спілкою журналістів 
України».
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 Мирослава КРУК

 «У мене депресія...». Так час від часу 
кажемо ми, коли поганий настрій чи 
просто втома не дають нам змоги скон-
центруватися на важливих моментах. 
Однак чи завжди йдеться про складний 
депресивний стан у таких випадках? 
Звісно, що ні. Існують певні критерії, за-
вдяки яким лікарі визначають — ідеться 
про серйозне погіршення психічного ста-
ну чи легку меланхолію. Ці ознаки важ-
ливо знати кожному.
 Депресія — це не поганий настрій, ка-
жуть лікарі. Це не сум і тривога, які ви-
никають у кожного в різні періоди жит-
тя. Депресія — це недуга. До того ж дуже 
небезпечна. Мільйон самовбивств щороку 
у світі стаються через затяжну депресію. 
Якби люди знали про ознаки цього захво-
рювання і вчасно звернулися до фахівців, 
трагедії можна було б уникнути.
 За оцінками експертів, в депресивно-
му стані перебуває від 35 до 45% підліт-
ків, понад 40% людей літнього віку. Дві 
третини усіх цих людей — жінки.
 Отже, які ознаки депресії повинен зна-
ти кожен?
 Брак концентрації. Нездатність лю-

дини зосередитися на роботі — тривож-
ний сигнал, застерігають лікарі. Розсія-
на увага, труднощі в сприйнятті нової ін-
формації (аж до звичайних розмов між 
друзями), тотальна неспроможність уло-
вити «дрібниці» — усе це може бути пер-
шою ознакою депресії. 
 Відчай. Невіра у своє майбутнє і гло-
бальніше — в майбутнє всього людс-
тва, смуток, постійне відчуття нікчем-
ності власних починань і всього того, на 
що люди витрачають життя. Такі почут-
тя знайомі багатьом, хто переживає чор-
ні смуги в житті. Але все це минає, щой-
но вдасться бодай трохи підняти «чорну 
завісу». У людей, які страждають на де-
пресією, це відчуття не зникає навіть коли 
несподівано і дуже пощастило.
 Посилений апетит або відраза до їжі. 
Вони можуть також сигналізувати про 
депресивний стан. Як і різка зміна смако-
вих уподобань: несподівана любов до го-
строго чи солоного. Все це також може оз-
начати депресію. Однак у поєднанні з ін-
шими симптомами. «Автономно» ці оз-
наки навряд чи такі вже загрозливі для 
здоров’я. З іншого боку, зміна харчових 
звичок може бути ознакою вагітності або 
клімаксу. Її може спричинити нещасли-

ве кохання. Проте для фахівця ця ознака 
дуже важлива, якщо існують інші небез-
печні «дзвіночки».
 Підвищена нервозність. Навіть зви-
чайне прохання «передати гроші за про-
їзд» може викликати у людини з депресією 
напад сильного роздратування, що межує 
з активною агресією. Особливо важко ве-
деться членам родини, де є людина в де-
пресивному стані. Адже звичайне прохан-
ня помити посуд може спричини скандал.
 Надзвичайно низька самооцінка. Фа-
хівці називають її однією з ознак депресії. 
Коли будь-яку невдачу людина сприймає 
як трагедію, звичайні людські вади пере-
творюються на катастрофу, що стає непе-

реборною перешкодою для руху вперед.
  Порушення сну. Безсоння або, навпа-
ки, бажання спати якомога більше, аж до 
появи головного болю — одна з характер-
них ознак депресії. Труднощі із засинан-
ням, важкий сон і постійні кошмари вис-
нажують і так украй напружену психіку 
людини.
 Фізичний біль незрозумілого поход-
ження. Він може виникнути в животі, 
спині, голові. Обстеження гастроентеро-
лога при болях у шлунку, скажімо, жод-
них фізіологічних порушень не показу-
ють. І тільки консультація у невропато-
лога дає можливість з’ясувати справжню 
причину цього «незрозумілого» болю. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Серцево-судинні хвороби за-
лишаються на чільному місці 
серед причин смертності. Спро-
воковані ними інфаркти та ін-
сульти якщо не завершуються 
летальними наслідками, то час-
то завдають непоправної шко-
ди здоров’ю. А так званий «по-
ганий» холестерин (ліпопротеї-
ди низької щільності) провокує 
захворювання судин. Тому важ-
ливо стежити за власним раціо-
ном, аби уникнути неприєм-
них наслідків для здоров’я. Як 
стверджують дієтологи, збага-
тивши щоденний раціон лише 9 
продуктами та «додавши» хоча 
б пів години ходьби, можна сут-
тєво знизити рівень підступно-
го винуватця недуг серця та су-
дин.
 Запам’ятайте дев’ять про-
стих кроків назустріч здо-
ров’ю.
 1. Якщо не вівсянка, то хоча 
б висівки. Вівсянка, як стверд-
жує лікар-дієтолог Оксана Ски-
талінська, знизить рівень «по-
ганого» холестерину, адже міс-
тить розчинні волокна, які, ніби 
губка, вбирають та виводять че-
рез травну систему холестерин, 
не даючи йому змоги всмокта-
тися та потрапити у кров. Овес 
також багатий на антиоксидан-
ти, які чинять опір руйнівній 
дії вільних радикалів на внут-
рішню стінку судин, поперед-
жують розвиток атеросклеро-
зу. «Якщо не дуже полюбляєте 
вівсяну кашу, можете вжива-
ти 1-2 столові ложки вівсяних 
висівок  або шроту (продається 
в аптеках) — додавати їх у го-
тові супи, кисломолочні про-
дукти, смузі, плодово-ягідні 
пюре тощо», — радить пані Ок-
сана.
 2. Жменьки горіхів достат-
ньо. Горіхи (а особливо миг-
даль) — джерело мононенаси-
чених жирів, харчових воло-
кон та вітаміну Е — потужного 
антиоксиданту, що блокує утво-
рення холестеринових бляшок, 
які «налипають» на внутрішніх 
стінках судин. Але все добре в 
міру: достатньо однієї жменьки 
мигдалю в день, оскільки він, 

як і всі горіхи, містить жир, а 
це, відповідно, калорії.
 3. «Молоді судинки». Воно є 
багатим джерелом омега-3 жир-
них кислот, що мають вираже-
ну протизапальну дію. У насін-
ні є два інші компоненти, що 
безпосередньо знижують рівень 
«поганого» холестерину: лігна-
ни і харчові волокна. Аби лля-
не насіння принесло якнайбіль-
ше користі, просто подрібніть 
його перед вживанням, оскіль-
ки травні ферменти не можуть 
перетравити жорстку зовніш-
ню оболонку. «Є добрий рецепт 
смузі під назвою «Молоді судин-
ки»: візьміть повну чайну лож-
ку насіння льону, четвертин-
ку банана, столову ложку будь-
яких заморожених ягід, чайну 
ложку горіхів (будь-яких). До-
дайте все це до 150 грамів не-

жирного кефіру. Збийте у блен-
дері і відразу вживайте, насо-
лоджуючись», — пропонує лі-
карка.
 4. Порцію бобових — для 
«дружніх» бактерій. На жаль, 
українці лише епізодично вжи-
вають боби, мотивуючи тим, що 
вони сприяють підвищеному 
газоутворенню. Щоб звести до 
мінімуму такі реакції організ-
му, порція має бути не більше, 
ніж пів чашки варених бобів, а 
ще краще потовкти їх на пюре. 
Бобові є одними з кращих про-
дуктів для захисту серцево-су-
динної системи від атероскле-
розу. Крім вітамінів, мінералів, 
бобові (квасоля, горох і сочеви-
ця) є одним з найбагатших дже-
рел розчинної клітковини, яка 
знижує рівень «поганого» хо-
лестерину та сприяє росту так 

званих дружніх бактерій в товс-
тій кишці, підвищуючи імуні-
тет організму.
 5. Яблука — зі шкіркою! 
Вони також містять пектини, 
які, перетворюючись на гель у 
кишечнику, поглинають «по-
ганий» холестерин. Інші інг-
редієнти яблук, що містяться у 
шкірці, — поліфеноли, є силь-
ними антиоксидантами, які оз-
доровлюють печінку та сприя-
ють виведенню холестерину з 
організму. Тому намагайтеся 
їсти яблука зі шкіркою, попе-
редньо добре помивши їх.
 6. Споживайте продукти, 
що містять фітостероли. Ці ре-
човини у клітинах рослин ви-
конують ту саму функцію, що 
і холестерин у клітинах люди-
ни — вони є структурними ком-
понентами клітинних оболонок 

(мембран). Фітостероли не да-
ють можливості «поганому» хо-
лестерину всмоктатись кишеч-
ником, замінюють його собою, 
всмоктуючись замість нього. На 
фітостероли багата обліпихова 
олія, олія з пророщеної пшени-
ці, насіння сезаму, фісташки та 
горіхи.
 7. Додайте продуктів із фер-
ментованої сої. Соя є ідеальним 
білком, з низьким вмістом на-
сичених жирів, вітамінів і мі-
нералів. Вона містить ізофлаво-
ни — гормоноподібні речовини, 
які знижують холестерин. Соєві 
продукти багаті антиоксидан-
тами, що зменшують запален-
ня у внутрішній стінці артерій. 
Якщо періодично споживати 
соєвий білок замість тваринно-
го (наприклад, замість червоно-
го м’яса), то знизиться рівень не 
лише холестерину, а й насиче-
них жирів, які також сприяють 
розвитку атеросклерозу.
 8. Жуйте часник. Завдяки 
ефірній олії алліцину, яка утво-
рюється при жуванні або витис-
канні часнику, у «поганого» хо-
лестерину шансів не залишить-
ся. Алліцин має здатність змен-
шувати в’язкість крові, що, в 
свою чергу, знижує ризик зли-
пання клітин крові та утворен-
ня тромбів, які є причиною за-
купорки судин серця та мозку.
 9. Ходіть. Регулярний рух 
є одним із найпростіших, най-
безпечніших і найдешевших 
способів покращення холесте-
ринового обміну. Прогулянки 
тривалістю всього 30 хвилин на 
день захищають серце, збільшу-
ючи кількість «хорошого» хо-
лестерину, та зменшують об’єм 
вісцерального жиру, що нако-
пичується навколо внутрішніх 
органів. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Жуйте часник і багато ходіть
Щоб зменшити рівень «поганого» холестерину в організмі, варто споживати продукти, 
що містять харчові волокна, ненасичені жири і вітаміни

■

Ходьба, легкий біг — добрий спосіб на зміцнення серцево-судинної системи.
Фото з сайту government.com.ua.
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ВАЖЛИВО!

Не просто поганий настрій...
Депресія — серйозна недуга. Сім її можливих ознак, 
на які варто звернути увагу

■

Безсоння — одна з ознак можливої депресії. Будьте уважні до себе.
Фото з сайту vz.kiev.ua.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Віднедавна столиця має ще одне оз-
начення присутності у своєму культур-
ному просторі найкращого українсь-
кого новеліста другої половини ХХ 
століття — Григора Тютюнника. На-
роджений на Полтавщині, письмен-
ник-початківець у Київ перебрався у 
радянські 1960-ті. 
 Учитель російської філології за фа-
хом, який навчався у Харківському 
університеті, дитина репресованого 
батька і ще кількох родичів, саме у той 
період, уже після 30 років, принципово 
почав говорити і писати українською 
мовою. Таке рішення було сформоване 
багатьма складниками: і дитинством у 
сім’ї дядька на Донбасі, де немало ук-
раїнців убезпечувалися від можливих 
репресивних переслідувань; і службою 
на флоті на Далекому Сході; і невели-
ким періодом вчителювання на Донбасі 
після закінчення університету; І пози-
цією старшого зведеного брата — пись-
менника Григорія Тютюнника стосов-
но необхідності зображувати в літера-
турі українців батьківською мовою.
 У Києві Григір Тютюнник жив за 
двома адресами. Спочатку його з дружи-
ною і малим сином поселили у крихіт-
не службове помешкання, але на Анд-
ріївському узвозі! «Прокидаюсь я що-
суботи од сонця й золота, що, здається, 
тече крізь вікно з недавно позолочених 
хрестів на Андріївській церкві. Якщо 
сонце вже височенько, хрести відбива-
ються на вицвілих стінах моєї кімнати 
(я живу тут недавно, ремонту зробити не 
встиг та вже й не  встигну) і ледь поміт-
но тремтять серед сріблястого хатнього 
пороху. Я дивлюся на хрести і уявляю 
собі, куди сягала їхня тінь, коли сонце 
тільки-но зійшло. А сягала вона, це я не-
давно бачив, аж на дальні, вкриті моло-
денькою зеленню приподільські кручі, 
на яких з ранку до вечора гасає дітвора 
з м’ячем: кручі ті найраніше зустріча-
ють весну. Потім тінь усе коротшала й 
коротшала, доки не зникла поміж ста-
ровинними будинками на Узвозі, тихій 
вуличці, вимощеній бруківкою, ма-
буть, ще за руських князів. Я подумав 
тоді: «Тіні коротшають так само непо-
мітно, як і людське життя», — так опи-
сав фактично власні відчуття письмен-
ник у повісті «День мій суботній».
 На будинку 34 на Андріївському уз-
возі ще з 1991-го — року 60-ліття ав-
тора повістей «Климко» і «Вогник да-
леко в степу» — висить меморіальна 
дошка: «Тут у 1963–1967 роках жив і 
працював видатний український пись-
менник Григір Тютюнник». Детальну 
інформацію про нього розповідає вио-
кремлений стенд в експозиції Музею 
однієї вулиці, будівля якого розташо-
вана ближче до Контрактової площі і 
має номер 2-Б.
 Потім переїхали у більшу кварти-
ру за адресою вулиця Миколи Раєвсь-
кого. У сім’ю з двома дітьми саме сюди 
прийшла трагедія на початку березня 
1980 року, коли Григір Тютюнник — 
протестуючи таким чином проти цен-
зурування творів — позбавив себе жит-
тя. Перед тим його творчість відзначи-
ли літературною премією імені Лесі 
Українки. У 1989 році посмертно Гри-
горові Тютюннику було присуджено 
Шевченківську премію.
 Меморіальну дошку на будинку, де 
письменник мешкав останні 13 років у 
нецентральній частині Печерська, пла-
нували відкрити до 90-ліття Григора 
Тютюнника минулого 5 грудня, утім 
через фінансові моменти не встигли. 

 «Починалося все з любові до його 
творчості, знайомства з його рідними, 
близькими, з незабутнім дослідником 
життя і прози Майстра професором 
Олексієм Неживим, з розмов і інтерв’ю, 
зокрема з дружиною Григора Тютюн-
ника Людмилою Василівною. Я вдяч-
ний секретарю Спілки письменників 
України Миколі Гриценку за його під-
тримку, поради, небайдужість, актив-
ну переписку з КМДА», — каже Рус-
лан Новакович, лікар за освітою, ак-
тивіст, який збирав згоду 75 відсотків 
мешканців будинку на кілька під’їздів, 
де жив письменник із сім’єю. Уже не-
мало часу квартира новеліста нале-
жить іншим власникам.
 Руслан Новакович нагадує, що в 
новелі «Поминали Маркіяна» один із 
персонажів так говорив про чоловіка, 
з яким прийшли попрощатися: «Якби 
не такий чесний був, то ще б пожив...» 
«Тепер я стою перед дошкою на Раєвсь-
кого, 28 і міркую: «То це ж, Григоре, ти 
про себе написав... Еге ж?».
 Автором нової меморіальної дошки 
пам’яті Григора Тютюнника став на-
родний художник України Микола Бі-
лик. Текст біля портретного зображен-
ня він написав оригінальним шрифтом 
Василя Чабаника «Рутенія». Ще поміс-
тив невеликого розміру дерево, схилені 
донизу гілки якого символізують щед-
рість таланту письменника. Та, що тяг-
неться доверху, — це символ величі ав-
тора неперевершеної новели про кохан-
ня «Три зозулі з поклоном». 
 Меморіальна дошка виготовлена 
за кошти доброчинців, вагомий вне-
сок — Віталія Скоцика, який упро-
довж шести років опікується органі-
зацією Всеукраїнського літератур-
ного конкурсу імені Григора Тютюн-
ника, який започатковували разом з 
Іваном Драчем. Віталій Скоцик за-
уважив, що вулиця Миколи Раєвсь-
кого у Києві повинна була б мати ім’я 
Григора Тютюнника. Навіть якщо у 
рейтинговому голосуванні про перей-
менування столичних назв, яке нещо-
давно завершилося, лідирує у списку 
пропонованих варіантів щодо цієї ву-
лиці Павло Загребельний.
 Спогадами про друга на відкритті ме-
моріальної дошки поділився 86-річний 
поет і перекладач Петро Засенко, який 
упорядкував видану ще 2014 року збір-
ку творів Григора Тютюнника «Холод-
на м’ята», прибравши з них радянські 
цензурні нашарування. Квіти пошану-
вання того дня, від будинку на вулиці 
Раєвського, довезли і на Байкове кла-
довище, де на ділянці 33 височіє над-
гробний пам’ятник безкомпромісному і 
правдивому письменнику, який творив 
тексти — ніби малював словами. Майже 
поряд із місцем вічного спочинку Григо-
ра Тютюнника поховані й Анатолій Ді-
маров, і Всеволод Нестайко. А на плиті 
художника Миколи Стороженка напи-
сано Григорові слова: «Немає таїни та-
ланту, є таїна любові». ■

Пам’ять про письменника Григора 
Тютюнника в Києві.
Фото Валентини САМЧЕНКО.
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Тетяна МІЩЕНКО

 На території Києво-Печерської лаври, в 
скарбниці Національного музею історії Ук-
раїни, для відвідування з 29 червня відкрито 
виставку «Європейська Україна. Доба Ма-
зепи». Щоправда, оглянути унікальні екс-
понати в період дії воєнного стану можливо 
лише у складі екскурсійних груп, які фор-
муються щогодини у визначені дні — з сере-
ди по неділю. Куратори через представлені 
артефакти сфокусували увагу на культурі, 
освіті та політичних поглядах української 
еліти доби козацької держави — Гетьман-
щини. Виставкова експозиція доводить, що 
Україна здавна була частиною європейсько-
го культурного простору.
 Так, в освітніх закладах, створених за 
європейською гуманістичною моделлю, 
українці Гетьманщини дізнавалися про за-
сади природного права та дискусії західних 
мислителів про право на повстання проти 
володаря-тирана. Орієнтування козацької 
політичної культури на демократичні (на 
відміну від московії) традиції Речі Поспо-
литої — спільної держави поляків, україн-
ців, литовців і білорусів — зумовило появу 
Конституції Пилипа Орлика 1710 року, що 
є ключовою ознакою історичної належності 

України до Європи. Саме тому відкриття 
виставки Національний музей історії Ук-
раїни з партнерами приурочив до Дня Кон-
ституції.
 На виставці можна оглянути особисті 
речі Івана Мазепи, дорогоцінні вклади на 
потреби церкви й освіти від гетьмана та 
його матері, особисті речі митрополита-
реформатора Петра Могили та урядників 
київського магістрату, пергаментну гра-
моту-унікат про підпорядкування Київсь-
кої митрополії Вселенському патріархові, 
гетьманський скарб XVII століття, сей-
мові конституції Речі Посполитої 1616 
року, репліки Конституції Пилипа Орли-
ка з російського державного архіву давніх 
актів і Національного архіву Швеції, а та-
кож багато інших артефактів.
 Експонати зі своїх зібрань надали й На-
ціональний заповідник «Києво-Печерська 
лавра», Національна бібліотека України 
імені Володимира Вернадського НАН Ук-
раїни, Центральний державний історич-
ний архів України. Приміщення скарбни-
ці Національного музею історії України, де 
розміщується виставка «Європейська Ук-
раїна. Доба Мазепи», — це 12-й корпус за 
адресою: вул. Лаврська, 9, вхід через голо-
вну браму Лаври. ■ 

За кожним експонатом виставки — велика історія Гетьманщини.
Фото НМІУ.

❙
❙

ВИСТАВКА

Подорож у добу Мазепи
Скарбницю Національного музею історії України 
привідкривають для відвідувачів

■

Ірина КОПОТЬ, кандидат 
мистецтвознавства, директорка 
народного музею Бориса 
Лятошинського

 У червні підбито під-
сумки ІV Всеукраїнсько-
го фестивалю-конкурсу 
імені Івана Сльоти в номі-
націях «хори», «вокаль-
ні ансамблі» та «художнє 
слово». Цей проєкт, завж-
ди очікуваний, святковий, 
натхненний, цього разу від-
бувався в особливих умовах 
— учасники, а це понад три 
десятки хорів і ансамблів та 
стільки ж читців із багатьох 
областей України, а також 
окремі виконавці, які виї-
хали у Польщу, Німеччи-
ну, Чехію, не змогли при-
бути до Житомира, а тому 
надіслали записи вико-
нання пісень і віршів Івана 
Сльоти. Прослуховування 
матеріалів змусило членів 
журі шукати критерії для 
оцінювання, адже — зно-
ву ж таки, через об’єктивні 
обставини — записи були 
різної технічної якості, що 
ставило учасників у нерівні 
умови. І тоді знайшлося не-
сподіване рішення — не оці-
нювати надіслані матеріа-
ли за критеріями конкур-
сного відбору, а залишити 
їх в інтернеті як зразки ви-
конавської інтерпретації, 
створивши своєрідну «Ан-
тологію виконання творів 
Івана Сльоти». 
 На думку більшості 
членів журі, таке рішення 

не тільки не протирічить ідеї 
фестивалю-конкурсу, який 
було започатковано з метою 
збереження спадщини ви-
датного українського ком-
позитора, диригента, поета, 
педагога, народного артис-
та України Івана Сльоти, а 
навпаки — має стати новим 
етапом вивчення та широ-
кого розповсюдження його 
творчості. Як будь-яка му-
зика, пісні Івана Сльоти «А 
льон цвіте», «Ти мене зама-
ни», «Не згорає зоря, не зга-
са...» та багато-багато інших 
оживають лише у виконан-
ні, тому зберегти зразки ви-
конавського втілення пісен-
ної спадщини колектива-
ми, які добре знають не тіль-
ки музику композитора, а й 
його вимоги до звучання, ма-
нери співу, традицій акомпа-
нементу, є надзвичайно важ-
ливим завданням «сльото-
знавства». Відтепер і музи-
канти-практики, і науковці 
матимуть можливість звер-
татися до записів на створе-
ному You Tube каналі «Фес-
тиваль-конкурс імені Іва-
на Сльоти», щоб вивчити та 
зберегти традицію вагомого 

пласту української пісенної 
культури, презентованого 
творчістю видатного жито-
мирянина.
 І ще одна несподіванка 
фестивалю: зазвичай із за-
кінченням дійства закін-
чується й робота організа-
ційного комітету. Однак 
цього разу сталося навпа-
ки: по завершенні прослу-
ховувань та обговорень 
має початися робота з упо-
рядкування побаченого і 
почутого, адже усе зібране 
стане тепер надбанням для 
світу. ■

Іван Сльота.❙

ФЕСТ

Співана антологія
Пісні житомирянина Івана Сльоти 
линуть світом інтернету

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Немає таїни таланту, 
є таїна любові»
У Києві пошанували Григора Тютюнника меморіальною 
дошкою на будинку, в якому письменник жив 
останні роки

■
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Костянтин РОДИК

Афоризм «артилерія — бог війни» виник 
давно, дуже давно. Либонь, ще за часів 
шпаг та мушкетів. Не дивно, що спри-
ймали його, як застарілу красивість, 
вивітрену метафору. Аж поки вона не 
стала повсякденним проявом. Село, 
де живу, рівновіддалене від двох трас: 
з одного боку — кілометрів під двад-
цять до харківської, з іншого — до чер-
нігівської. Саме в тих місцинах зупинили 
московитів, і на наших околицях почала 
з’являтися наша артилерія. Трясли стіна-
ми будинку недалекі далекобійні гарма-
ти; путівцем, яким раніше гуляв із соба-
кою, просувалися у бік ворога самохідні 
установки; «гради» вигулькували онде за 
дальньою лісосмугою — випускали па-
кет-два і звіювалися, як не було. Собака 
скавулів і забивався у сліпий кут на ве-
ранді, було лячно — ніби грім б’є просто 
над дахом. А мені пригадувався рядок із 
книжки про початок в’єтнамської війни: 
«Спостерігати за цією канонадою було 
просто чудово, а її гуркіт здавався нам 
симфонією» (Гаролд Мур, Джозеф Ґел-
ловей. Ми були солдатами... і молодими. 
— Л.: Астролябія, 2018).

 Місяць минув у щоденному намаган-
ні збагнути траєкторії пострілів та при-
льотів, спробах ідентифікувати гуркот-
ливі діагоналі літаків та відстежуванні 
раптових стрілецьких спалахів у межах 
досягнення туристичного бінокля (до 
тероборони не взяли, доручили лише 
спостерігати з горища за північно-схід-
ними околицями). 
 Читати у березні не міг взагалі. Це 
вже потім, коли моторошна симфонія 
нашої арти таки знищила довколиш-
ніх окупантів й запала божественна 
тиша. Тиша відсутности бога війни. 
І рука потяглася до спогадів артиле-
ристів: Геннадій Харченко, «Щоденник 
артилериста» (Х.: Фоліо, 2019); Назар 
Розлуцький, «Нотатник мобілізовано-
го» (К.: Темпора, 2018). 
 Звісно, кортіло дізнатися, що то за 
монстр такий — семитонна дванадця-
тиметрова гаубиця «Мста» калібру 152 
мм, що стріляє на 24 кілометри зі швид-
кістю 7 пострілів за хвилину. Керує 
нею бойовий розрахунок з восьми сол-
датів, одним з яких і був у 2014-му Ген-
надій Харченко. «Історик та учитель 
англійської мови, працівник Музею іс-
торії Запорозького козацтва, комерцій-
ний директор кондитерської фабрики, 
директор магазину побутової техніки, 
людина, яка тричі приходила до військ-
комату і домоглася-таки, аби його у 42 
роки призвали до армії. Це все, що тре-
ба знати про Гену Харченка», — пише 
у передмові Юрій Бутусов. А початок 
його вступного слова такий: «Це кни-
га, з якої треба б починати курс моло-
дого бійця та офіцерську академію».
 Ясна річ, йдеться не про опануван-
ня тактико-технічними характерис-
тиками зброї — хоч, як на цивільного 
читача, тут цього подостатку. Прина-
гідно зазначу: з ТТХ краще знайоми-
тися за серією книжок Сергія Згуреця 
«Зброя України» з майстерною інфогра-
фікою Марка Канарського (К.: Defence 
Express, 2012–2016). Бутусов конкре-
тизує «підручникове» значення книж-
ки Харченка: «Щоби бути готовим до 
війни та екстремальних ситуацій... Й 
аби зробити з помилок висновки». 
 Помилки сталися задовго до з’яви 
нашого мемуариста у 55-тій арти-
лерійській бригаді, дислокованій у За-
поріжжі. Вже кілька місяців, як на 
Донеччині точилася війна, а «чимало 
офіцерів середнього і старшого коман-
дного рівня відверто заявляли про сим-
патії до країни-агресора та її лідера, 
говорили про «славетне совєтське ми-
нуле», коли «нас усі боялися», не соро-
млячись лаяли Майдан. Частина офі-
церів правдами-неправдами уникали 
відправки в зону АТО». Словом, війсь-
кова частина була неспроможна само-
захиститися навіть від «п’ятої колони», 
тож «під час бурхливих подій весни 

2014-го, задля недопущення захоплен-
ня техніки й озброєння проросійськими 
бойовиками, периметр частини узяли 
під охорону представники громадських 
організацій Запоріжжя». 
 Та й бойовий потенціал бригади був, 
м’яко кажучи, сумнівний: «Навесні 
2014-го у частині знаходилося близько 
40 машин, планованих до відправлення 
в зону АТО. З усіх тягачів завівся лише 
один, а решта підлягала капітально-
му ремонту... Навички як водіїв, так 
і розрахунків були мінімальні навіть 
для участи у навчаннях». Підготовка 
новобранців велася відповідно: «Азбуч-
ні артилерійські істини були для нас 
чимось на кшталт вищої математики 
китайською мовою. З усієї тактичної, 
топографічної, балістичної, бойової та 
вогневої підготовки ми мали у своєму 
активі лише місяць активного вста-
новлення наметів на полігоні... дванад-
цять вистрілів з АК, п’ять вистрілів 
на розрахунок із гармат».
 Книжка Харченка — про те, як учо-
рашні цивільні підчищали усі ці по-
милки (як не сказати злочини) про-
фесійних військовиків та політиків. 
Бо, хоч як це банально звучить, — хто, 
як не ми? Та вже восени 2014-го «зовс-
ім молоді офіцери з азартом і захоплен-
ням включилися у новий для себе воєн-
ний світ. Уперше в них з’явився досить 
широкий ступінь самостійности в ух-
валюванні рішень, важлива й відпові-
дальна робота, від злагоджености і 
чіткости якої залежали життя ти-
сяч людей. Армійське буття припини-
ло ототожнюватися з тупими гарні-
зонними заморочками і стало тим, чим 
і мало бути за визначенням — бойови-
ми діями на захист своєї Батьківщи-
ни». Саме ті колишні командири рот і 
батальйонів 24 лютого 2022 року вже 
командували тактичними групами; 
саме вони зупинили другу армію світу 
— цей індекс присвоюється не лише за 
якістю озброєнь та особового складу, а 
й за спроможністю завалити супротив-
ника трупами своїх солдатів та запаса-
ми БК. Харченко свідчить, що воювали 
у 2014-му на запасах тої армії, котрих 
вистачало навіть після повного припи-
нення постачань боєприпасів з Росії: 
«Совєтський Союз ґрунтовно готував-
ся до боротьби за мир в усьому світі, 
тож проблем зі снарядами, навіть 25 
років потому, ми не відчували».
 Ну і, звичайно, вчила сама вій-

на. Теоретично довести мобілізованим 
хлопцям, що чи не головною їхньою 
роботою буде рити землю — майже не-
можливо. Та коли у перші ж дні бата-
рея потрапила під щільний обстріл — 
«необхідність копати шанці ні в кого 
не викликала сумнівів і геть не потре-
бувала додаткового контролю чи мо-
тивації».
 Геннадій Харченко — не просто 
спостережлива людина, його інтелект 
дозволяє перетворювати враження 
на переконливі висновки, часом гід-
ні бути політологічними означеннями, 
як-от характеристика «ДНР»: «Пород-
ження російської агресії і пропаганди, 
гримуча суміш бандитизму, корупції 
та українофобії». Зрештою, спосте-
режливість — це здатність побачити у 
плинності сталість, у злободенності — 
позачасовість. Тож, ніби й не збігло від 
2014-го восьми років: «Частина росій-
ських військовослужбовців щиро віри-
ли, що йдуть звільняти пригнічених 
співплемінників від бандерівців. «Не 
хвилюйтеся, ми скоро позбавимо вас від 
фашистів», — так вони намагалися 
підтримати «окупованих» маріуполь-
ців. «Ні, фашисти — це ви. Ми загине-
мо, але міста не віддамо», — діставали 
у відповідь».
 А ось рефлексія на всілякі перегово-
ри-перемир’я, ідея котрих досі час од 
часу вигулькує з президентського офі-
су: «Для нас це щоразу означало одне: 
кожний гумконвой і кожна угода з те-
рористами — це обтяження бойових 
дій». Про тилове забезпечення (чи, як 
тепер кажуть, логістику), від чого за-
лежить якість власне військової ком-
поненти, у книжці напряму — майже 
нічого. Просто пам’ятні зарубки: не-
має того, сього, третього — а йдеться ж 
про обов’язкові речі. Хіба в одному міс-
ці прорвалося: «Новина, що міністерс-
тво оборони припиняє постачати круг-
ляк на передову для зведення оборонних 
споруд, нас неабияк здивувала. «А хіба 
раніше постачали?», — перепитували 
ми один одного». Так, це лише гумор. 
Але краще б їм, тиловикам, не розслаб-
лятися.
 Ну й, нарешті, про бога війни. Ар-
тилерист Харченко наводить думку 
піхотинців-кіборгів: «Оборона термі-
налів на 50% залежала від артилерії, 
на 40% від роботи танків і лише на 10% 
— від бійців, які сиділи в терміналах. 
Але без них вести коректування вогню 
з тою убійною точністю було би немож-
ливо».
 Наступна «артилерійська» книжка 
— з одного боку зовсім інша, а з другого 

— про те саме: про мужність і справж-
ній непоказний патріотизм. Назар Роз-
луцький майже удвічі молодший за 
Геннадія Харченка, але воював у тій са-
мій 55-й бригаді, з тою самою гарматою 
«Мста», хіба на рік пізніше, у 2015-му. 
У пам’яті цивільного читача перший 
рік війни зазвичай затьмарює другий. 
Розлуцький нагадує: «Дехто почав 
сумніватися в тому, що війна триває 
взагалі. І це йдеться про час, протягом 
якого загинуло близько тисячі військо-
вослужбовців — більше, аніж у відомих 
для загалу Іловайській чи Дебальцевсь-
кій операціях». 
 «Нотатник мобілізованого» почи-
нається з фіксації того самого тилового 
безладу. Після кількох тижнів на учбо-
вому полігоні з набуття навичок пара-
медиків «нам повідомили про зміну вій-
ськової спеціальности — з недовчених 
санінструкторів ми в один момент 
стали артилеристами». Розлуцький 
не менш спостережливий за Харчен-
ка. Ось про донецьких «повстанців»: 
«Просто хотіли халяви від життя, 
себто були класичними «совками». А 
цей тип людей підтримує кого завгод-
но за обіцянку цієї самої халяви». 
 Молодість мемуариста зумовлює і 
кут зору, і спосіб опису. Ось про пер-
ший бій, коли відстріляли належне, але 
таки упіймали «отвєтку»: «Відчуття, 
як після першого сексу: і страшно, і хо-
четься ще». У тій же тональності — епі-
зод iз дівчатами на постійній локації: 
«Чорт забирай — подумав я, ця війна 
уже навіть із проституток зробила 
волонтерок!». Чимало дошкульного з 
боку непитущого автора — на адресу 
п’яничок у формі: «Люди, що побува-
ли в серйозних замісах, часто розпові-
дають, що половини наших втрат у 
цій війні можна було б уникнути, якби 
не аватаризм. У нашому ж дивізіоні з 
тих трьох нещасливців усі мали шан-
си залишитися живими... Що менше 
бухаєш, то більше в тебе шансів зали-
шитися в живих». Ну й ексклюзивні 
бойові трафунки: «Кілька партій росій-
ських курсантів, які здавали норма-
тиви зі стрільби з гармат, розряджа-
ли їх просто по позиціях ЗСУ. Один із 
таких розрахунків ми виловили на по-
чатку червня — стати офіцером Зброй-
них сил Російської Федерації не судило-
ся нікому з них».
 Проте молодість не заважає мисля-
чому бійцеві доходити концептуаль-
них висновків, як-от: «У війні гібридно-
го характеру, яку веде проти нас Росія, 
дотримання правил є апріорі хибною 
практикою, оскільки жодних правил у 
війнах такого типу не існує... Якщо ми 
візьмемо увесь тягар правил на себе, то 
й будемо страждати від цього в одно-
сторонньому порядку. Моральність же 
в цій ситуації не важить абсолютно ні-
чого — жертвам агресії потрібна не мо-
ральна перевага, а можливість організу-
вати ефективну відсіч». Гадаю, що ця 
переконаність важить більше за облуд-
ний месидж президента про те, що «ми 
не стрілятимемо по території РФ».
 Десь два місяці тому наш фейсбук 
вжахнувся від публікації статті мос-
ковського політтехнолога щодо засад-
ничої настанови росіян: фізично зни-
щити українців. А за чотири роки до 
того простий солдат із вищою освітою 
занотував: «Ми повинні за всяку ціну 
вийти з цього протистояння перемож-
цями. Адже ця війна — не на підкорен-
ня, захоплення, утримання, а на зни-
щення. Якщо ми програємо — нас не 
будуть ділити на тих, хто воював і 
хто був за мир, на вату і бандерівців, 
на бариг і патріотів — нас усіх будуть 
знищувати». Немає пророка у своїй 
вітчизні?
 І — приголомшливий останній ря-
док книжки Назара Розлуцького: «Усе 
ще попереду. 26 травня 2017 року».

СЛОВА З ВІЙНИ

Об’явлення
з фронтів

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Попри рішення тенісних структур 
позбавити учасників Уїмблдону мож-
ливості боротися за рейтингові бали, 
статус трав’яного «шолома» і рекордні 
призові зібрали на британських кортах 
чи не всіх топтенісистів (окрім, власне, 
росіян і білорусів, недопуск яких і став 
причиною розбрату, та кількох травмо-
ваних спортсменів).
 В основній сітці найпрестижнішо-
го трав’яного турніру візьмуть участь 
і 6 українців: 6 дівчат зіграють в оди-
ночному розряді і в парі, а чоловічий 
теніс країни представить найкращий 
український «парник» Денис Молча-
нов.
 У перший змагальний день на корти 
вийшли перша ракетка країни Ангелі-
на Калініна та Леся Цуренко, яка, поп-
ри проблеми з ліктем, поступово набли-
жається до повернення в топ-100.
 Ангеліна у своїй дебютній грі в ос-
нові Уїмблдону не без проблем здолала 
угорку Анну Бондар у трьох сетах. 
 «Насамперед важливо, що я вперше 
зіграла в основі Уїмблдону. Думаю, що 
було дуже багато нервів як для першо-
го кола. Але я все одно щаслива, що з 
усім упоралася. Я не особливо задово-
лена якістю гри, але, сподіваюся, у на-
ступному матчі зіграю краще», – виз-
нала Калініна. 
 Також вона категорично вислови-
лась із приводу того, що неможливо 
порівнювати відсторонення росіян і бі-
лорусів та втрату очок з тими жахіття-
ми, які відбуваються в Україні.
 «Ми не можемо порівнювати очки, 
не можемо порівнювати цю заборону 
виступати з тим, що зараз відбуваєть-
ся в Україні. Ми не можемо порівню-
вати те, без чого тенісисти зараз за-
лишилися, з тим, що мільйони лю-

дей вбивають, що люди вмирають, що 
люди стають біженцями і намагають-
ся виживати, всі мами з дітьми, скіль-
ки людей залишаються без грошей, 
без сім’ї, без роботи… Тож такі речі не-
можливо порівнювати», – наголосила 
Ангеліна.
 Лесі ж нарешті пощастило у першо-
му колі «шолома» з жеребкуванням: 
цього разу вона «на класі» впевнено 
обіграла британку Джоді Баррейдж.
 «Звичайно, мені дуже пощастило з 

жеребкуванням, що я нарешті не граю 
з першою ракеткою світу. Та й ще ці 
обидва рази (матчі проти Ешлі Барті у 
Мельбурні та Іги Швьонтек у Парижі) 
ці перші ракетки були непереможни-
ми, вони були у формі, вони були ре-
ально «на ходу». Я була дуже спокій-
ною, я розуміла, як саме має грати. Був 
план, я дотримувалася його, рада, що 
все вийшло», – не приховувала емоцій 
Цуренко.
 До речі, у другому колі Леся й Ан-

геліна зіграють між собою. 
 «Я давно знаю Ангеліну, здається, 
на турнірах ми ніколи не грали з нею. І 
тренувалися не так уже й багато. Я ро-
зумію, як вона грає. Подивимося, буде 
цікавий матч, і точно одна українка 
буде у третьому колі. Це добре у будь-
якому випадку», – доволі дипломатич-
но описала майбутнє протистояння Цу-
ренко.
 «Думаю, що з Лесею Цуренко у нас 
буде дуже гарний матч між двома ук-
раїнками. Я не знаю, як багато він оз-
начатиме для українців. Просто доб-
ре, що дві українки пройшли до дру-
гого кола», – у свою чергу сказала 
Калініна.
 Також в одиночці зіграють Даяна 
Ястремська та Марта Костюк: в обох, з 
огляду на жереб, є всі шанси пробитись 
до другого раунду. А от у парі основні 
надії пов’язані насамперед із Людми-
лою Кіченок, яка останнім часом дуже 
добре виступає у тандемі з латвійкою 
Оленою Остапенко.
 Після півфіналу на Ролан Гарросі 
українсько-латвійський дует виграв 
турнір у Бірмінгемі та став фіналістом 
в Істборні. Такі успіхи дозволили Люд-
милі вперше піднятися до топ-20 пар-
ного рейтингу.
 Серед головних фаворитів уже є 
перші втрати: у першому колі завер-
шив виступи минулорічний півфі-
наліст, поляк Хуберт Хуркач. Нато-
мість чинний чемпіон Новак Джоко-
вич свій стартовий матч виграв. Далі 
йде і головна надія британських фа-
натів, дворазовий чемпіон Уїмблдону 
Енді Маррей.
 Натомість у жіночій сітці варто від-
значити повернення на корт легендар-
ної Серени Уїльямс, яка прагне вигра-
ти рекордний 23-й за ліком «шолом». 
■

Ангеліна Калініна виграла дебютний матч в основі трав’яного «мейджора».
Фото ВВС.
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ТЕНІС

Українське протистояння на трав’яних кортах Лондона
Леся Цуренко й Ангеліна Калініна виграли стартові матчі Уїмблдону, а далі зіграють між собою

■

Олексій ПАВЛИШ

 Перший після літньої Олім-
піади в Токіо Чемпіонат сві-
ту з водних видів спорту пере-
тнув екватор — приємно, що 
українська збірна чи не кожно-
го змагального дня радує нас ме-
далями.
 Тріумфально виступає в Бу-
дапешті «синьо-жовта» команда 
в артистичному плаванні, в ак-
тиві якої — вже два «золота», а 
загалом — сім нагород.
 Спочатку наша команда була 
кращою в довільній комбінації, 
де Україну представляли дев’ять 
спортсменок: Марта Фєдіна, Ма-
рина й Владислава Алексіїви, 
Олеся Дерев’янченко, Вероні-
ка Гришко, Софія Мацієвська, 
Дар’я Мошинська, Ангеліна Ов-
чиннікова, Анастасія Шмоніна 
та Валерія Тищенко.
 А завершили успішний для 
себе світовий форум українські 
синхронниці перемогою в хай-
лайті — це третє «золото» в іс-
торії України на чемпіонатах 
світу з водних видів.
 Натомість у плаванні кла-
сичному вже дві медалі Україні 
приніс дворазовий призер Токіо 
Михайло Романчук, щоправда, 
олімпійський успіх йому вдало-
ся повторити лише в одній ба-
сейній дисципліні — «бронза» 
на 800 метрів вільним стилем 
(нагорода такого ж ґатунку була 
й на Іграх).
 «Завдання було віддатись 
повністю. Я це й зробив. Мій 
батько зараз захищає нашу 
країну разом з усіма іншими 
військовими — ЗСУ, Нацгвар-
дією. Єдине, що я можу зараз 
зробити, — це показувати ви-

сокі результати, показувати, 
на що здатен український на-
род, що ми боремось до кін-
ця, незважаючи на ситуацію в 
країні, ми боремось до перемо-
ги», — прокоментував свою ме-
даль Михайло.
 «Це найважча медаль у моїй 
кар’єрі — як морально, так і фі-
зично. Усе надзвичайно важко, 
ще починаючи з моменту виїз-
ду з України. Ти постійно ду-
маєш про неї, читаєш новини, 
постійно відчуваєш тривогу. 
Потім уже поступово адаптуєш-
ся, розумієш, що треба далі го-
туватись. Басейн — це все-таки 
моя лінія фронту, і я повинен по-
казувати всьому світу, хто є ук-
раїнці. Цей спектр емоцій — він 
бурлить усередині, як вулкан», 
— визнав наш плавець.
 Повторити «срібний» ре-
зультат Олімпіади на дистан-
ції 1500 м у Будапешті Михай-
лу не вдалося (лише 5-те місце), 
проте він сповна компенсував 
це «бронзою» в запливі на 5 км 
у відкритій воді. Ця нагорода, до 
речі, стала першою в історії Ук-
раїни у відкритій воді на змаган-
нях такого рівня.
 За словами Романчука, його 
дебют на рівні ЧС у новому для 
себе виді був лише питанням 
часу, адже й основні суперники 
на «стаєрських» дистанціях та-
кож пробують себе у відкритій 
воді. 
 «Моя друга медаль на чем-
піонаті світу в Будапешті. Й іс-
торична для українців. Щасли-
вий творити історію для моєї 
країни», — написав після подіу-
му Михайло в Instagram.
 Далі на Романчука чекає за-
плив на дистанції 10 км. ■

Михайло Романчук із «бронзи» дебютував на світових змаганнях 
на відкритій воді.
Фото ВВС.
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АКВАФОРУМ

Творячи історію
Українські синхроністки завоювали сім медалей, а плавець 
Романчук — історичну нагороду в змаганнях на відкритій воді
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«До вибору місця проведення чемпіонату потрібно підходити дуже гнучко 
й продовжувати розглядати різні варіанти з його географією».

Євген Красніков 
віцепрезидент ФК «Металіст»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Колективи УПЛ активно 
готуються до майбутнього се-
зону. Попри постійні ракетні 
обстріли російським агресо-
ром українських міст, від ідеї 
проводити матчі національ-
ної першості на рідній землі 
в прем’єр-лізі не відмовили-
ся. «На час повітряних три-
вог матч буде зупинятися», — 
так планують реагувати в лізі 
на потенційну ракетну загро-
зу з боку рф. В УАФ розповіли, 
що матчі гратимуть у Київсь-
кій, Львівській та Закарпатсь-
кій областях на десяти аренах. 
Також атестаційний комітет 
вітчизняної асоціації футболу 
розглядає можливість видачі 
акредитації Тернополю та Рів-
ному.
 Однак полеміка щодо цього 
залишається доволі активною. 
 Головний тренер «Колоса» 
Ярослав Вишняк каже, що пот-
рібно бути сміливими й грати 
для вболівальників в Україні. 
Водночас віцепрезидент «Ме-
таліста» Євген Красніков заува-
жує, що до вибору місця про-
ведення чемпіонату потрібно 
підходити дуже гнучко й про-
довжувати розглядати різні 
варіанти з його географією.
 Самі ж клуби вже розпоча-
ли готуватися до нового сезону. 
Приміром, наставник «Чорно-
морця» Роман Григорчук бід-
кається, що має великі про-
блеми з кадрами. «Клуб є, а 
команди поки немає», — каже 
тренер. При цьому наставник 
наголошує, що для набору ко-
мандою спортивної форми пот-
рібно буде не шість тижнів, як 
він передбачав раніше, а дещо 
більше часу.
 Натомість футболісти 
київського «Динамо» дуже ак-
тивно працюють на тренуваль-
ному зборі в Швейцарії, бо на-

прикінці липня вже мають роз-
почати кваліфікацію Ліги чем-
піонів. Наразі там переважно 
займається клубна молодь, але 
невдовзі до табору команди ма-
ють підтягнутися збірники, а 
також двоє легіонерів — поляк 
Томаш Кендзьора та словенець 
Беньямін Вербич.
 Окрему увагу варто приді-
лити участі інших легіонерів в 
українському футболі в наступ-
ному сезоні. Подейкують, що в 
матчах, які проходитимуть в 
Україні, участі вони не брати-
муть.
 У цьому плані найбільше 
постраждає, звісно, «Шахтар», 
високоякісний футбол якого 
завжди забезпечували інозем-
ці. Але через війну «гірники» 
змушені переглянути свою кад-
рову політику.
 «У нас були успішні ре-
зультати і трансферні кам-
панії. Ми шукали та купува-
ли гравців і отримували при-
буток навіть у складних ситу-
аціях. Ми виїхали з Донецька 
у 2014 році, а потім у нас був 
covid-19. Ми грали по всій Ук-
раїні. Ми думали, що це буде 
найгірший час і що ми досягли 
дна. Але через війну ми опусти-
лися ще глибше. Щодня ми жи-
вемо у режимі виживання», — 
розповів генеральний директор 
«Шахтаря» Сергій Палкін.
 Нагадаємо, що флагман 
вітчизняного футболу був зму-

шений припинити співпра-
цю з італійцем Де Дзербі й те-
пер активно шукає йому за-
міну. Швидше за все, на його 
місце призначать хорвата Іго-
ря Йовічевича, котрий у по-

передньому сезоні працював 
із «Дніпром-1». І хоча в дніп-
ровському клубі з усіх сил на-
магаються втримати наставни-
ка, пропонуючи йому для цього 
відчутне підвищення зарплат-

ні, проте пропозиція «Шахта-
ря», від імені котрого з Йовіче-
вичем працює його співвітчиз-
ник — «гірницький» функціо-
нер Даріо Срна, — думається, 
все ж переважить. ■

Григорій ХАТА

 Дев’ять сезонів поспіль лідер вітчиз-
няного клубного чоловічого гандболу — 
запорізький «Мотор» — регулярно грав 
у Лізі чемпіонів. Однак великим роз-
чаруванням для його шанувальників 
стало рішення Європейської гандболь-
ної федерації не включати українсько-
го чемпіона до майбутнього розіграшу 
елітних команд.
 Заявка запорізького клубу ЄГФ, так 
би мовити, не задовольнила.Точніше 
кажучи, група з оцінювання, як ідеться 
в повідомленні ЄГФ, вирішила не оці-
нювати команду ГК «Мотор» з ураху-
ванням вимог до матчів Ліги чемпіонів 
ЄГФ, оскільки є надто багато організа-
ційних невизначеностей з огляду на по-
точну ситуацію ГК «Мотор».
 Вочевидь, прийняти позитивне для 
«мотористів» рішення функціонерам 
ЄГФ завадила відсутність у клубу мож-
ливості проводити свої домашні матчі 
ЛЧ на рідній землі.
 Утім, як свідчать експерти, є й інша 
ціла низка критеріїв, яку «Мотору» 
буде неймовірно складно виконати в 
сезоні-2022/2023. Перш за все йдеть-
ся про відвідуваність матчів, приваб-
ливість для спонсорів, інтерес до ко-
манди у ЗМІ та, що важливо, ігровий 

потенціал самої команди.
 У минулі роки власники «Мотора» 
були дуже щедрими на кадрові прид-
бання. Однак цього сезону, з огляду на 
те, що регулярні матчі сезону він гра-
тиме в другій німецькій бундеслізі, 
склад команди буде доволі скромним. 
При цьому тимчасовим місцем свого 
нового базування запорізький клуб об-
рав Дюсельдорф.
 Зауважимо, що, згідно з оновленим 
форматом, у Лізі чемпіонів грає 16 ко-
манд. Перші дев’ять місць були гаран-
товано заброньовані за «Барсою» (Іс-
панія), ПСЖ (Франція), «Магдебур-
гом» (Німеччина), «Кілем» (Німеччи-
на), «Пік Сегедом» (Угорщина), «Віве 
Кельце» (Польща), «Порто» (Порту-
галія), «Динамо» (Румунія). 
 Тож намагаючись потрапити до 
прохідної сімки у числі 12 клубів «Мо-
тор» подав заявку до оціночного комі-
тету ЄГФ. Однак опинився в п’ятірці 
невдах. Щасливчиками ж стали «Оль-
борг» (Данія), «Нант» (Франція), «Вес-
прем» (Угорщина), «Вісла Плоцьк» 
(Польща), «Загреб» (Хорватія), «Ел-
верум» (Норвегія) та «Цельє» (Сло-
венія). 
 Утім зовсім без єврокубків запорізь-
кий клуб не залишиться й матиме змогу 
позмагатися в Європейській лізі ЄГФ. ■

У новому сезоні «Мотор» не гратиме в Лізі чемпіонів.
Фото з сайту ukrinform.com.

❙
❙

ГАНДБОЛ

До критеріїв не дотягнули
У новому сезоні запорізькому «Мотору» не дісталося місця в найсильнішому клубному турнірі Європи

■

ФУТБОЛ

Із гнучким підходом
Київське «Динамо» в Швейцарії набирає форму для старту в кваліфікації Ліги чемпіонів, 
а «Шахтар» шукає нового наставника

■

До нового сезону «Динамо» готується в Швейцарії.
Фото з сайту fcdynamo.com.

❙
❙
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 Крадійство в росії — це тяжка 
праця, адже конкуренція просто ней-
мовірна.

* * *
 Іноземці, що знають російський 
фольклор, не купують у росії цуке-
рок, вони пам’ятають, із чого росія-
ни весь час намагаються зробити цу-
керочку...

* * *
 Демократія по-москальськи — 
це коли всі роблять те, що скаже го-
ловний демократ.

* * *
 У росії два варіанти розвитку — 
відкат у застій або закат у відстій.

* * *
 — Ізю, росія, виявляється, не 
виходила з СРСР.

 — Я тобі більше скажу, Сьомо. 
Росія досі не вийшла із Золотої орди.

* * *
 — Росіяни кажуть, що добре 
там, де нас нема.
 — Я б уточнив: не просто там, 
де їх нема, а де їх ніколи й не було.

* * *
 Гуцул іде по полонині й веде за 
руку хлопчика-негра. Другий гуцул:
 — Іване, а хто то?
 — Онук.
 — Марійчин хлопець?
 — Марійчин.
 — А Марійка де?
 — Вчиться в місті.
 — А чого воно таке чорне?
 — Зате гарантія, що не мос-
каль!

По горизонталі: 
 1. Народна назва американсь-
кого долара. 3. Озеро в Криму, де 
росіяни в 2014-му заблокували наші 
кораблі. 9. Місто на Луганщині, один 
з епіцентрів збройного протистояння 
у війні з росією. 10. Гірська система 
в Сибіру. 11. Кілька звуків, що гра-
ють одночасно. 12. Український ком-
позитор, автор пісні «А льон цвіте». 
14. Положення поза грою у футболі. 
16. Частина чобота, по якій можна 
розпізнати пана. 19. Одне з найбіль-
ших християнських свят. 21. Амери-
канський поет і драматург, лауреат 
Нобелівської премії. 24. Хвороба ді-
тей, а також молодняка деяких птахів 
та інших тварин, що характеризуєть-
ся ненормальним розвитком кістко-
вої і нервової систем унаслідок по-
рушень фосфорно-кальцієвого об-
міну в організмі. 25. Державне під-
приємство, яке відповідає за стан 
та експлуатацію лісу. 26. Столиця 
Угорщини. 27. Індіанське плем’я, 
яке створило відомий календар і пе-
редрікало кінець світу.  
По вертикалі: 
 1. Острів у Карибському морі. 2. 
Місце, де курки несуться. 4. Ім’я най-
відомішого опришка Карпат. 5. Ки-
тайське місто, звідки поширюється 

коронавірус. 6. Біла водяна лілія. 
7. Сільський староста в Карпатах на 
початку ХХ століття. 8. Адепт ордена 
лицарів-миротворців, які володіють 
силою, з саги про «Зоряні війни». 
13. Овоч, який є основою для при-
готування чипсів. 15. Британський 
праворадикал, який виступає за 
чистоту раси. 17. Людина, яка не ві-
рить у Бога. 18. Інфекційна хвороба, 
що супроводжується тривалими на-
падами кашлю. 20. Веселий жарт, 
анекдот. 22. Православний образ. 
23. Форма хмари ядерного вибуху.

Кросворд №15
від 23 червня

Адреналіна ШУГАЙ

 Серед селебрітіс побільшало 
холостяків: про свій розрив із дру-
жиною щойно оголосив актор Та-
рас Цимбалюк. Як написав він у 
інстаграмі, «аби лишитися щас-
ливими, вони мусять обрати ок-
ремі дороги». Його ще донедавна 
дружина Тіна Антоненко на своїй 
сторінці в соцмережі дещо більше 
пролила світла на розрив із чолові-
ком: «Війна — велике випробуван-
ня абсолютно для всіх пар, і деякі 
з них це випробування не прохо-
дять. Наша не стала винятком». 
 Подружжя подякувало одне 
одному за чотири спільно прожиті 
роки — саме стільки пара була ра-
зом. А офіційний шлюб тривав 
лише рік: Тарас і Тіна одружили-
ся 3 липня 2021-го, саме на третю 
річницю початку їхніх стосунків. 
 Нагадаємо, що для зірки серіа-
лу «Кріпосна», «Спіймати Кайда-
ша» та фільму «Чорний ворон» 
Тараса Цимбалюка це вже дру-
гий шлюб. Зі своєю однокурни-
цею Ангеліною він одружився зов-
сім юним і... зовсім не готовим 
до серйозних стосунків. Саме 
через це, як пізніше зізнавав-
ся актор, і розпався його пер-
ший шлюб.
 Здавалося, цього разу все 
серйозно і назавжди. Пара 
не приховувала своїх почут-
тів і була цілком щасливою. 
Проте війна виявилася надто 
складним випробуванням для 
молодої родини. 
 32-річний Тарас Цимбалюк 
зізнається, що для нього крах їх-
ньої сім’ї став повною несподі-
ванкою. Про це він розповів 
у інтерв’ю для ютуб-ка-
налу Аліни Доротюк. 
«Я ще півтора міся-
ця тому про це навіть 
не думав, а через пів-
тора місяця це стало 
фактом. Тому це дійс-
но неочікувано. Мені 
здається, це для будь-

якої людини неочікувано. Я аб-
солютно не планував опинитися 
в статусі холостяка», — зізнався 
він.
 За його словами, вони з дружи-
ною не живуть разом уже місяця 
півтора та планують офіційно по-
дати на розлучення. Можливість 
примирення з Тіною 
Тарас цілко-
вито виклю-
чає, а також 
не виклю-
чає того, що 
міг би стати 
наступним 
героєм шоу 
«Холостяк».
 «Я не ска-
жу, що це 

суто через війну ми розлучили-
ся, але, хоч як крути, це все вели-
чезна депресія для кожної люди-
ни, величезна внутрішня драма, 
величезна рана. І ти через призму 
цієї рани спілкуєшся зі своєю лю-
диною, сприймаєш її щодня через 
призму всього, що відбувається в 
Україні. Тож це цілком логічний 
якийсь процес і цикл», — зазна-
чив Тарас, коментуючи те, що за 
останні кілька місяців розпалося 
вже чимало зіркових пар.
 Тарас зізнається, що війна 
змінила життя всієї країни і його 
зокрема. Він фактично залишив-
ся без улюбленої акторської ро-
боти. «Знімальний процес мер-
твий на 90 відсотків», — зазна-

чив він. А якщо і є якісь клі-
пи на воєнну тематику, то 

їх мінімум, і це зовсім 
не той масштаб, що 

був раніше. «Але 
потроху в Києві 
це все оживає», 
— додав він і 
зазначив, що 
вже має пев-
ні пропозиції 
щодо участі 
в антрепри-
зах. ■

Тарас 
Цимбалюк
не очікував 
стати 
холостяком. 

❙
❙
❙
❙
❙

ПОБИТІ ГОРЩИКИ 

Не пройшли випробування війною
Актор Тарас Цимбалюк повідомив про розлучення

■

1—2 липня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiд-
ний, 7-12 м/с. Температура вночi +16...+18, удень +28...+30. 
Пiслязавтра вночi +17...+19, удень +30...+32.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +27...+29.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +31...+33.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +26...+28.

28 червня температура води в Чорному та Азовсь-
кому морях становила 21-22 градуси, у Днiпрi бiля 
Києва — 23.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, короткочас-
ний невеликий дощ. Трускавець: уночi +16...+18, удень 
+31...+33. Моршин: уночi +18...+20, удень +32...+34.

Спротив психіки концентраційним таборам маніяків
Відома американська психотерапевт Едіт Егер ділиться власним досвідом, як не зламатися психічно 
у найскрутніших обставинах
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