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«У червні Україна імпортувала майже 600 тисяч тонн нафтопродуктів,
що на 50% більше, ніж у травні».

■ ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Лариса САЛІМОНОВИЧ

ЗаПАЛЬНИЙ процес
Відсутність держрегулювання та
«мурашина тактика» врятували
бензиновий ринок
Наталя НАПАДОВСЬКА
Уже за місяць-півтора після ліквідації держрегулювання цін на пальне черги на заправках помітно скоротилися, а нафтопродукти почали
дешевшати. Очікується, що
невдовзі на українських АЗС
скасують обмеження на продаж пального. Наскільки ситуація керована?
У червні Україна імпортувала майже 600 тисяч тонн
нафтопродуктів, що на 50%
більше, ніж у травні — про це
на брифінгу повідомив голова
Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.
Насамперед на 70% виросли
обсяги дизеля, адже він потрібен військовим та аграріям.
Повноцінно запрацювали
«зелені коридори» для вантажівок, які дозволяють бензовозам перетинати західний
кордон без черг, зросла пропускна здатність залізниці
на кордоні, до того ж у роботу активно включилася група «Приват», яка володіє найбільшою мережею АЗС в Україні, — понад 1,5 тис. заправок під 11 брендами. Але
поштовх дала саме відміна державного регулювання цін
— постачання зросло вдвічі,
а кількість імпортерів сягнула 234 компаній. Це в 2,5 раза
більше, ніж було до війни.
«Активізація шалена, урядові дійсно вдалося запустити
ринок. Тут, безумовно, маємо
позитив», — розповів аналітик Сергій Куюн.
За його словами, українці в
питанні забезпечення себе паливом користуються так званою «мурашиною тактикою»,
використовуючи всі наявні в
країні бензовози. Невеликі мережі АЗС, а також споживачі,
передусім аграрії, почали самі
імпортувати пальне, тоді як
раніше закуповували його на
внутрішньому ринку: «Йдеться про ситуацію, коли багато
мурах працюють, кожна тягне якусь травинку, паличку
в мурашник — і таким чином
система працює. В нас у країні
багато бензовозів, що добре
й з питань безпеки, адже всі
бензовози не переб’ють ракетами. Й ця система сама себе
вибудувала». Динаміка імпорту дозволила задовольнити попит на 60% від довоєнного, і, зважаючи на падіння
попиту, на закінчення посівної ринок майже наситився. Тож з’явилася конкуренція за споживача, ціни потихеньку пішли вниз. Оптові
ціни наприкінці червня впали до 50 грн/л дизеля (з 62-65
грн у травні) та до 47-48 грн/л
бензину (з 52 грн). Упродовж
місяця середні роздрібні ціни
на АЗС тримались на одному
рівні — 57 грн/л дизеля і 52
грн/л бензину. Отже, оптові
ціни вперше за майже три місяці впали нижче роздрібних.
Продавати пальне уроздріб

знову вигідно. Тож найближчими днями середні роздрібні
ціни знизяться на 1-2 грн, до
50 грн грн/л бензину і 55-56
грн/л дизеля, якщо не відбудеться суттєвих змін, прогнозує аналітик Upeco Олександр
Сіренко.
Нижчими вони не стануть
через дорогу логістику. За даними власника мережі АЗС
Prime Дмитра Льоушкіна, середня оптова ціна імпортованого дизеля — 40 грн/л. Вартість фрахту бензовоза, наприклад, із Дніпра в ЄС і назад
коштує 7,5 тис., що в чотири
рази дорожче, ніж минулого
року. Тож маємо кінцеву ціну
літра пального більше на 10
грн плюс 3 грн націнки оператора АЗС.
Сьогодні саме вартість логістики значною мірою визначає ціну палива: до війни Україна імпортувала 70% нафтопродуктів, що споживаються в країні, переважно з
Росії, Білорусі та морем. Зараз ці канали повністю заблоковані, Кременчуцький і Шебелинський НПЗ, які забезпечували близько половини
споживання бензину в країні,
зупинилися через воєнні дії, а
мережі АЗС скоротили запаси
пального до 5-7 діб, остерігаючись ракетних ударів (до війни тримали ресурс пального в
обсягах двох тижнів). Тож ситуацію не можна вважати остаточно вирішеною. Не вирішено також проблему асортименту на заправних станціях,
зокрема бензину.
Активізація імпорту пального з Польщі, Словаччини та
Чехії спричинила досить цікавий побічний ефект: його
якість покращилась. «Сьогодні ми маємо дефіцит нафтопродуктів, а це дуже сильно стимулює тіньовий сектор. Але
я б не сказав, що наша ситуація критична і що такого палива дуже багато. Адже для того,
щоб виготовити несертифіковане паливо, необхідні компоненти, зокрема октанопідвищувальні. Раніше ми їх завозили з Росії та Білорусі, зараз
такого імпорту немає. Відповідно, немає з чого робити
фальсифікат. Ми чуємо нарікання на таке паливо, проте
воно стосується не мережевих
заправок, а поодиноких периферійних станцій. Та й загалом нарікань на якість палива
справді не дуже багато», — додає експерт Сергій Куюн.
Зараз важко спрогнозувати, чи не виникне знову дефіцит пального, і тут не лише
держрегулювання є негативним фактором. Дефіцит палива спостерігається сьогодні в усьому світі. «Є нестача
нафтопереробних потужностей, відновлення економіки
після ковіду, тому всі в один
голос кажуть, що буде проблема з паливом. І не тільки
в Україні», — резюмує Сергій
Куюн. ■

Два українські штурмовики
вдарили по складу з боєприпасами та скупченню рашистів у
районі Новопетрівки Херсонської області. Росіяни відправили
їм назустріч три винищувачі,
але уразити вогнем наших авіаційних асів їм не вдалося. Учора ці дані були озвучені в оперативному командуванні «Південь». Там же повідомили про
активність артилеристів ЗСУ,
які за попередню добу знищили 30 російських солдатів, гаубицю калібру 155 міліметрів,
реактивну систему залпового
вогню «Ураган», чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки і два польові склади
боєприпасів.
Найбільшим же успіхом ЗСУ
на південному напрямку останніми днями стали дві важливі
події — знищення великого
складу боєприпасів у Новій Каховці та звільнення від окупантів села Іванівка. Бойові припаси та військові частини завдяки «животворящому» HIMARS
запалали також у Мелітопольському районі, у херсонському селі Чарівне та двічі у Донецьку. Потужно горіло щось
у ніч на 13 липня і в Луганську. Спочатку окупанти похвалилися, що то їхня ППО збила
українську «Точку-У», а потім
повідомили про знищення військової частини протитанкової
оборони.
До речі, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

Андрій Герус
голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики

■ НА ФРОНТІ

Гарячий південь
Наші військові успішно «звільняють»
ворожі підрозділи від техніки та живої сили,
тримаючи оборону по всій лінії фронту
повідомив, що через згаданий
вибух на військовому складі у
Новій Каховці окупанти втратили понад тисячу боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Втім кремлівці цю
подію вперто називають влученням у сховище з селітрою. Загалом втрати ворога з початку повномасштабної війни, за даними
Генштабу, сягнули вже близько
37 тис. 570 осіб і сотень одиниць
військової техніки. Зокрема рашисти позбулися 217 літаків,
188 гелікоптерів, 15 морських
суден, 247 РСЗВ тощо.
Шалені бої на території Луганської та Донецької областей,
після штурму Сіверськодонецька і Лисичанська, наразі трохи
вщухли, але ворог продовжує
обстрілювати навколишні міста. «Тут не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення
і створення сприятливих умов
для ведення наступу в напрямку
Ізюм — Слов’янськ», — повідомив учора у ранковому зведенні
Генштаб.

Водночас експерти американського інституту вивчення
війни (ISW) пояснюють відносне затишшя на сході тим, що ворог узяв оперативну паузу для
перегрупування, відпочинку
і відновлення військ. Але при
цьому продовжує бомбардувати
критичні райони фронту та проводить обмежені атаки. Кілька
з них завершилися безславно.
Йдеться про недавній наступ на
Слов’янськ та східну частину
Сіверська, а також спробу атаки на Харків з півночі.
Активізувалися москалі і
на території Білорусі, все більше втягуючи армію «бацьки»
у війну. Принаймні за даними
телеграм-канала «Беларускі
Гаюн», тут спостерігається активний рух армійської техніки
у бік Мозиря, Мар’їної Гірки,
Бреста і Ракова. Було повідомлено також про початок чергових військових навчань з 11 по
14 липня. Як відомо, Білорусь
наразі не є безпосереднім учасником війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку рашистам. ■

■ ДО ДАТИ

«Без свободи немає життя»
17 липня — 85 років
від дня народження
дисидента
і публіциста Івана Геля
Ліна ТЕСЛЕНКО
У неділю, 17 липня, виповниться 85 років від дня народження Івана Геля, українського правозахисника, дисидента,
політв’язня і публіциста. Цього дня на Личаківському цвинтарі у Львові, де похований громадський діяч, з ініціативи його
доньки Оксани Гель відбудеться
громадська панахида. Вклонитися могилі прийдуть його побратими, а священники кількох
церков відслужать заупокійну
службу. Також до дня пам’яті
Львівська обласна адміністрація відкриє виставку просто
неба, присвячену ювілею Івана
Геля.
На жаль, трішки не встигли з книжкою — вона має вийти орієнтовно в серпні. «Це
своєрідний творчий доробок
батька, — розповідає «УМ» Оксана Гель. — Тут зібрані його
інтерв’ю, публіцистика, описано життєвий шлях. У цієї
книжки досить непроста доля,
як і непроста вона була у мого
тата. Вона мала вийти ще кілька років тому, вже була готова
до друку, і раптом помирає моя
мама Марія Гель. Вона дуже чекала її виходу, не діждалася...
А наступного дня не стало упорядника книжки Юрія Зайцева

❙ Іван Гель iз дружиною Марією та онукою.
— йому несподівано стало зле,
швидка навіть не встигла доїхати. Просто містика якась — не
стало одразу двох головних людей, які рухали видання цієї роботи. А далі — ковід, війна, все
загальмувалося на невизначений час. Тому я надзвичайно
вдячна Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича, який
довів справу до кінця, і книжка
таки буде».
Орієнтовно вона називатиметься «Без свободи немає життя» — це, власне, і був життєвий девіз Івана Геля. Інакше і
не могло бути — він народився 17 липня 1937 року в національно свідомій греко-католицькій родині в селі Кліцько на
Львівщині. Батько — колишній вояк Української галицької
армії, очолював сільську «Просвіту», а після 1939 р. був головою колгоспу і водночас спів-

працював із підпіллям ОУН. За
це в 1950 році був заарештований енкаведистами та засуджений до 10 років таборів. Шляхом правди, боротьби за волю
України піде і сам Іван, якого двічі заарештовуватимуть і
ув’язнюватимуть, не даватимуть здобути ні бажану освіту,
ні роботу, ні вільно обирати місце проживання.
Він таки дочекається вільної
України. І дочекається легалізації Української греко-католицької церкви, до процесу відродження якої активно долучився
сам. Він залишатиметься активним учасником українського
громадсько-політичного життя
практично до останніх днів (навіть втративши ногу через цукровий діабет у 2002-му). Відійшов Іван Гель у березні 2011го у віці 73 роки. Світла і вічна
пам’ять достойнику... ■

ІнфорУМ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Сучасні війни виграти без
новітньої технологічної зброї
практично неможливо. Але
не менш важливою в боротьбі з ворогом є й робота метеорологічних служб, які, даючи обгрунтовані прогнози погоди, допомагають армійцям
точно вражати ворожі цілі.
Адже під час запуску високоточних ракет та використання
далекобійної гаубичної артилерії дуже важливо враховувати погодні умови. Особливо
це важливо для українських
Збройних сил через колосальну перевагу росіян у техніці й
живій силі та нестачу боєприпасів у ЗСУ. Отже, заряди треба економити й бити влучно.
Директор Українського метеорологічного центру
Микола Кульбіда розповів,
що насамперед метеорологи обслуговують сільське
господарство, але після повномасштабного російського
вторгнення вони почали активно допомагати Збройним
силам України.
Головний погодний експерт наголосив, що в Україні
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■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

■ ДАХ

Невіднесені вітром

Безхатьки
війни

Як фахові прогнози погоди дозволяють українській артилерії,
ракетним військам та дронам успішно нищити рашистів
агрометеорологічними прогнозами та оцінками активно користуються українські фермери. Також метеорологи складають прогнози врожайності
та валового збору практично
всіх культур, які вирощують
Україні, чим суттєво допомагають Мінагрополітики у прийнятті державних рішень.
«Серед інших галузей —
усі види енергетики, а останнім часом багато роботи виконуємо для Збройних сил та
ППО. Не скажемо, що це нове
для нас завдання, ми й раніше працювали на армію, але
не в такому, безумовно, масштабі, як зараз», — додав директор Українського метеорологічного центру.
За словами пана Кульбіди,

загалом ця інформація не для
поширення, однак про деякі
деталі він розповісти може.
Будь-яка ракета, якщо вона
є високоточною, у траєкторії
польоту повинна враховувати
метеорологічні умови. Аналогічно застосування артилерії
без урахування погодних
умов також неефективне.
Окрім цього, конкретних прогнозів потребує авіація для запуску безпілотників. Адже дрони дуже залежать від погоди. «Як правило, вони ведуть зйомки у
видимому спектрі, і будь-яка
хмарність може стати на заваді. Якщо безпілотник залетить дуже високо, відбудеться обмерзання апаратури. А
якщо з ним перетнеться ну-

льова ізотерма, то замерзне
вся оптика», — додав Микола Кульбіда.
Він підсумував, що для
безпілотників небезпечним є
й сильний вітер, тож погодні
умови та прогнози обов’язково
потрібно враховувати.
Додамо, що від початку
повномасштабної війни ударна авіація Повітряних сил
України завдала 1 тис. 700
групових авіаударів по окупаційних військах, і далеко
не останню роль тут відіграли синоптики. Доклала рук
українська метеослужба й,
наприклад, до ефективного ураження складів боєприпасів росіян, яких особливо
багато було знищено останнім часом. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Мала батьківщина великої родини
Земляки скинулись на пралку й холодильник, щоб підтримати багатодітну сім’ю
біженців у селі на Вінничині
Ганна ВОЛКОВА
Нещодавно на ще не обжите подвір’я
багатодітної родини Пустовітів у селі Голинчинці, що у Жмеринському районі
на Вінниччині, заїхав бус із цінним вантажем. У ньому були новенькі холодильник, пральна машина-напіавтомат, а також ковдри, подушки, рушники, простирадла, дитячі іграшки, смаколики... Це
все було куплено для внутрішніх переселенців із Херсонщини на кошти, які збирали і місцеві мешканці, й благодійники
з усієї України.
— Багатодітна мати Юлія Пустовіт родом із нашого села, але давно мешкала в
селищі Велика Олександрівка Херсонської області, яке нині перебуває під контролем окупантів, — розповідає інспектор
старостату Джуринської територіальної
громади Людмила Мила. — Її сестра з чоловіком і двома дітьми також там жила.
Вони, втікаючи із зони бойових дій, перебралися на батьківщину раніше, тому
могли заселитися в краще з домоволодінь,
які пустували. А Юлії та її родині, що довго трималися на Херсонщині, дісталася
старенька хата, де було відрізане світло.
Натомість старостат вирішив поліпшити

побут багатодітної сім’ї, в якій підростають чотирирічний хлопчик і дві дівчинки — десяти та одного року. Люди стали
зносити до переселенців дивани, ліжка,
постільну білизну, стільці, посуд, одяг,
які були у вжитку. Місцеві фермери завезли продукти харчування. А моя подруга, яка привозить товар з Одеси, забезпечила дітей обновками.
Про благодійну акцію Людмила
сповістила свого однокласника Сергія
Боднара, співробітника «НАК «Нафтогаз України», який мешкає в Києві. Сергій має добре серце й завжди відгукується на потреби земляків. Одному із захисників, який служить у лавах ЗСУ, наприклад, придбав за свій кошт військове
спорядження. Підтримує фінансово ще
одного. Боднар «кинув клич» серед своїх
друзів. І так гуртом швидко назбирали
суму, необхідну для покупки побутової
техніки. А слідом із Києва пошта доставила ще й два мішки дитячих іграшок та
одягу, які Сергій зібрав разом із колегами. Громада тим часом зайнялася підведенням світла до хати переселенців.
Загалом невеликі Голинчинці за час
повномасштабної війни прийняли понад
сотню внутрішньопереміщених осіб, із

❙ Малеча особливо радіє щедрим
❙ подарункам благодійників.
❙ Фото надане Людмилою МИЛОЮ.
них — 25 дітей. Більшість переселенців
були з Сумської області та Києва, вони
вже повернулися додому. А до родини Пустовітів, яка потрапила у складні
життєві обставини, особлива увага ще й
тому, що вона — єдина багатодітна з числа приїжджих. Громада подбала, щоб ця
сім’я отримала всі належні їй соціальні
послуги. ■

■ БЕЗПЕКА

Плавати можна. Але обережно
Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності в державних
установах ГУ ДСНС у м. Києві закликає відпочивальників безпечно поводитися
на пляжах
Шановні громадяни!
Для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки,
зокрема:
* пам’ятайте: відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
* ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
* не залишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
* не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
* не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
* не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
* температура води повинна бути не нижче +17 °С;
* плавайте не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
* слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру. ■
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Люди, які лишилися
без житла, можуть
розраховувати на
допомогу держави,
але мусять запастися
терпінням
Лариса САЛІМОНОВИЧ
За чотири місяці війни рашисти зруйнували в Україні 15 мільйонів квадратних метрів житла, залишивши без даху
над головою понад 800 тисяч українців.
Найбільше пошкоджень наразі в Донецькій, Харківській, Київській i Чернігівській областях.
Ці вкрай невтішні дані озвучила заступниця голови комітету Верховної
Ради з організації державної влади Олена Шуляк. За її словами, уряд уже шукає
варіанти швидкого розселення безхатьків мимоволі, але цей процес навряд чи
буде динамічним через масштаб руйнувань та брак бюджетних коштів. Спрацьовує у даному випадку і принцип черговості. Спочатку візьмуться відновлювати будівлі, які потребують незначного
ремонту, а вже потім виділятимуть гроші на капітальне будівництво. Та ж історія і з розселенням. Найпершими отримають житло військові та їхні родини,
багатодітні сім’ї й особи з інвалідністю, а
потім решта.
Наразі громадяни, які не мають фінансової можливості самостійно винаймати квартиру, проживають у гуртожитках, санаторіях, дитячих садках чи школах, місця у яких їм облаштовує муніципальна влада. До категорії «тимчасове
житло» належать і модульні містечка,
що вже встановлені у Бородянці та Бучі.
Таким варіантом згодом можуть скористатися ще 15 тисяч сімей, оскільки є
угода на реалізацію даного проєкту в недалекому майбутньому. Зводитимуть модулі винятково коштом іноземних партнерів, оскільки їх вартість невигідна державі. Тобто фінансово доцільніше одразу будувати звичайні багатоповерхівки.
Експерти також пропонують глибше
вивчити ринок недобудованого житла і викупити квартири, які поки що не мають потенційних власників. Заодно моніторитимуть покинуті квартири як варіант тимчасового проживання. Як приклад ріелтори
наводять містечко Світловодськ на Кіровоградщині, що розташоване далеко від
фронту, проте має чимало вільних площ.
За подібною нерухомістю і об’єктами незавершеного будівництва наразі стежать місцеві управління Держмолодьжитло. І як
тільки з’явиться відповідна стаття витрат,
квартири будуть придбані для найменш
захищених категорій громадян. Питання
ціни має бути компромісним між державою і забудовником.
Паралельно при появі перших коштів від донорів, можливо, запустять
будівництво тимчасового житла. У даному випадку держава виступить замовником, що й дасть змогу розселити
тих, хто через втрату даху над головою
ризикує взагалі опинитися на вулиці.
А коли, скажімо, маріупольцям відбудують їхнє місто і вони поїдуть додому,
ці державні квартири виділять тим, хто
давно стояв у черзі.
Тим же, хто не захоче чекати на допомогу і має постійний заробіток, держава планує надавати іпотечний кредит під
один чи нуль відсотків. Щоправда, цей
варіант має попередні вимоги. Обрана
потенційним власником багатоповерхівка повинна зводитися не довше, ніж
пів року, і з матеріалів, що виробляють у
цьому регіоні. Обов’язкова також наявність укриття від обстрілів та мінімального ремонту. ■
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ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 14 ЛИПНЯ 2022

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Газетний
фронт
Інформаційна безпека Української
держави залежить і від виживання
української преси
Світлана МИЧКО
Видання газет в Україні ще задовго до війни перетворилося на дуже нелегку справу, і «УМ» не раз піднімала пов’язані
з цим проблеми. З лютого всі вони, звісно, лише загострилися,
бо до фінансових додалися, зокрема, логістичні та переорієнтація ринків паперу, який раніше купували в Росії чи Білорусі.
Тож редакції потрапили у надзвичайно складну ситуацію. Відтак кожна третя тимчасово призупиняла роботу на термін від
1 до 3 місяців. 15% — перейшли на дистанційну роботу, 7% —
припинили роботу і не відновили її досі. Понад 20% місцевих
медіа не мають доступу до приміщення, яке займали до 24 лютого 2022-го, або не можуть користуватися своїм майном і технікою. Втрату рекламодавців констатували під час опитування
у 87% ЗМІ, припинення надходжень за угодами на висвітлення діяльності органів місцевої влади або місцевого самоврядування — 65%. 47% — змушені були економити на зменшенні
обсягів контенту, 46% — на скороченні штату. Чверть редакцій
працюють без зарплати, 40% — зменшили зарплату і збільшили навантаження на працівників, 30% — відправили працівників у неоплачувані відпустки, 32% – скоротили штат. При цьому 15% редакцій мають у своєму штаті журналістів, мобілізованих до ЗСУ, а в 25% є журналісти, які виїхали до іншого регіону України чи за кордон, чверть редакцій відчувають брак
кадрів. У результаті 78% керівників медіа в найближчі місяці
намагатимуться шукати інші джерела доходу, 62% — планують продовжити скорочення витрат, 14% (!) — думають про закриття свого ЗМІ, і 8% — про продаж бізнесу або частки.
Наведені цифри — результати опитування Національної
спілки журналістів України, проведеного перед останньою всеукраїнською онлайн-нарадою керівників ЗМІ на тему «Як вижити в умовах війни?».
Проаналізувавши ситуацію, НСЖУ зробила висновки, що
фінансова незалежність та пошук нових моделей економічної
стійкості стали головним викликом для збереження незалежних медіа, тим часом як забезпечення їх діяльності в умовах
широкомасштабної російської агресії є критично важливим.
Адже нині від цього реально залежить інформаційна безпека
держави та спроможність українців реалізовувати своє право
на доступ до правдивої та перевіреної інформації. Зважаючи на
це, досвідчені медійники та експерти напрацювали під егідою
НСЖУ цілу низку конкретних пропозицій для порятунку українських медіа, адресованих передусім владі.
Як зазначив очільник спілки Сергій Томіленко, головними
напрямами зусиль української влади для захисту інформаційного простору повинні стати: створення Фонду підтримки українських ЗМІ за принципом платформи United24; комунікація з міжнародними донорами для наповнення Фонду коштами, достатніми для екстреної допомоги українським локальним
медіа та їх розвитку; забезпечення ефективності та прозорості
розподілу коштів Фонду шляхом усунення представників виконавчої влади від ухвалення рішень та делегування прав Національній спілці журналістів України, професійним асоціаціям,
регіональним медійним організаціям з досвідом діяльності в цій
сфері; запровадження сприятливого податкового режиму для
місцевих медіа.
Водночас, добре усвідомлюючи, що під час воєнного стану
на якусь потужну державну допомогу особливих надій покладати не варто, Національна спілка журналістів України зосередила зусилля на роботі з міжнародними організаціями, які з
початком війни відчутно активізувалися у сприянні українській журналістиці. Відтак допомога від міжнародних партнерів
— через гранти, пряму фінансову підтримку та співпрацю з
закордонними редакціями — зараз реально допомагає втриматися на плаву як локальним та регіональним, так і всеукраїнським виданням. Серед них — і «Україна молода», яка
бере участь у проєкті реагування на надзвичайні ситуації незалежних медіа в Україні швейцарського Фонду Hirondelle (у
партнерстві з TheFix та MDF).
Тим часом іще одним ефективним напрямом діяльності
НСЖУ з допомоги редакціям стало відкриття центрів журналістської солідарності у Львові, Івано-Франківську та Чернівцях. Вони створені за сприяння Європейської та Міжнародної федерацій журналістів для організаційної, інформаційної,
технічної та фінансової підтримки медійників, що постраждали внаслідок російської агресії. Центри діють у форматі коворкінгу, де журналісти можуть попрацювати як з власною технікою, так і використовуючи надану міжнародними партнерами.
Зокрема, там є ноутбуки, принтери, сканери, копіювальні апарати, доступ до інтернету тощо. Окрім того, там надається адресна фінансова підтримка журналістам. За запитом можна отримати і техніку для роботи замість втраченої через бойові дії.
А для медійників, які працюють у гарячих точках, завжди є в
наявності бронежилети, каски та аптечки. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

Це ім’я добре знають у «кіношних» колах — Денис Бондарев був високопрофесійним каскадером, постановником трюків, актором (брав участь
у зйомках понад 100 фільмів), а ще викладачем
у вишах і просто світлою людиною. Практично
від самого початку повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю чоловік перебував на
лінії вогню, у складі 81-ї окремої аеромобільної
бригади тримав оборону в районі міста Гуляйполе Запорізької області. 38-річний солдат Денис
Бондарев загинув 21 травня. Похований на Алеї
Героїв, що на кладовищі села Затурине неподалік
Полтави. Про те, яким він був, чого прагнув, згадують його найближчі та найрідніші люди.

■ ГЕРОЯМ СЛАВА!

Воїн

Минуло 40 днів від часу
загибелі полтавця, відомого
каскадера Дениса Бондарева

«Денис заїхав на кілька годин, тож ми
змогли побачитися, обійнятися. Як виявиться
згодом, востаннє...»
«Ми багато років жили на околиці Києва. Через ліс від будинку, в якому винаймали помешкання, були Ірпінь, Гостомель, — розповідає дружина
загиблого Тетяна Ваценко-Бондарева. — Уранці
24 лютого прокинулися від потужних вибухів поблизу Гостомеля. Так для нас почалася війна. На сімейній раді вирішили їхати до рідного міста. У салоні авто нас було п’ятеро: ми з Денисом, наш син
Ярослав (йому нещодавно виповнилося 15 років),
а також мій брат Олексій — студент київського
вишу. Не могли лишити в столиці й Олексієву однокурсницю Валерію з Лохвиці.
Заїхавши до нашої кав’ярні (останнім часом
ми займалися невеликим сімейним кавовим бізнесом), забрали касу та найцінніші речі й узяли
курс на Полтаву. Аби завезти Леру додому, нам
треба було в Пирятині звернути в бік Сум, які
тоді теж обстрілювали з території росії. І ми не
могли зрозуміти, що ж нам робити. Урешті-решт
дійшли думки, що приймемо рішення, коли доберемося до Пирятина. Ми все вирішували разом. Коли завезли дівчину, пізно ввечері добралися до Полтави. А вже наступного ранку Денис
пішов записуватися до територіальної оборони.
Повернувшись, повідомив, що записався до лав
ЗСУ. Тобто поставив усіх нас перед доконаним
фактом. І я пишаюся ним, безмежно поважаю
його рішення. Бо то було абсолютно свідоме, зважене рішення зрілого чоловіка.
Після 10 днів навчання перед тим, як відправитися на передову, Денис на кілька годин
заїхав до домівки моїх батьків, тож ми змогли
побачитися, обійнятися. Як виявиться згодом,
востаннє...»
Денис Бондарев служив у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади, майже три місяці
він та інші бійці його підрозділу стримували
натиск москалів в районі міста Гуляйполе, що
на Запоріжжі, де «гаряче» чи не з перших днів
повномасштабної російсько-української війни
й понині. Ворог увесь час поливав наших захисників свинцем.
«Ми познайомилися з ним ще у військкоматі
в Полтаві, а потім разом стояли на «нулівці», —
ворушить спогади побратим Дениса Бондарева —
полтавець Олександр Волков. — Він одним із перших у нашому військовому з’єднанні дістав поранення. Домашнім про це навіть не повідомив —
ми ж завжди говоримо рідним, що все гаразд, щоб

❙ Денис Бондарев був надзвичайно світлою людиною.
Із роками зрослися думками й душами
Багато хто спостерігав: коли Денис і Тетяна були разом, то аж світилися, випромінюючи щастя, у них сяяли очі. Познайомилися вони
в цирковій студії: хлопцю на ту пору було 19
років, а дівчині — 15. Денис завжди був красенем — і представниці протилежної статі до нього так і «липнули». Та його, однолюба, завжди
цікавила тільки Тетяна.
«У 21 рік Денис подався до Києва вчитися на
каскадера, постановника трюків, а через кілька років я приїхала до нього. І вже невдовзі ми
зрозуміли, що не можемо жити одне без одного,
— продовжує розповідь Тетяна Ваценко-Бондарева. — Це не просто красиві слова. Коли ми
зійшлися, то не могли набутися разом — потреба перебувати поруч була просто шаленою. Завжди удвох багато сміялися, полюбляли жартома підколювати одне одного. Із роками настільки зрослися думками й душами, що вже ніщо у
світі не могло нас роз’єднати. Звісно, були й непорозуміння — тривалий час ми шукали компроміс у питанні виховання сина».

На жаль, наші співвітчизники часто не знають імен героїв, завдяки яким ми
можемо не відчувати всіх жахіть війни, завдяки яким наші діти не чують
вибухів, мають шанс на щасливе майбутнє. Мало у нашому суспільстві
пам’ятають і про родини загиблих, не знають про той біль, який відчуває кожен,
хто втратив сенс свого життя.
не хвилювалися. Я мав замінити тоді Дениса на
бойовій позиції. Але був настільки потужний артилерійський обстріл, що ми з товаришем повернулися назад, зрозумівши, що добратися до позиції не вдасться. Потім бачу: біжить Денис, тримаючись за голову, а по його руці стікає кров. Йому
надали першу медичну допомогу й автомобілем
відправили до шпиталю.
Коли закінчився артобстріл, і в іншого бійця, який був разом із Денисом, крізь товщу одягу (тоді ж іще було холодно) просочилася кров.
Тож і його доставили до госпіталю. А вже на ранок хлопці повернулися — обоє перебинтовані.
Кажуть: та що ми, мовляв, відлежуватимемося
на лікарняних ліжках — хіба ж для цього сюди
йшли? Отаким своїм мужнім вчинком підняли
бойовий дух побратимів.
21 травня я отримав контузію, а Денис
того дня загинув... Автомобіль «Рено Логан»,
у салоні якого він перебував, наїхав на протитанкову міну. Два хлопці, які сиділи поряд із
ним, були тяжко поранені й тільки дивом вижили».

15-річний Ярослав дуже схожий на батька в
усьому. Татко є для нього прикладом того, яким
має бути справжній чоловік. Багато років вони
разом ходили на тренування — і вже майже на
рівних фехтували. Останнім часом Денис часто
брав сина на знімальний майданчик — Ярослав
почувався там як риба у воді.
«Син рвався на фронт разом із татом, і я дякувала Богу за те, що йому ще немає 18 років, —
зітхає Тетяна. — Ми всією родиною долучилися до волонтерської діяльності: збирали кошти,
купували необхідні для підрозділу Дениса речі
й відправляли їх на фронт. Потім була «епопея»
з окопними свічками. А він за найменшої можливості телефонував. Хоч про те, що там відбувається, частіше дізнавалася з офіційних новин. Адже наші телефонні розмови були не про
війну, а про життя. Загалом тоді не випускала
з рук мобільного телефона: найстрашніше було
пропустити його дзвінок або SMS-повідомлення. Бо, як би глибоко ти не запихав у себе цю
думку, тебе постійно переслідує страх, що вони
можуть бути останніми...

ГАРЯЧА ТЕМА
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■ ГЕРОЯМ СЛАВА!

світла
Я ніколи не була істеричною — не
телефонувала коханому сто разів на
день, поки він був на роботі. Добре знала, які трюки він виконуватиме. І якщо
Денис мав падати з четвертого поверху
будівлі, головне було — внутрішньо налаштуватися на позитив, аби не притягувати негативних думок. Та завжди була впевнена: за найпершої можливості Денис сам зателефонує і скаже:
«Усе гаразд. Я тебе дуже кохаю».
Торік у лютому (Тетяна ненавидить
цей місяць) під час тренування Денис
Бондарев дістав серйозну травму —
розрив ахіллового сухожилля, переніс операцію, потім була тривала реабілітація. І тільки порівняно недавно
почав повертатися до звичної фізичної форми: уже не лише ходив, а й бігав, стрибав. За словами Тетяни Ваценко-Бондаревої, за будь-якої мобілізації Дениса не взяли б до війська — його
весь час переслідували дуже серйозні
проблеми зі спиною, він мав «білий»
квиток, не служив в армії. Плюс уже
згадана травма, після якої без належної реабілітації могли настати незворотні наслідки. Та вчорашній каскадер
сам свідомо влився до лав армійців —
просто не зміг сидіти вдома, коли Батьківщина в такій небезпеці.

На бездоріжжі автомобіль наїхав на
міну — Денис загинув миттєво...
«Щойно, ідучи з вами на зустріч,
одержала сумну звістку про те, що коханий чоловік моєї подруги вважається зниклим безвісти, — разом із побратимом він не повернувся з бойового
завдання. Немає жодних слів, які могли б утішити таких, як я, котрі вже поховали своїх коханих, і таких, як моя
подруга, яка перебуватиме в підвішеному стані ще хтозна скільки часу. Я
вважаю, Денис загинув як герой. Як
вдалося довідатися від його товаришів
по службі (ті самі вийшли з нами на
зв’язок), того дня вони з побратимами під артобстрілом рятували поранених. Повантаживши їх до одного автомобіля, самі сіли до іншого. Оскільки
ж противник обстрілював дорогу, змушені були звернути вбік.
На бездоріжжі автомобіль наїхав на
міну — якраз тим боком, де сидів Денис. Він загинув миттєво... Його напарник, який був поряд із ним, зараз
лікується у шпиталі. Нещодавно телефонував мені, дуже хочу з ним зустрітися», — ділиться Тетяна ВаценкоБондарева.
«Багато людей не вірять у кохання,
— говорить молода жінка після паузи.
— А я не те що вірю — знаю, що воно є.
Щоправда, дарується це почуття далеко
не кожному. А народжується воно десь
там, поміж зірок у Всесвіті. Це почуття нікуди не зникає, зв’язок споріднених душ так і лишається. Жити після
такої болючої втрати неможливо. Але є
розуміння світобудови. У кожного з нас
— своя міна. І якщо я ще тут, отже, мій
час не настав.
Маю важливу місію — завершити Денисові незавершені справи. На
жаль, наші співвітчизники практично
не знають імен героїв, завдяки яким
ми можемо не відчувати всіх жахіть
війни, завдяки яким наші діти не чують вибухів, мають шанс на щасливе
майбутнє. Як правило, у нашому суспільстві не пам’ятають і про родини загиблих, не знають про той біль, який
відчуває кожен, хто втратив сенс свого життя. Бо коли двох пов’язували не
просто побут, дитина, а й кохання, у
тієї людини, яка лишилася тут, душа
стогне і рветься від болю.
Моє серце не б’ється понад 40 днів.
І дихати без Дениса я не навчилася.
Розумію, що із серцем, яке не б’ється,
мені жити стільки, скільки відведено.
Ми вчимося якось справлятися з цим

невимовним болем, витягувати себе з
безодні, в якій опинилися. Повірте,
найнестерпніший біль відчуваєш тоді,
коли не течуть сльози, а душа кричить
так, що ти просто глухнеш від цього
крику. Добре знаю, заради чого я тут:
маю розповісти всьому світу про Дениса та інших хлопців, які пожертвували
своїм життям, аби ми мали шанс жити
у вільній, незалежній Україні».
У соцмережі випадково натрапила на
пост, у якому йдеться про те, що загибель Дениса Бондарева — каскадера такого високого рівня — це велика втрата для українського кіно. Його колеги
розповідають, що просто обожнювали
з ним працювати. Каскадер Кирило Сажин пригадує: «Ми разом навчалися в
Національній академії керівних кадрів
культури і мистецтв, а потім увесь час
працювали в парі. Скажімо, шабельнорукопашний бій виконували так, що всі
ним просто захоплювалися, бо це було
круто, професійно. Денис — професіонал, це навіть не обговорюється. Та його
загибель — втрата насамперед для всіх,
хто з ним працював, добре його знав.
Він був людиною, на яку завжди
можна покластися. І його внесок у розвиток кіно доволі істотний: на нашому
з Денисом рахунку приблизно 100 фільмів, у яких ми відпрацювали як каскадери й постановники трюків. У нього
був феноменально великий потенціал.
Та він зробив свій вибір — як справжній
чоловік став на захист Батьківщини».

Тетяна продовжує писати судженому
листи
Без сумніву, Денис Бондарев знайшов
себе у професії, що на межі між спортом і
мистецтвом, і досягнув у ній значних висот. Однак не все було так гладко.
«Робота каскадера часто була сезонною — це не могло не позначатися на
доходах, фінансовій стабільності нашої сім’ї, — відверто говорить Тетяна
Ваценко-Бондарева. — І знаходилися
«доброзичливці», які мені радили: нехай, мовляв, Денис знайде більш стабільну, високооплачувану роботу. Але
я знала, що його не можна ламати. Бо
та небезпечна й водночас захоплююча
професійна діяльність стала стилем Денисового життя. Коли не було роботи
на знімальному майданчику, він знаходив якийсь підробіток. Але кіно для
Дениса завжди було на першому місці.
І моя підтримка в цьому була безмежною. Дуже шкода, що він так і не встиг

❙ Денис Бондарев і Тетяна Ваценко-Бондарева були щасливою парою.
мене був і є справжнім героєм».
Така маленька, проте, як на мене,
суттєва деталь: навіть синів брата й
сестри звати одним іменем — Ярослав. Світлана Бондарева знаходить у
собі сили, аби продовжувати займатися справою, яку вони започаткували в
Полтаві родиною, — виготовляти затребувані на фронті окопні свічки.
«Коли спитають, яким був наш Денис, скажіть, що всі його любили, —
Тетяна Ваценко-старша ледве стримує

Денис завжди був насамперед не каскадером, а воїном — від
кінчиків пальців до козацького чуба, якого він вистриг на війні. У
його жилах текла кров наших пращурів, які виборювали свободу
нашого народу.
реалізувати себе повністю».
Сестра Дениса, полтавська журналістка Світлана Бондарева, зауважує, що Денису було в кого вдатися,
адже їхній батько був майстром парашутного спорту, мав близько 600
стрибків із парашутом (і перестав стрибати лише тоді, коли в нього на очах
розбився товариш), а мати є майстром
спорту з фехтування. «Денис був найкращим братом, — стверджує Світлана. — Будучи на 5 із половиною років
старшим, усе життя захищав мене. Ми
завжди стояли одне за одного горою.
Коли він вступив до столичного вишу й
поїхав туди навчатися, я ревіла кілька
днів. Хоч і тоді ми підтримували постійний зв’язок — могли говорити ні
про що, аби лишень почути одне одного. Думаю, багато хто може позаздрити
таким теплим, щирим стосункам брата й сестри. Я все життя пишалася й
зараз пишаюся своїм братом. Він для

сльози. — Він був для мене не просто
зятем, а моїм старшим сином. Іноді я
була просто подивована, яка мудра в
нього душа. Його загибель відгукується в моїй душі просто-таки нестерпним болем. Водночас відчуваєш велику повагу до такого мужнього рішення — стати на захист усіх нас, до оцієї
усвідомленої жертовності, адже Денис
чітко розумів, куди йде. Назавжди засів у пам’яті той останній день, коли
він заїхав до нас на кілька годин. Вони
з Танею тоді не могли надивитися одне
на одного. Ця картина увесь час стоїть
перед очима. І серце розривається від
того спогаду. Коли ми прощалися, останньої миті я збігала до майстерні і,
взявши там власноруч виготовлений
оберіг, простягнула його Денису...
Усім нам нині дуже складно. Онуку Ярославу ще дуже потрібен батько.
Денис для нього — взірець у всьому.
Далеко не всі діти можуть так сказати

про своїх батьків. Говорити про Дениса
в минулому часі неможливо. Він увесь
час поряд».
Насамкінець Тетяна Ваценко-Бондарева зізнається: кілька знайомих,
яких, без сумніву, також сколихнула загибель Дениса, дорікнули їй: навіщо ти, мовляв, відпустила його на
фронт, у самісіньке пекло? Тепер вона
чітко знає, що їм відповісти: «Денис
завжди був насамперед не каскадером, а воїном — від кінчиків пальців
до козацького чуба, якого він вистриг
на війні. У його жилах текла кров наших пращурів, які виборювали свободу нашого народу. Нещодавно ми з сином прийняли важливе для нас рішення — зробили на руках майже однакові татуювання. Це слова, закодовані
в символи вишиванки. Суть їх полягає
в тому, що Денис назавжди лишиться
в наших серцях.
Коли розпочалася ця повномасштабна війна, у нього був свій кошмар,
а в мене — свій. Аби якось упоратися з
гнітючим станом, почала щодня писати судженому від руки листи. Він про
це знав — я говорила йому: коли повернешся — обов’язково їх прочитаєш.
Продовжую писати їх і зараз (для мене
це дуже важливо), тільки тепер несу ці
тексти в люди — виставляю на своїй
сторінці у фейсбуці. До речі, багато хто
їх поширює. І мені починають писати жінки, які теж втратили в цій жорстокій бійні своїх коханих. Такі в основному замикаються в собі й не хочуть говорити про своє горе. А для мене
те, що не мовчу, кричу про свій біль
на весь світ, — своєрідний порятунок.
Хоч люди й по-різному реагують, коли
пишу, що чекаю на зустріч зі своїм судженим у засвітах і з кожним днем усе
ближче до неї, що кохаю його через простір і час...» ■
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УКРАЇНА І СВІТ
■ ТЕНДЕНЦІЇ

Тетяна ПАРХОМЧУК

Агресивна колоніальна політика путіна настільки оповита павутинням брехні й маніпуляцій, що аж тепер починає приносити свої плоди. І замість зміцнення позицій
росії, про що йому марилось останні 30 років, у глобальному масштабі відбувається
її розпад, зменшення ролі навіть на регіональному рівні. Доки російські пропагандисти купають «боса» в теплій ванні брехливих міфів про відновлення великої імперії, у просторі довкола росії проходять абсолютно інші процеси.
Токіо має намір пробуджувати країни G20, котрі займають нейтральну позицію
стосовно росії, щоб ввести антиросійські санкції. Про це повідомив очільник МЗС
Японії Йосімаса Хаясі.
Водночас Україна наразі — в епіцентрі планетарних доленосних змін. Україна — головна дійова особа на земній кулі. Україна прийняла на себе надзвичайно великий
виклик і п’ятий місяць бореться зі вселенським злом — путінською чорнокнижною
росією, аби спинити й ліквідувати цю нечисть тут, на українських кордонах, і не дати
знищити весь цивілізований світ.

Ляпас путіну від Токаєва
Це очевидно для чималої кількості
держав. Лідери усе більшої кількості
країн почали демонструвати недипломатичне ставлення до верхівки кремля
на найвищих рівнях. Так, на нещодавньому саміті G20 главі МЗС росії сергію
лаврову представники країн-учасниць
оголосили бойкот.
А ще раніше болючих ударів по політичній фізіономії країни-агресора завдав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Хоч і пройшов певний час,
але про це варто нагадувати. Токаєв зазначив, що після вторгнення росії в Україну Казахстан з пересторогою дивиться на свого північного сусіда. У країні чимала кількість людей виступають проти
катастрофічного руйнування суверенної
країни російськими окупантами, котрі
вбивають українців лише тому, що вони
— українці.
Це був доволі прозорий натяк, що ізольована росія наразі більше залежить від
Казахстану, ніж навпаки. Її вага впала,
й тому кремлю слід спускатись на грішну землю. На завершення Токаєв добив
путіносатанистів відмовою прийняти
з залитих кров’ю українців рук орден
Олександра Невського.
Однак наразі Україну цікавить предметна допомога цивілізованого світу на
тлі відставки справжнього нашого вірного друга — прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, що неабияк нас засмутила. Хоча тамтешні ділові кола навперебій запевняють, що
підтримка України залишиться незмінною.
Водночас про нову чималу порцію допомоги Україні заявив президент Америки Джо Байден.
Хвиля війни кожну країну омиває
від прихованого, наносного, оголює і знімає маски.

«Чому ви почали війну?»
Це запитання до міністра закордонних справ орків сергія лаврова залишилось без відповіді на такому «теплому»
прийомі під час його виходу на червону
доріжку на останньому саміті G20.
Глава МЗС росії, мабуть, припускав,
що йому будуть надзвичайно раді на зустрічі 20 міністрів закордонних справ.
Але реальність для нього виявилась іще
«стрьомнішою». І повністю приземлити лаврова допоміг один із журналістів,
який двічі озвучив своє запитання:
«Чому ви почали війну?».
Лавров не те що не відреагував на запитання журналіста, а навіть не подав
вигляду, що почув його. Хоча водночас,
мабуть, зрозумів, що йому буде максимально дискомфортно, тому й вирішив
довго не засиджуватись на Балі.
Тож його не було ані під час офіційної трапези міністрів, ані у другій половині дня.
Також, окрім журналістів, міністру закордонних справ росії влаштували
бойкот під час G20 керівники закордонних відомств впливових країн. На вечерю з колегами не прийшли очільники
МЗС країн G7. Ба більше: спільне фото
зробити також не вдалось. А все тому,
що на зустрічі був той самий лавров.
Щойно лавров завершив свій виступ,
як одразу ж покинув зал засідань. Таким
чином він вирішив проігнорувати виступ
Анналени Бербок, яка є чинною главою
G7. Вона, власне, мала бути наступним
доповідачем. Зауважимо, що напередодні повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини планувала
пройтись по злочинах із боку росії.

Україна для британців —
римейк 1940 року
Щодо відставки Бориса Джонсона з
поста прем’єр-міністра Великої Британії,
ми в Україні чималою мірою неприємно
здивовані. Джонсон за лічені дні став для
нас своєю людиною і запорукою того, що
Україна має справжнє плече підтримки, яким, окрім Британії, стали для нас і
Польща, і США, і Литва тощо.
Тож одразу всі задались питанням: як
відставка Джонсона (він до вересня ще
буде в. о.) вплине на Україну та її потребу в міцних дружніх руках і як далі розвиватиметься співпраця королівства Великої Британії з Україною.
«Практично жодних змін не буде, —
впевнений політичний аналітик Андрій
Піонтковський. — Найвірогідніші кандидати на пост прем’єр-міністра — це
міністр закордонних справ Ліз Трасс та
міністр оборони Бен Воллес. Ця відставка та її мотиви не мають жодного відношення до України. Підтримка України
Великою Британією надзвичайно значуща. Для британців це — ніби романтичне повернення до своєї історичної молодості. Для них Україна-2022, котра сам
на сам відважно б’ється з путіним, — це
історичний римейк Англії 1940 року,
коли вона один на один билась із Гітлером. У цьому сенсі нічого не зміниться,
але все одно я вражений цією історією,
вражений дріб’язковістю західних політиків у цілому. Вони не розуміють масштабів усього того, що зараз відбувається.
Адже зараз в Україні на полях битви вирішується доля світу, доля XXI століття.
І на цьому тлі мотиви відставки Джонсона — неприпустимий його «злочин» —
вечірка під час ковіду й якесь просування по службі третьорядного члена палати громад, якого звинуватили в нібито
сексуальній розпусті. Для мене це нерозуміння частини британської політичної
еліти, в якому світі вона живе, що відбувається і яку величезну роль відігравав і продовжуватиме відігравати Борис
Джонсон. Він, без перебільшення, мобілізував довкола України увесь світ. І
в такий час кривавої битви за увесь цей
цивілізований світ у Британії політики
займаються якимись дурними розбірками, усуваючи видатну харизматичну фігуру з одного з потужних центрів прийняття рішень, це не піддається здоровій
логіці. Але щодо України його участь і
вплив на хід війни проти росії будуть не
меншими».
Чи могла росія вплинути на відставку
Джонсона? Є такі версії про роль російського лобі в Британії, і, знаючи про довгі
руки імперії зла, ми можемо й це припускати.
Щодо претендентів на місце Бориса Джонсона, то Україну порадувала нещодавня заява глави МЗС Британії Ліз
Трасс: «Ми не зупинимось, доки путін не
зазнає краху».
Однак, згідно з останнім опитуванням членів консервативної партії Великої Британії, міністр оборони Бен Воллес є явним фаворитом на перемогу в змаганні за крісло прем’єр-міністра. Воллес
перемагає всіх основних претендентів,
включно з міністром закордонних справ
Ліз Трасс. Щоправда, згодом сам Воллес заявив, що не претендуватиме на
прем’єрство.

Джонсона — прем’єром України
Але попри те, що, за словами британського військового аналітика Робіна
Хорсфола, з відставкою Бориса Джонсона відобразились найгірші аспекти частини англійського суспільства зокрема

Лицарі війни,
або Як Україні бути без прем’єрства британця
Бориса Джонсона
та старої Європи загалом, ми сподіватимемось на незмінність курсу Королівства Великої Британії в підтримці України. Хоча
прикро, що саме в цей час консерватори
Британії вирішили зробити ще одне кровопускання. Шкода, що й там — у світі,
який ми вбачаємо ледь не зразковим —
тільки-но на горизонті вимальовуються
вибори, як у частини політиків починають заточуватись готові до ударів ножі.
Джонсон провів свою націю через паводки, Brexit, пандемію, економічну кризу, а тепер і війну. Звісно, йдеться тут не
про мораль, а про жадобу до влади. І, за
подібною аналогією, тому, хто прийде на
місце Бориса, потрібно буде берегти свою
спину, бо ті ж ножі будуть завжди напоготові.
Критики Бориса Джонсона раніше
вважали, що він не сприймає найвищу
державну посаду всерйоз. Однак навіть
ті, хто сприяв його відставці, за словами
Робіна Хорсфола, тепер зрозуміли, що
посада прем’єр-міністра була кульмінацією роботи протягом його життя, неймовірним досягненням, яке суперечить
усім політичним стандартам та нормам.
Він дійсно сприймає це дуже серйозно й
не збирається легковажно сходити з вершини прийняття важливих для людства
рішень, як-от у прискоренні перемоги
України над фашистською росією.
«Нинішня криза Бориса Джонсона є
втіленням кар’єри з дивовижними злетами та падіннями, у якій він постійно
порушував правила або підлаштовував
їх під власні потреби, водночас дратуючи босів, колег, друзів, коханих, — вважає Робін Хорсфол. — І в таких ситуаціях він відчував себе ослабленим більше, ніж будь-хто інший, тому що знову
і знову його партія, видавець або колеги бачили, що він досягає таких висот,
до котрих ніхто інший з його оточення
не міг добратись. Цю постійну гірку угоду, яку укладали всі, хто з ним контактував, мабуть, найкраще підсумував Конрад Блек, власник журналу Spektator,
який у 1999 році призначив Джонсона
редагувати видання за умови, що він не
балотуватиметься у депутати. Коли менш

❙ Борис Джонсон.
ніж через два роки Джонсон таки пішов у
депутати, Блек обурився, що його редактор виявився «невимовно дволиким».
Незважаючи на це, за словами біографа
прем’єр-міністра Соні Пернелл, його не
звільнили, тому що він якісно просунув
журнал».
Більшість політиків застрягли на
ортодоксальності. Але політика — це
не контрольна з математики, це людська природа. Широка публіка краще це
оцінює, ніж коментатори. Тому-то й українці почали закликати в соцмережах:
«Джонсона — прем’єром України!».
Така коротка характеристика діяльності британського усе ще прем’єра вказує нам, що справді Борис Джонсон не
відступиться від своєї місії допомагати
Україні тримати мирне небо над Заходом аж до повної перемоги здорових сил
цивілізації у війні з рашизмом.
Тим часом Міноборони США оприлюднило оновлений перелік озброєння і
військового обладнання, виділеного Україні після початку широкомасштабної
збройної агресії російської федерації.
А президент США Джо Байден водночас зазначив, що Сполучені Штати також
продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити
та надати Україні додаткові можливості
для захисту.
Тож у нас є HIMARSи — потужна зброя
на фронті — і така ж потужна зброя — духовна сила, аби відстояти весь світ. ■
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Інтернет для всіх — газета
для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» на серпень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і
читачi — як зi столицi, так i з глибинки,
— i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься
бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг
оформити передплату на 2022 рік чи не
продовжив її на друге півріччя, це можна зробити найближчим часом — до 18
липня, і ви отримуватимете газету з серпня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua, як за електронною
версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато
рокiв передплачуєте «Україну молоду»
— порадьте передплату i своїм родичам,
друзям, сусiдам, знайомим.

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
передплати бере: на місяць —
4 грн. , на два–три місяці — 9
грн., на чотири–шість місяців
— 11 грн.

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

ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 14 ЛИПНЯ 2022

■ БОРГИ НАШІ

■ ДО РЕЧІ

Тільки під чесне слово
Захід починає відмовляти Україні в отриманні нових кредитів і реструктуризації
попередніх — опозиція натякає на відсутність обіцяних реформ
Олег ГАНСЬКИЙ

Захід продовжує фінансово допомагати
Україні: щотижня з’являється інформація про нові кредитні та грантові обіцянки наших партнерів. Щоправда, йдеться
у таких випадках про доволі невеликі
як для світової економіки суми. А от у
серйозніших питаннях — скажімо, реструктуризації боргів на суттєво вищу
суму чи навіть їх списання — міжнародні фінансисти займають суттєво стриманішу позицію. Вітчизняні експерти
звинувачують у цьому саму ж українську владу, яка тільки обіцяє Заходу антикорупційні реформи, а от призначити,
наприклад, керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури не може
вже упродовж року…

Війна сплутала всі карти
Утім, обіцяна у Швейцарії сума є надто малою, якщо врахувати реальну ситуацію в українській економіці та проблеми, що наростають у ній.
За підсумками травня борг України зріс на 3,6
млрд доларів і вперше перевищив позначку у 100
млрд доларів. Йдеться про державний і гарантований державою борг України, — при цьому в національній валюті наш борг зріс на 106,46 млрд
грн і становить сьогодні 2 967,49 млрд грн.
Сьогодні Україна вивчає можливість реструктуризації боргу — через обмежені джерела фінансування бюджету країни в умовах війни. Проте, за даними агенції «Блумберг», рішення не очікується до кінця літа. За словами співрозмовників агентства, один із варіантів, який розглядає
Україна, передбачає так званий «запит на згоду»,
тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених
цінних паперів. Інший варіант передбачає використання заморожених російських активів як застави, хоча юридична життєздатність такої ідеї,
на думку західних фінансистів, незрозуміла.
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що
у найближчій перспективі Україна зможе обслуговувати свій зовнішній борг. «Навіть розмови про
потенційну реструктуризацію дуже шкодять нам
та нашим планам. У найближчу перспективу я не
бачу жодних проблем щодо обслуговування зовнішнього боргу», — сказав чиновник, додавши,
що у травні і червні держава виплатила по 200
млн доларів. Схожа ситуація й у липні-серпні. Пікова виплата планується на вересень — 900 млн
доларів за єврооблігаціями.
До початку воєнних дій, як відомо, Ук-

Військові — не боржники!
В Україні хочуть заборонити стягувати борги за кредитами з військових та їхніх сімей під час воєнного та
надзвичайного стану. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада
України — документ стосується боргів зі споживчого кредитування.
Під дії закону підпадають військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронні органи спеціального призначення — громадяни України, які
виконують військовий обов’язок за
межами України, та членів їхніх сімей, військовозобов’язані, резервісти, члени добровольчих формувань територіальних громад. Також
військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок захворювання,
пов’язаного з проходженням військової служби та членів їх сімей, у
тому числі членів сімей загиблих,
померлих або зниклих безвісти військовослужбовців.

■ ІНІЦІАТИВИ
Житло — від БРРЄ

Швейцарський сувенір
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що на Міжнародній конференції у Лугано
досягнуто домовленостей на суму майже 1,9 млрд
доларів для підтримки України. «Під час конференції у Лугано ми не лише представили драфт Плану
відновлення України. Ми продовжили об’єднувати
наших партнерів для підтримки та допомоги нашій державі прямо зараз», — написав чиновник у
своєму телеграм-каналі. За його словами, йдеться
про 600 млн доларів на фінансову підтримку, понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору, зберігання, покращення логістики,
ліквідність для підприємств, понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону та
майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації України
«Дякую урядам Швейцарії, Швеції, Великої
Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за
цю солідарність», — зазначив прем’єр-міністр,
наголосивши, що коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. «Ніхто не
відчуває «втоми від війни», як про це мріють у
кремлі. Україна переможе, оскільки з Україною
весь світ», — наголосив Шмигаль.
За його словами, упродовж двох днів представники понад 40 країн та близько 20 міжнародних організацій обговорювали проблеми нашої держави, а тоді за результатами Міжнародної конференції ухвалили Декларацію Лугано та
пообіцяли підтримувати Україну. За даними уряду, план оновлення України вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

7

❙ Міжнародний бізнес та уряди західних держав наразі не поспішають реструктуризувати
❙ український держборг.
❙ Фото з сайту aa.com.tr.
раїна доволі успішно погашала свої боргові
зобов’язання. Так, за підсумками 2021 року державний та гарантований державою борг України за прогнозованим ВВП знизився до 51,1%,
а державний борг — до 45,2%. На кінець грудня ця цифра становила 2 362,49 млрд грн (86,61
млрд доларів за тодішнім курсом), з яких 45%
— це державний внутрішній борг (ОВДП), а 55%
— державний зовнішній борг, що складається
з кредитів міжнародних фінансових організацій
(24,7% від загальної суми держборгу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу (4%).
Проте початок широкомасштабного вторгнення
суттєво змінив цю динаміку.

Європа блокує наступні кредити
Сьогодні Україна отримує кошти від міжнародних донорів, але при цьому Захід дає зрозуміти, що не готовий йти на максимальні поступки
щодо реструктуризації наших боргів. Так, за даними ЗМІ, співробітники МВФ спілкувалися з українською владою з початку повномасштабного
вторгнення і продовжують це робити зараз, але
при цьому не коментують питання щодо можливості реструктуризації боргу. У Мінфіні від коментарів також відмовляються, зазначаючи при
цьому, що реструктуризація облігацій України задля зниження боргового навантаження допоможе
гарантувати, що фінансування від союзників у царині оборони та гуманітарної допомоги не буде
спрямоване на погашення власникам облігацій.
Наприкінці минулого тижня стало відомо, що
Європейська комісія блокує позику в розмірі 1,5
млрд євро для України через побоювання щодо
надійності української фінансової системи та її
здатності повернути борг. Про цей факт також
повідомила агенція «Блумберг» із посиланням
на анонімних посадовців.
Ідеться про кредит, який Європейський інвестиційний банк запропонував Києву. Бюджетний підрозділ Європейської комісії заблокував
цю пропозицію через побоювання щодо нездатності України повернути борг.
Єврокомісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС із резервами, які зазвичай
становлять 9% від загального обсягу фінансування. Але цього разу комісія хоче забезпечити
резерви у розмірі 70% від загальної суми, як це
було з попередньою пропозицією в 1 млрд євро
для України.
За словами чиновників, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути
кошти ринкам. Один із представників комісії заявив, що ЄС має переконатись у можливості відшкодувати збитки у разі дефолту України. Тож Єврокомісія шукає альтернативні рішення, за якими
б держави–члени ЄС чи ЄІБ розділили частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.

Може, й справді розпочати з САП?
Ситуація спричинила потужну реакція в українському суспільстві — особливо у середови-

щі опозиції та опозиційно налаштованих аналітиків, які отримали підстави для критики певних
кроків чинної влади. Так, політолог Володимир
Цибулько заявив: «Витіювату» фразу Єврокомісії про «стурбованість щодо надійності повернення платежу» я переклав трохи «витіюватіше»! Тобто з певним глумом. Тому що той
містечковий стиль, у якому велика «зграя депутатів» від «Слуги народу» прокаталася в Лугано (інвестиційна конференція у Швейцарії.
— Ред.), запросивши 750 ярдів і отримуючи потішних 1,9, здається, ярдів, не викликає
довіри у єврокомісарів. Це ж стиль фандрайзингу середини 1990 років під гаслом «Проси
сто тисяч — і тихо радій отриманій тисячі!».
Але коли хитрозаді наперсточники з Банкової
вже рік не призначають керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то єврокомісари, напевне, з такою ж швидкістю почнуть
виділяти гроші. І хто в цій ситуації скаже, що
це несправедливо?».
Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров натомість вважає, що
таке рішення Єврокомісії — це «вже зовсім удар
під дих». «Нам укотре нагадали, що Міжнародний валютний фонд та Європейський інвестиційний банк — це не те місце, де роздають безкоштовні пиріжки, — написав він на своїй сторінці у
фейсбуці. — Якщо коротко, то, по-перше, МВФ
знову пішов у відмову не те щоб списати наші
борги в ході війни, він навіть не готовий реструктуризувати частину цих боргів (до 1 вересня
2022 р. Україна має погасити 1,4 млрд дол. у
вигляді відсотків за зовнішнім боргом). По-друге, відмова виділити 1,5 млрд євро, побоюючись
обвалу нашої економіки і того, що розмір держборгу на кінець 2022 року може сягнути 86% ВВП
України».
На думку Гончарова, ці фінансові кошти в
ці дні надзвичайно потрібні Україні, яка воює,
адже зараз дефіцит держбюджету, за оцінками
експертів, підбирається до позначки у 400 млрд
грн, або у доларовому еквіваленті — 11,5 млрд
(до речі, ми досі чекаємо від Заходу обіцяних
5 млрд доларів на місяць на покриття дефіциту держбюджету України). «До того керівництво
НБУ заявило про різке скорочення наших золотовалютних резервів у червні до 22,756 млрд доларів, тобто одразу на 9%! — зауважує експерт.
— І що тепер робити нашій фінансовій владі?
Звісно, продовжувати конструктивний переговорний процес із керівництвом МВФ та бюрократами Заходу. Але головне, повторюю вкотре,
дуже важливо орієнтуватися на приватний капітал стратегічних інвесторів зі США та Євросоюзу. Для цього нам самим треба розпочинати будувати нову сучасну національну модель економічного відновлення та розвитку України, вміло
використовуючи потенційні точки взаємодії з інвесторами зі США та ЄС. І починати з побудови
у Києві Міжнародного інвестиційного хабу. Поки
що це нам під силу». ■

Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про спеціальні умови
якнайшвидшого набуття Україною
членства у фінустанові. За словами
очільника Міністерства регіонального розвитку України Олексія Чернишова, набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості
для забезпечення житлом українців,
які постраждали від війни, надання
соцпослуг та відбудови зруйнованої
соціальної інфраструктури.
Адміністративна рада Банку також схвалила п’ять нових позик на
465 млн євро, більша частина яких
буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Куди втікає бізнес?
Більшість бізнесу, який до початку воєнних дій працював у східних
регіонах України, перемістився у межах держави: до центральних чи західних регіонів, за кордон релокувалося 11% опитаних підприємств, а
17% відповіли, що перемістилися і
в межах України, і за кордон.
Згідно з опитуванням Gradus,
близько половини бізнесів або вже
здійснили релокацію, або планують
її здійснити та готують свій бізнес до
цього. Так, 48% власників та керівників бізнесу вважають, що їхній бізнес не потребує релокації, і вони працюють у тій географії, в якій працювали до війни. 12% запевнили, що
відбулося повне або часткове переміщення бізнесу. І ще 20% перебувають зараз у процесі релокації. 18%
опитаних підприємств потребують
релокації і планують її, але вона ще
не відбулася. Ті, хто переїжджають
до ЄС, здебільшого обирають Польщу
(63%) та Німеччину (25%), а також
Бельгію, Болгарію та Естонію.

■ ГЕОЕКОНОМІКА
Шрі-Ланка розпочинає і...
Через глобальну кризу, викликану військовою агресією Росії проти
України, острівна держава зіткнулася з дефіцитом палива. Паралельно з цим зросли ціни на продукти. У
столиці країни Коломбо, як і в інших
великих містах, сотням людей доводиться годинами стояти в черзі за паливом. При цьому вони періодично
вступають у зіткнення з поліцією та
військовими.
Таким чином, Шрі-Ланка може
стати першою країною «третього світу», яка через війну на європейському континенті оголосить дефолт,
і цей випадок, на думку західних
аналітиків, може спричинити хвилю таких дефолтів у різних регіонах
світу.
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■ МОВОЗНАВСТВО

Марина ГОЛУБ

Про те, як в умовах війни в українців виникає масова потреба
пізнавати історію свого роду та
повернутись у лоно рідної мови
і який обсяг наукової роботи чекає дослідників історії української мови, — розмова Марини
Голуб, кандидата філософських
наук, засновниці комунікаційного агентства Golubi Group, із
доктором філологічних наук,
професором Павлом Гриценком, який очолює Інститут української мови НАН України.
■ Павле Юхимовичу, у своєму недавньому зверненні до
прем’єр-міністра ви звернули
увагу, що необхідно допомогти мовному волонтерству в Україні. Що ви мали на увазі?
— Мовне волонтерство вперше виявило себе у 2012 році,
коли Віктор Янукович із Ганною Герман усе-таки протиснули ухвалення «закону трьох К»
— Кремля, Ківалова і Колесніченка (маємо на увазі Закон
України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року №5029-VI, який
утратив чинність після Рішення Конституційного суду № 2р/2018 від 28.02.2018. — Авт.)
Тоді перед усіма мислячими
українцями постало питання:
які наслідки може мати втілення в життя цього закону? Було
зрозуміло, що це спецоперація з
демонтажу україноцентричної
ідеї побудови незалежної України. Продуманий і нахабний обман: мовляв, хай буде українська як одна мова загальна, ніби
«державна», але там, де є росіяни, там офіційною мовою буде
й російська. При цьому (це так
само була маніпуляція!) гралися в «об’єктивність» — пропонували враховувати відсотки
так званого «російськомовного населення» у кожному населеному пункті. Ця грандіозна маніпуляція Кремля й регіоналів обернулася протестом
— мовним майданом. Автори
цього закону, [Сергій] Ківалов і
[Вадим] Колесніченко, невдовзі
були відзначені найвищими нагородами з рук путіна — «Золотими медалями Пушкіна за поширення російської мови»! А
тепер уболівальники за російську культуру нам пропонують
читати й оберігати Пушкіна в
Україні, коли його образом, що
на грудях Ківалова та Колесніченка, освячено наступ на українську мову, на українську
ідентичність і нашу національну свідомість!..
Український народ, який
значно мудріший за перевертнів-правителів, збагнув, якою
масштабною є загроза від цього закону. І, щоб максимально зменшити силу цього удару,
українці розпочали свідомий
рух за поширення української
мови, проти нового зросійщення України. Не проти російської
мови, а інакше формулювали
завдання: якщо ти хочеш навчитися української мови, то ми
допоможемо зробити правильні перші кроки, а далі сама мова
підніме тебе на крила. Усі знали наперед, що офіційні органи

Павло Гриценко:
питанням вибору
Культура — це наша
потужна зброя
не підтримуватимуть народних
ініціатив. Але хто міг заборонити збиратися разом, читати
лекції, вести розмови про минуле й сучасне української мови,
про українську культуру, робити важливі перші кроки до української мови? Так народилося мовне волонтерство. І першими волонтерами були студенти
в Києві та інших містах, містечках, де були студентські філологічні осередки. До цього загального руху долучилися письменники, науковці, учителі.
Молодь і старші об’єдналися
в живому русі, що здобувся на
великий успіх. З доброї власної волі багато охочих отримували великий позитивний емоційний заряд, конкретні знання
про мову. А ще — формувалися
осередки, у яких швидко зникала непевність щодо здатності
оволодіти українською мовою.
Руйнувалися внутрішні психологічні бар’єри, перепони, зростало відчуття сили внутрішніх
імпульсів, які підносили кожну
особистість.
Зараз, під час російсько-української війни, ми побачили
всю облудливість і маніпулятивність роками нав’язуваних
путіним ідей, що росія прагне
захищати російську мову і
російськомовне
населення.
Події показали, що в першу
чергу він ці ж регіони намагався знищити! Харків, про який
усі казали «русскоязичний город», став одним із перших
об’єктів, на який росіяни спрямували свій удар. Долю Харкова розділили багатостраждальний Маріуполь, численні міста
і села «русскоязичной» Луганщини й Донеччини.
У цих умовах особливого
змісту й актуальності набуває
проблема: хто я такий, які мої
національні, ментальні, етнічні
пріоритети? Хто, зрештою, мої
дід та бабця, мої тато і мама? Як
так сталося, що вони, маючи
рідну українську мову, почали
«какать», «штокать», заходилися «цвенькати» по-російськи і відвернулися від рідної української мови? Питання мови
стало питанням глибшого вибору — вибору майбутнього шляху. Тому-то й постала невідворотна масова потреба — повернутися в лоно рідної мови. І на
цю потребу в багатьох місцях
України знову відгукнулися
свідомі мовні волонтери.
■ В якій формі відбувається
мовне волонтерство зараз?
— Сьогодні можна писати
зворушливі романи нобелівського рівня про те, як люди збираються, аби чути правильну красиву українську мову,
аби почати заново, а інколи —
і вперше! — говорити українською. І кожна людина прино-

❙ Павло Гриценко.
сить свої життєві історії — історії втрати нею української
мови. Важливий також інший
напрямок — підготування дітей до школи. За сучасного стану освіти підготовка дитини до
школи обов’язково передбачає
спеціальне попереднє навчання і батьків. Адже треба, щоб
батьки належно опанували українську мову, могли з дитиною спілкуватися щодень цією
мовою вдома. Такий рух у різних формах постав у багатьох
громадах, містах на базі дитсадків, шкіл, університетів.
Численні матеріали в медіапросторі про різноманітні форми втілення ідеї нового руху за
українську мову демонструють
важливість і цінність таких народних ініціатив. Волонтери
працюють безоплатно, не маючи ніяких преференцій, але мають особливу нагороду — численні емоційні позитивні відгуки, подяки тим, хто таку справу
робить сьогодні.
Я бачу, що українська мова
— це не щось зовнішнє до народу, це сам народ, його єство. І за
таких обставин і умов не матимуть успіху жодні хитрощі та
маніпуляції щодо української
мови, які мали на меті понизити якість володіння мовою, престиж цієї мови та розірвати на
мовному ґрунті український
мегасоціум.
І ще одна важлива річ: сьогодні й проблема російськомовності в Україні набула іншого
виміру. Це не проблема поділу сфер використання між українською та російською мовами, а невідворотний динамізм
і поступовий перехід користувачів російської мови в простір україномовності. Звичайно, буде й «сухий залишок»
цього процесу: залишатиметь-

ся коло громадян, які не перейдуть на українську мову через
свої «принципи» — умру, але не
здамся. Зрештою, їхня позиція
— це їхній власний вибір. Але
коли формується українськомовний простір, коли самоочевидним є постання нового розуміння національної гідності,
нової якості цієї гідності, то стояти осторонь чи бути в опозиції
— це не найвигідніша ситуація.

«Суржикомовність» я називаю
мовною хворобою і мовним
каліцтвом — коли російської
мови ти не опанував, а
українською згордував
■ Я, україномовна з дитинства, думаю українською, але
все одно бачу, як загальне зросійщення вплинуло і на моє мовокористування. Бо у вищому
навчальному закладі викладачі
були переважно російськомовні; потім — перші місця роботи,
де я мала викладати російською. На щастя, це швидко змінилося. Але все одно я зауважую, що в моєму мовленні ще
залишаються виразні росіянізми та слова, на які раніше не
звертала увагу, вважаючи їх
вживання допустимим. Ваші
фахові поради: як сьогодні людині піднести рівень володіння
українською мовою?
— На превеликий жаль,
та російська, яку ми чули на
лекціях — це дуже вузесенька
стежка, а не широкий простір
іншої мови. Це надзвичайно куций, кількісно незначний набір
елементарних одиниць, які згодом людина все життя перетасовує, як колоду карт, не виходячи за ці межі. Це задана вузька модель буцімто російської
мови, яка не відкривала шлях
до російської ментальності чи
до глибинної російської культу-

ри. Ми проводили експеримент:
брали «Русскій лєс», відомий
роман радянського письменника Леоніда Леонова, і просили сторінку цього тексту прокоментувати, зазначивши, чи є на
сторінці такі слова, яких читач
не розуміє. Виявлялося, таких
слів на кожній сторінці були десятки. Читачі схоплювали загальний зміст, а глибшого змісту не розуміли. І це — художній текст. Причому, на відміну
від Шолохова, Леонов не писав
з орієнтацією на окремий визначений мовний простір з локальними діалектними словами, виразами, а був письменником надлокальним. І навіть
тексти Леонова були не вповні зрозумілі українським за походженням читачам. А про що
це говорить? Про те, що була
загальна технологія навчання російської мови, яка знання
мови зводила до куцого уніфікованого «ніби російськомовного простору», який «од Москви до самих до окраїн» мав звучати однаково. А цього не могло
бути, бо тільки в росії було 130
локальних мов. Зараз значно
менше, бо почило в Бозі багато
мов малих народів росії, про що
там цілий том опубліковано!
Закінчуючи тезу, я хочу,
щоб наші громадяни усвідомили: якщо хтось стверджує, що
володіє російською мовою, то
він зобов’язаний багато працювати над своєю російською мовою, зобов’язаний пізнавати її.
Така особа повинна брати словники, читати й тлумачити різноманітні тексти, співставляти з українською. І тоді на рівні контрасту мов розуміти: як
треба висловлюватися російською мовою, а як — українською, яким є спосіб мислення
російськомовний, а який — ук-
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■ МОВОЗНАВСТВО

Питання мови стало

майбутнього шляху
раїнськомовний.
Щодо тих, хто вважає себе
суржикомовними. Я це називаю мовною хворобою і мовним
каліцтвом — коли російської ти
ще не опанував, а українською
вже згордував. Причому часто
це відбувалося підсвідомо, як
реакція на життєві обставини:
ти приїхав з українськомовного
середовища до міста, до університету, а тут тобі «Основи научного комунізма», і все — російською мовою, увесь комунізм
чомусь «русскоязичний»... І
сидить молода особа, вивчає основи комунізму і політекономії,
ламає свою неруську мову. Це
гуманітарії, а що вже говорити
про медиків, технарів, військовиків, де було лише російськомовне навчання?! Хочеш навчатися — спершу маєш відмовитися від своєї мови. Так відбувалося масове ламання мовних
стереотипів у мовній свідомості
молоді, ламання природних
мовних кодів, винесених ними
з рідних осель. І цим уже в молоді роки закладалася основа
трагедії — недомовності та мовного каліцтва. І вироблялась
отака куца усереднена модель
мовокористування, яка проникала і в художні тексти письменників, і в трибунні виступи
публіцистів.
Мовоосмислення і мововідтворення, тобто мовокористування, — це різні процеси. Коли
ти слухаєш, як хтось правильно
вимовляє, формулює свої думки, то ти долучений до процесу мовоосмислення. Але в мовокористуванні, коли ти твориш усний чи писемний текст,
спрацьовує закон зчеплення:
ти починаєш одне слово, а там
уже зв’язки потягли інші слова, і це перше базове слово витягає із глибин пам’яті блоки слів, якими ти постійно користувався раніше. Ми ж у мовленні не ліпимо кожне слово
окремо, ми говоримо блоками,
реченнями. І коли ти говориш,
дивишся в очі іншій людині, то
думаєш, як її переконати, тому
твій контроль ослаблений, і ти
активізуєш той блок слів, словосполук, який для тебе у таких
ситуаціях звичний.
n Як людина може на це
вплинути та змінити в собі?
— Треба більше говорити українською мовою і порівнювати, що ви чули в подібних ситуаціях, як іще можна той самий
зміст передати. Така мовна гра
з самим собою, такий самоконтроль виявляється доволі ефективним.
А головне — робити такі
мовні вправи, не лінуючись.
Треба полюбити це заняття.
Увечері варто відвести 20 хвилин, більше не треба, аби взяти
якісну поезію, прочитати однудві поезії й подумати: а що тут
сказано, як це сказано, а чому
так сказано? І тобі відкриється
істина, що простими звичними
словами, але укладеними в пев-

ній послідовності, в асоціативні ряди, автор виведе тебе в зовсім інші простори. Це просте заняття — реальний шлях освоєння глибин своєї мови. Ніхто за
людину цього не зробить, цього не можна перенести чи запозичити від когось, бо це надбання приватне, ексклюзивне. Це
твоє окреме мововідчуття і світовідчуття.
І що б там говорили про когось із поетів, що це, мовляв,
радянський поет, але коли Володимир Сосюра промовить
до твоєї свідомості «Так ніхто
не кохав, через тисячі літ лиш
приходить подібне кохання», то
твоя душа почне співати разом
із поетом... Ліна Костенко справедливо сказала: «Страшні слова, коли вони мовчать»... Тож
говори, читай поезії, не мовчи.
Не треба робити якихось
спеціальних зусиль над собою, крім одного: бери хороші тексти та читай. А якщо ти
ще здатен запам’ятовувати —
запам’ятовуй, повторюй сам
для себе. І ти побачиш, що поступово слова розпросторяться, а
за ними постануть нові глибокі
смисли, нові думки.
Я хочу підкреслити: за останні 30 років українська література, поезія, проза зробила
такі колосальні кроки вперед,
скільки з’явилося цікавенних
авторів із різними стилістиками, різними підходами до слова. Тому коли хтось починає
глибокодумно заводити мову
про заморських неокласиків,
то я згадую вершинні явища сучасної української літератури.
Усе величне є в Україні, є в нашій культурі!

Українська культура на різних
історичних етапах завжди
була авангардна, інноваційна,
просунута
n Для тих, кого не цікавить
поезія чи проза, є музика. За останні 10 років українська музична культура увірвалася у
світ і почала його змінювати!
Українські пісні входять у світові чарти й увесь світ співає
пісню, яка раніше вважалася
бандерівською і часто була забороненою! З’являються й нові
форми, той самий Kalush, що
переміг на Євробаченні. Хоча
ще два роки тому розказували,
що куди тій Україні до репу... Це
я веду до заяви одного з радників офісу президента: мовляв,
Україна буде змушена «забрати сюди все розумне з росії та
Білорусі, бо українська культура надто маленька».
— Це могла сказати людина,
яка далека від розуміння того,
що таке культура в цілому і як
вона працює як самодостатній
феномен. Такого не буває, що
є великий і творчо потужний
народ-абориген, який має тисячолітню культуру, і раптом
комусь здається, що цього недостатньо. Мені шкода таких
квазімислителів, які дозволя-

ють такі узагальнені оцінки.
Українська культура на різних
історичних етапах завжди була
авангардна, інноваційна, просунута. Виявляється, українці дуже часто були спонсорами для розвитку національних
культур тих народів, з якими
спілкувалися. Є десятки засвідчених історичними джерелами
прикладів!
Я не хочу говорити, скільки Україна вклала інтелекту в
російську науку. Не всі ж люди
були на зразок мадам [Валентини] Матвієнко, зрадниці українського народу, яка через розуміння своєї подвійної зрадливості сьогодні дозволяє обстоювати найжорстокіші ідеї щодо
нищення свого народу. В неї
вийшов «суперпроєкт» — поїхати в росію і зробити кар’єру, а
ви всі внизу мали заздрити її успіхам. А заздрити якраз немає
чому. Так постав особливий тип
зрадника свого народу.
Але в нас було чимало
справжніх діячів культури, які
долучилися до розвитку російської, польської, словацької,
румунської культури.
Невеличка деталь: книгодрукування, що завжди є особливим етапом у розвитку національної культури, на теренах
Румунії розпочав Паїсій Величковський — український поет,
теолог, книжник, який спершу
у Києво-Печерській лаврі друкував книжки, а згодом заклав
першу друкарню у Нямецькому
монастирі (Manastirea
Neam?)
в Румунії. З того моменту в Румунії починається друкування книжок. Румуни це добре
пам’ятають, бо Паїсія Величковського румунська церква
визначає серед рівноапостольних, і в Нямецькому монастирі
в центральній залі ти підходиш
і читаєш про нашого преподобного Паїсія.
Просто українці мають колись нарешті зібрати докупи
всю інформацію про культурні
впливи на своїх сусідів, уважно подивитися, ким вони насправді є на тлі мінливого часу
і що їм вдалося зробити в минулому. Тоді виразніше постане питання: а як так сталося, що українці далися на те,
щоб їх обезголовили та всунули в чуже ярмо, яке так затримало їхній історичний поступ?!
Причому важливою є ще одна
деталь. Я можу стверджувати:
українцям ні сьогодні, ні вчора, ні в минулі століття не була
притаманна ненависть і агресія
як визначальні риси ментальності, суспільної поведінки.
Українці пишалися якимось
особливим бароковим благородством і завжди пробачали
своїм кривдникам. Але той,
кому пробачали, нерідко вибирав момент, щоб руку, яка подала хліб і воду, відкусити. Це
страшна правда, яку не завжди хочуть помічати й усвідомлювати сучасні українці.

Ми маємо виконати дуже
великий обсяг роботи,
який був нам заборонений
свого часу: лише тоді ми
зможемо створити науково
виважений, правильний
правопис, правильні словники
літературної мови
■ Сподіваюся, ми з вами
обов’язково повернемось до історії української культури та її
аудиту, бо там дуже багато питань. У зверненні до прем’єрміністра ви сказали, що фахівців-мовознавців, істориків
виїжджає за кордон не менше, а
навіть більше, аніж айтішників,
але це нікого в Україні не хвилює. І державні програми, які
сьогодні є стосовно мови й культури, взагалі не фінансуються
або фінансовані недостатньо.
Які програми у вашому інституті є і як вони фінансуються?
— Щоб ми утверджували українську мову на наукових засадах, ми маємо виконати дуже великий обсяг роботи,
який свого часу був нам заборонений, «не рекомендований».
Україна, маючи свою мову,
яка йде своїм корінням ще від
кінця V-VI століття н.е., від
праслов’янської епохи, на сьогодні досі не має цілісного повного історичного словника! А це
означає, що вже сьогодні треба
садити велику армію фахівців,
які умітимуть читати пам’ятки
від Х–XI століття, бачити зерна
українського у цих пам’ятках,
правильно їх пояснювати, тлумачити. Це вкрай необхідно, бо
в інших наукових слов’янських
школах це давно зроблено. Для
такого словника потрібно опрацювати великий корпус історичних текстів, створити великі картотеки матеріалів.
Формування такого зведеного цілісного корпусу ніхто ніколи в Україні не фінансував,
хоча в росії над таким корпусом працювали десятиліттями,
і на його основі створили багатотомний історичний словник.
■ А в Україні його можна
створити?
— Можна, особливо враховуючи досвід інших слов’янських
мов, наукових шкіл і культур.
Ми не можемо рухатися далі, не
створивши також величезний
діалектний корпус, уґрунтований на корпусі народної мови.
Якщо ви поцікавитеся і візьмете до рук Хрестоматію текстів
із Черкащини, центру України, звідки Тарас Шевченко і де
закопано пуп української літературної мови, і почнете читати ці народні тексти, наративи,
то вас охопить заціпеніння від
глибини, краси й гармонії народної мови. Ми це називаємо
мовною симфонією. Бо з грецької, симфонія — це правильне
поєднання. Мова українська,
як тут її представлено, вражає
досконалістю форм і глибиною
змістів. Важко знайти найдосконаліший художній текст,
який був би настільки долад-

ним, як ці народні наративи...
■ До речі, в документальному фільмі «Соловей співає», де
ви показуєте карту поширення
української мови, є фрагмент, де
фахівчиня глибинно розповідає,
як створювали українські словники з 1930 років. Цензура вичищала, викидала ті українські слова, що не мали російських
відповідників.
— Панівною в СРСР була
ідеологія злиття мов. Намагалися переконати, що українська та
російська — це одна мова, тільки їхні звукові системи дечим
відрізняються. Це все була глибока омана, яку й сьогодні намагається експлуатувати Кремль.
■ А «паляниця» вимовити не
можуть.
— Не можуть. У нас кожна
дитинка в селі знає: «Котилася
торба з великого горба, а в тій
торбі — хліб-паляниця». Це те,
що є природним для кожного
українця! А вони, росіяни, все
що завгодно можуть придумувати про нашу паляницю, але
це не їхнє слово, образ не з їхньої народної культури!
Так от, повертаючись до проєктів. Їх є кілька, але жоден із
них не фінансований. І на окремі проєкти сьогодні дуже
складно буде дібрати молодь.
Вони не підуть, тому що ці дисципліни сьогодні в університетах або зовсім не читають, або
обрізають до невпізнання. Треба починати велику програму
відновлення українського мовознавства, задіявши й університети, де має відбуватися підготування майбутніх фахівців.
Ми це обов’язково зробимо, тому
що така логіка розвитку науки
про мову.
Проте необхідно трошки позмагатися з часом і бігти наввипередки з ним. Не чекати, коли
стануться якісь зміни, а робити
ці зміни. Я готовий будь-якому
найвищому чиновнику розповісти, у чому полягає проблема.
Але чомусь наші білокомірцеві
чиновники відгородилися від
проблем десятками інструкцій,
кордонами поліції. Та навіть
якщо ти достукаєшся до них, то
тобі дадуть відписку і придумають якусь чергову несусвітню
відмовку. Це далекі від проблем
України чиновники, які здебільшого не хочуть чути про проблеми, а не те щоб їх розв’язувати.
Вони не хочуть чути, що академічний інститут сьогодні працює в середньому 2,5—3 дні на
тиждень. А на більше, мовляв,
грошей немає. Не вірю!
■ Сподіваюся, вас почують,
зрозуміють, і ви перейдете на
повний робочий тиждень.
— Нашим читачам хочу сказати: мова вимагає думання,
мова вимагає праці, а також інколи — і самопожертви. Але і
мова вам віддячить: тому, що
через мову ваш інтелект зростатиме, ви будете королями у цьому житті. Будьте такими в українському соціумі! ■
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■ СУД ТА ДІЛО

Кінець компартійного монстра
Залишки диктатури пролетаріату поповнили список заборонених проросійських партій
Ярослава РІЗНИКОВА

Нещодавно, 5 липня 2022 року,
сталась значуща подія, яка не
викликала резонансу в широких
колах співвітчизників. Та й не дивно — п’ятий місяць Україна мужньо
відбиває повномасштабну російську воєнну агресію. А сталось те,
у що ще якісь три десятки років
тому майже ніхто не вірив! Колегія суддів Восьмого апеляційного
адміністративного суду завершила
розгляд адміністративної справи
№826/9751/14 та ухвалила рішення про заборону діяльності Комуністичної партії України. Вона та
політична партія «Щаслива Україна» (це ж треба так маніпулятивно
маскуватися!) поповнили список зі
ще 13 проросійських партій, заборонених раніше. Гроші та інші активи цих утворень, їхніх обласних,
міських, районних організацій та
осередків буде передано у власність держави.

Керівна роль партії
тоталітаризму
За кількістю активів серед
проросійських партій наразі, виявляється, Комуністична партія
України все ще залишалася серед лідерів. Міністр юстиції Денис Малюська розповів: «У них
є безліч різної нерухомості, яка
залишилася ще з радянських
часів. До того ж велика частина
цього майна навіть не була внесена в Держреєстр. Може йтися про сотні об’єктів нерухомості
по всій території України, і велика частина нерухомості перебуває на тимчасово окупованій території. Все це майно потрапить в
оперативне управління відповідного держпідприємства або Фонду держмайна. Надалі воно буде
або використовуватися державою, або буде виставлене на продаж. Гроші підуть у бюджет України».
Багато десятиліть зникнення
комунізму уявлялося лише на рівні передбачень і теорій. Із більшовицьких часів Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС),
невід’ємною складовою якої була
й Компартія УРСР, фактично підміняла собою державний апарат.
А без партквитка в кишені жодна кар’єра була неможлива у принципі — це знав кожен.
Стаття 6 радянської конституції зразка 1977 року закріплювала керівну роль КПРС, а існування інших партій узагалі не
передбачалося. Конституція говорила про те, що партія є керівною та спрямовуючою силою
всього суспільства та держави.
До речі, мало хто знає, що це формулювання вперше з’явилося
в сталінській конституції 1936
року, при створенні якої було
скальковано закон німецького Рейху від 1 грудня 1934 року
«Про забезпечення єдності партії
та держави». Цей документ можна знайти в матеріалах Нюрнберзького процесу.
Комуністичною партією та її
ЦК приймались та «освячувалися» всі рішення, що впливали на
долю мільйонів громадян за суттю тоталітарного СРСР. Згадаймо все від початку. Партійна програма здійснення церковної політики радянської влади, прийнята у березні 1919 року VIII з’їздом
РКП(б), що дала старт шаленому
наступу на релігію з боку партій-

них і державних органів, жертвою якого стали мільйони представників різних релігійних конфесій. Рішення політбюро ЦК
ВКП (б) від 2 червня 1937 року
№П51/94 щодо нещадного розгрому «банди антирадянських
елементів», яким розкручено
маховик Великого терору. Постанова політбюро ЦК Компартії
УРСР від 27 липня 1971 року про
необхідність вжиття «заходів по
протидії нелегальному розповсюдженню антирадянських та
інших політично шкідливих матеріалів», керуючись якою, КДБ
УРСР розпочав 12 січня 1972
року реалізацію операції «Блок»
— справжній погром українського шістдесятництва...

Двадцятирічні проти компартії
виступали і в 1950-ті
Лише окремі сміливці могли
дозволити собі підняти голос проти партії. Серед таких — Олекса Різников, якого пізніше Левко Лук’яненко назве «однокашником з уральського концтабору
№36», та його товариш Володимир Борсуківський. У 1958 році
ці двадцятирічні юнаки таємно написали й розвішали в Одесі
та Кіровограді листівки такого
змісту: «Дорогие товарищи! К
вашему уму и сердцу обращаются люди, нашедшие в себе силу и
мужество выступить против ненавистной диктаторской политики партии... Взгляните на мир
прозревшими глазами, откиньте

туту громадського об’єднання
N107), проте вже 24 серпня того
року Верховна Рада проголосила
за незалежну Україну. А вже 26го президія ВРУ, беручи до уваги
факти сприяння керівництва Комуністичної партії України змовникам з Державного комітету з
надзвичайного стану (ГКЧП), ухвалила указ про тимчасове припинення її діяльності. 30 серпня
1991 року на підставі висновків
Тимчасової комісії, за якими визнавалось, що керівництво Компартії України своїми діями підтримало державний переворот і
тим самим сприяло його здійсненню на території України, президія Верховної Ради України заборонила діяльність КПУ.
Однак скоро стало зрозуміло, що такого монстра не вдасться повалити відразу і повністю...
Від цієї першої заборони мало
минути понад 30 років до прийняття третього і, маємо надію,
остаточного рішення про ліквідацію цієї, за висловом Богдана
Буткевича, партії-зомбі.

Реанімація комуністів у 1993-му
в Донецьку
А тоді, першого року незалежності України, (анти)українські
комуністи швидко зорієнтувались, знайшли обхідні шляхи та
юридичні лазівки. Розслідування, яке нібито проводили правоохоронні органи восени 1991-го,
не виявило складу злочину в діях
ЦК КПУ під час путчу, що мало

❙ Сталін тривалий час був одним із керівників Компартії Радянського Союзу.
❙ Карикатура з сатиричного журналу українських емігрантів «Лис Микита», 1948 р.
апелювала до більшовицького
минулого, наголошувала на своєму правонаступництві стосовно
Компартії УРСР, та й нумерацію
своїх з’їздів вела з урахуванням
аналогічних зібрань радянської
партії від 1918 року.
Ситуація виглядала настільки безглуздою, що у 2006 році
була прийнята Резолюція ПАРЄ
№1481 про «Необхідність міжнародного засудження злочинів

Аж тепер — після 30 років боротьби з конаючим монстром партії-зомбі — можна
поставити крапку в існуванні будь-яких структур, що юридично чи морально виводять своє
походження з лав колишньої Компартії.
пелену лживых слов, которыми
опутывает Вас с помощью газет и
радио кучка захвативших власть
коммунистов... Неумная и диктаторская политика партии коммунистов как внутри, так и вне
государства приводит мир к расколу, к необузданной гонке вооружений. Долой фашистскую
диктатуру партии!».
Звичайно, що юнаки поплатились ув’язненням за ці ще
дуже тихі й конспіративні, але
такі на той час страшні слова.
І мав минути не один рік, поки
вони та інші зрозуміли, що справу потрібно не потай робити, а говорити на повний голос, прискорюючи розвал апарату ідеологічного контролю, як згодом це
чинили Іван Дзюба, Микола Руденко, Святослав Караванський,
Вячеслав Чорновіл та інші.
У 1989 році під тиском демократизованого суспільства цей
партійно-державний монстр здетонував! Стимулювало процес
скасування 6-ї статті на першому демократичному з’їзді народних депутатів СРСР, обраних першим-таки демократичним голосуванням. Відколи КПРС опинилася в ситуації навіть не вільної
конкуренції, а просто можливості
бодай теоретичного вибору громадян, до початку її краху знадобилося трохи більше двох років.
І хоча 22 липня 1991-го комуністи встигли зареєструвати у
Міністерстві юстиції Української
РСР Комуністичну партію України як громадське об’єднання
(свідоцтво про реєстрацію ста-

фатальні наслідки надалі. Ніхто з
вищого керівництва Компартії не
був притягнений до відповідальності, а система неформальних
зв’язків між її колишніми членами залишилася недоторканною.
Частина
колишніх
комуністів вступила до новоствореної Соціалістичної партії України. Інші члени екскомпартії, щоправда, мусили чекати
майже два роки. Але вже 6 березня 1993-го на конференції в
Макіївці та 19-го на з’їзді в Донецьку Компартія була відновлена (формально — заново створена). У перших парламентських виборах 1994 року комуністи перемогли в 85 з 450 виборчих
округів, сформували найбільшу
фракцію у Верховній Раді, керівництво парламенту та отримали
портфелі керівників ключових
парламентських комісій.
Про досить міцні позиції партії-зомбі (а п’ята колона не припиняла працювати) свідчить
факт, що вже аж у 2001 році за
конституційним поданням 139
(!) народних депутатів України
Конституційний Суд повернувся до питання про заборону Комуністичної партії. В результаті
судді дійшли висновку, що громадське об’єднання, зареєстроване 22 липня 1991 року, не є правонаступницею (?!) КПРС і КПУ
радянських часів, а відтак було
ухвалено безпрецедентне за своїми наслідками рішення щодо незаконності заборони Компартії.
І це при тому, що стара-нова
політсила, навпаки, постійно

тоталітарних комуністичних режимів», пункти 5-8 якої мали безпосереднє відношення до України. В ній акцентували: «Падіння
тоталітарних комуністичних режимів у Центральній та Східній
Європі не завжди супроводжувалося міжнародним розслідуванням скоєних ними злочинів.
Більше того, винуватці цих злочинів не були віддані суду міжнародного співтовариства, як у
випадку зі страшними злочинами, скоєними в ім’я націоналсоціалізму (нацизму). Як наслідок — громадськість дуже погано обізнана про злочини, вчинені
тоталітарними комуністичними
режимами. Комуністичні партії
є законними та активно діють у
деяких країнах, навіть незважаючи на те, що в окремих випадках вони не дистанціювалися від
злочинів, скоєних тоталітарними комуністичними режимами у
минулому».

Декомунізацію призупиняли
вихідці з партії регіонів
Здавалося б, справедливість
буде відновлено у 2015-му і зомбі-партія сконає. Адже 9 квітня
було прийнято Закон України
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні і заборону
пропаганди їх символіки», якими діяльність, найменування та
символіка КПУ визнавалися незаконними. 23 липня 2015 року
затверджено наказом Міністерства юстиції України «Правовий

висновок Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їх символіки». Зрештою, 16
грудня цього ж року Окружним
адміністративним судом Києва
за позовом Міністерства юстиції
України було прийняте рішення
про заборону діяльності КПУ.
Проте партія-зомбі подала
численні апеляційні скарги у цій
справі. А 30 травня 2017 року 46
народних депутатів колишньої Партії регіонів звернулися до
Конституційного Суду України на предмет конституційності
декомунізаційного Закону, що
призупинило провадження про
заборону КПУ. Оскільки рішення про заборону КПУ не набрало законної сили, вона продовжувала животіти, перебувати в
державному реєстрі політичних
партій, збирати внески.
Врешті-решт 18 травня 2022
року — йшла 84-та доба повномасштабної російсько-української війни, загалом дев’ятий рік
вторгнення росії в Україну — набув чинності закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій». Він розширив перелік підстав для заборони партії
через суд. Відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання
збройної агресії російської федерації та/або республіки білорусь
проти України як внутрішнього
конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни.
Це і дало можливість Восьмому апеляційному адміністративному суду ухвалити рішення від
5 липня 2022 року про заборону
діяльності Комуністичної партії
України. Здається, що аж тепер
— після 30 років боротьби з конаючим монстром партії-зомбі
— можна поставити крапку в існуванні будь-яких структур, що
юридично чи морально виводять
своє походження з лав колишньої Компартії. Хоча варто бути
пильними, бо гідра комунізму,
яка принесла українцям дуже
багато горя, живуча. ■
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■ УРОКИ ІСТОРІЇ

Вчителі та послідовники:
колообіг зла
Костянтин РОДИК

«Після Другої світової війни завдяки публіцистичним і художнім творам, тобто на
рівні масової культури, поширився романтичний, пом’якшений, навіть дещо баналізований образ Муссоліні — проникливий, наче міт, стійкий, немов антиміт, і перекручений, як вони обидва», — читаємо у вельми цікавій італійській книжці про
першого фашиста: Алессандро Кампі, «Муссоліні» (Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2020). Авжеж, коли бачиш у своєму «герої» такі риси як «непогамовний авантюризм... смак до провокації з певною долею кокетства та заради
епатажу... богемний стиль... ексцентричність і аномалію», — оповідь заповідається
на захопливу. Утім автор не справджує читацьку надію на біографічний екшн — він
дає дещо більше: розуміння того, як типова «людина з народу» опиняється на чолі
нації. Такий собі детектив з царини соціальної психології, «політико-інтелектуальна
біографія».
Власне, політолог з Університету Перуджі Алессандро Кампі концентрується на питанні, що розділяє як істориків,
так і філософів: що рухає історичним
розвитком — особистості чи маси? Це
одна з численних варіацій на тему курка чи яйце. «Фашизм не походить з диктатури; це диктатура походить з фашизму», — таке переконання вченого.
Інакше кажучи, фашизм — це не так
Муссоліні, як італійська більшість; нацизм — не стільки Гітлер, скільки самі
німці; «рашизм» — це росіяни, путін
лише їхній прапор.
А. Кампі наводить афоризм одного
з тамтих лідерів думок: «Не сам Муссоліні створив міт про себе: він повірив
нам». І додає власний коментар: «Масштабне застосування пропаганди дозволило народові впізнати себе в Муссоліні». Сам ватажок перших фашистів
записав у мемуарах: «Я шукав пульс натовпу».
Натовп або ж «глибинний народ»
— річ мало приваблива. «Варварська»
більшість, ворожа до змін, що ревно ставиться до власних особливостей і нездатна розвивати автентичну суспільну свідомість», — починає науковець
характеризувати основи фашизму, і далі
більше: «Концентрат вульгарности та
агресивности... сліпий та дикий клас...
пристосовництво, олігархічна корумпованість». Муссоліні добре розумівся на
цьому субстраті — з юности зробив ставку на «захист народу», вступив до лав соціалістичної партії і за кілька років перетворився на чільного ватажка — члена
італійського політбюро, редактора партійної газети. Та він дуже швидко збагнув, що марксистська ставка на «пролетаріат» — програшна. Приблизно в той
самий час це усвідомив і Лєнін — й обидва поставили на терор і пропаганду.
Обом було ясно: колективна байдужість,
пасивність та безвідповідальність «народу» — нездатна на революційну дію. Аби
той «народ» спровокувати на бунт, треба пообіцяти йому колективну халяву. В
Італії «нова оригінальна форма «національного соціалізму» увійшла в історію
під іменем фашизму».
Отже, «за своєю психологічною природою та поведінкою Муссоліні був ідеальним утіленням італійськости,
особливо у традиційних для італійців
недоліках і вадах». А чи не головна ментальна хиба, на думку Кампі, — «довірливість, з якою ми віддаємося першомуліпшому шарлатанові, що пообіцяє нам
найлегші, а отже, найоманливіші рішення». Словом, «Муссоліні — це Італія,
Італія — це Муссоліні». І це той самий
парадокс про курку і яйце. На кожний
колективний запит знаходиться свій
«шарлатан». Але йому, аби доп’ястися
влади, потрібно стимулювати «пульс натовпу»; роздмухати вогники заздрости,
нетерпимости, ненависти. Аж так, що по
собі диктатор лишає набагато гірше суспільство, аніж до нього: «Муссолінізм»...
зміцнив у народі угодницькі риси, посла-

бив і без того низький рівень власної відповідальности, посилив порочне очікування того, що з’явиться хтось».
Так, усі гітлери-путіни грають роль
месії. А зброя месії — слово. У нашому
випадку — слово не як софія-знання, а
як його протилежність, як емоція-пристрасть. Інша назва такого слова — пропаганда. В цьому сенсі А. Кампі справедливо називає італійський фашизм,
котрий лежить в основі усіх наступних
(нацизму, рашизму), «режимом, заснованим на словах». Причому сутність слів
вивертається навспак, і вони вже не відповідають ані академічним, ні біблійним
тлумаченням. «Новояз» — обов’язковий
компонент кожного -изму. Кращої ілюстрації за роман Орвелла «1984» тут годі
шукати.
Пропаганда ефективна лише тоді,
коли просякає усе суспільство, від дитинства починаючи. 1930 року Муссоліні запровадив спеціально написаний
єдиний державний підручник для початкової школи; 1931-го увів присягу на
вірність режиму для університетських
викладачів; 1932-го заснував Венеційський фестиваль. Авжеж, він, як і Лєнін,
добре усвідомлював мітотворчий потенціал кінематографа у мемуарах дуче лишилася промовиста фраза: «Можливо,
ілюзія — це єдина реальність життя».
Алессандро Кампі пише про «ендемічні вади італійського народу, які з
великою точністю уособив у собі Муссоліні». Гадаю, ті вади не такі вже й ексклюзивні — темний бік має будь-який
народ. Історія італійського фашизму цікава нам не так сама собою, як упізнаваними відлуннями в російській історії. Наприклад, ще у статті 1909 року
Муссоліні визначив один зі своїх пріоритетів: «Руйнування сучасного суспільства». А трохи згодом писав про
«несумісність між соціалізмом та парламентаризмом». Його соціалізм плавно переріс у фашизм, а в Росії настала
доба «керованої демократії», котра так
само відкидає будь-яку публічну змагальність, насаджує культ прямої дії та
сповідує антиінтелектуалізм.
Кожний серйозний політолог є людиною сильної віри. Бо що глибша аналітика, то міцніша переконаність у здобутих висновках. Інколи ця віра зраджує
дослідника. «Друга світова війна не
розв’язала спір із комунізмом, що вдягнув на себе випробуваний фашизмом
одяг», — значить А. Кампі. Здається,
цей безумовний знавець фашизму не так
добре знається на совєтських реаліях.
Московському комунізмові не було потреби у чомусь наслідувати Муссоліні чи
Гітлера, бо все було навпаки: це вони
старанно вчилися у двох набагато потужніших демонів, у Лєніна і Сталіна.
Зафіксовані Нюрнберґом злочини мають
ширші та глибші аналоги в СССР; та й
загалом совєтська Росія винищила непорівняно більше люду, ніж нацистська Німеччина. Й відновлювати оцей-от
СССР заходився нині Путін.

Для кращого розуміння «муссолінієвського» контексту вельми помічною буде книжка Галеаццо Чано
«Останній монолог фашиста» (К.: Zалізний тато, 2020). На обкладинку винесено підзаголовок-анотацію: «Щоденник
карколомного графа, провідного дипломата Італії і зятя Муссоліні». Передмова починається з інтриги: «9 січня
1944 року швайцарський кордон перетнула вагітна селянка, схожа на перевдягненого Муссоліні. Вона була вагітна п’ятикнижним щоденником свого
чоловіка, графа Чано, котрого збирався
стратити її батько» (Є. Чуприна).
Г. Чано був, як тепер кажуть, мажором — із заможної та впливової родини.
Батько — адмірал часів Першої світової, потім міністр, що опікувався торговельним флотом. Галеаццо дістав добру
правову освіту у Римському університеті й подався у дипломатію: Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айрес, Пекін. У двадцять сім років одружується зі старшою
донькою Муссоліні (1930). Через шість
років дістає посаду міністра закордонних справ. Різні джерела засвідчують
його високу кваліфікацію і, відповідно,
репутацію. Досить сказати, що на його
звільненні та покаранні наполягав особисто Гітлер — Чано як міг противився
зближенню Італії з Німеччиною. І його
таки розстріляли (1944) — нехай і не за
прямим наказом дуче, але за його повного самоусунення від справи зятя.
А врятований дружиною щоденник опублікували американці (1946). У
вступі до того першого видання записки
схарактеризовано як «фантастичну
історію італійського блефу». І це варто сприймати без жодної іронії, бо для
дипломатів та картярів блеф — то неабияка чеснота. А в політиці блеф — це
спеціальний вид пропаганди. «Мусимо поширювати різнорідні поголоски; як восьминіг, ми маємо каламутити воду», — пише міністр закордонних
справ Чано.
У своїх нотатках він гранично відвертий (про існування цих зошитів знала хіба дружина). Тож вони дають знати,
що насправді ховалося за офіційними
версіями подій. А за великим рахунком — як це відбувається усюди і завжди. Ось Чано коментує виступ Гітлера
під час чергового раунду переговорів
Італія–Німеччина щойно по загарбанні
Чехословаччини: «Фюрер заявив, що він
вимушений був на це іти, оскільки чехи
не хотіли демобілізувати свої збройні
сили, і до того ж вони підтримували відносини з СССР, і до того ж, вони погано
ставилися до німців. Такі заяви можуть

бути доречні для пропаганди Геббельса,
але, говорячи з нами, німці не повинні
висловлюватися в такому дусі». А ось
сарказм із приводу російської версії окупації Польщі у вересні 1939-го: «Большевики перейшли кордон начебто для
ліквідації безпорядків». Так само глузує
з планів ідеологічного прикриття німцями іншої своєї агресії: «Готується напад на Голландію під приводом, що вона
не дотримується своєї декларації про
нейтралітет».
А ви помітили, що усі ті формулювання-виправдання, про сміховинність
яких пише Чано, майже дослівно повторені путіним 24 лютого? Нам варто звернути увагу й на те, як досвідчений дипломат ставиться до всіляких «перемир’їв»
з однозначним агресором. Ще до початку Другої світової, коли Франція з Британією переймалися «умиротворенням»
Гітлера, Чано занотував: «Я переконаний, що, коли б навіть німці одержали
більше, ніж просять, то все одно вони би
розпочали війну». І ще зауважимо його
скепсис щодо надійності будь-яких домовленостей з маніяками: «Навряд чи можна бути упевненим у тому, що Гітлер,
який ще ніколи не додержав слова свого,
даного ним будь-кому, додержить своє
слово, дане нам». І це пише міністр країни-союзника. То на що ж сподівається
президент країни, яка зазнала нападу?
Для українців стало шоком, коли після провалу бліцкригу московити почали тотально нищити цивільну структуру. А ось цікава нотатка Галеаццо Чано,
датована березнем 1942 року: «В Німеччині постають думки про поразку. Тому
німці хочуть, щоб усі країни на континенті були б настільки понищені, щоб
навіть у випадку поразки Німеччини
остання залишалась би відносно сильнішою від решти».
Алессандро Кампі після згадування усіх об’єктивних причин успіху Муссоліні називає і головну суб’єктивну
— нестримне прагнення до влади. У Галеаццо Чано є епізод, датований початком 1939-го, коли готувався військовий
парад з якогось там приводу: «Дуче особисто займається більшістю незначних деталей. Сам вибрав паличку для
капельмайстра і особисто навчає його
рухів, які той повинен робити». Епізод
комічний, та згадує його наш щоденникар зі щирою гіркотою. Відомо ж бо: абсолютна влада розбещує абсолютно. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ВІДПОЧИНОК
Олена БАРСУКОВА,
журналістка «УП. Життя»

Навіть в умовах війни туризм в Україні продовжує функціонувати.
У містах проводять екскурсії, дітей розважають майстер-класами й
походами, а дехто навіть ходить на пляж.
Звісно, ці доступні види туризму можуть існувати лише там, де не
відбуваються активні бойові дії.
Походи в музеї, гастротури, велопрогулянки, хайкінг, купання та
інші види відпочинку доступні здебільшого на заході України.
Однак частина територій, зокрема у західних областях, заборонена для відвідування. Йдеться про стратегічні об’єкти, прикордонні
зони, деякі гірські та лісові маршрути.
«Українська правда. Життя» вирішила дізнатися, який туристичний сезон цього літа і як можна відпочивати під час війни.
Розібратися в цих питаннях нам допомогли:
— голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна
Олеськів;
— начальниця управління туризму та промоції Луцької міської
ради Катерина Теліпська;
— голова асоціації «Туристична Буковина» Віктор Скрипник;
— екскерівник управління туризму Тернопільської ОДА Ростислав
Яцків;
— екскурсовод по Закарпаттю Єва Колесник.
Важливо: «УП. Життя» не закликає читачів до подорожей в умовах
війни, а головним пріоритетом вважає безпеку. Якщо ви вирушили
на відпочинок — обов’язково дотримуйтеся вказівок місцевої влади, рятувальників, військових.

Які території в Україні
заборонені для відвідування
та відпочинку
Наразі в Україні немає абсолютно безпечної території для
відпочинку. В кожній області за безпеку відповідають насамперед місцева влада, ДСНС,
поліціянти, військові. Саме до
них варто звертатися, щоб уточнити, чи безпечним є туризм у
вашій області, які локації можна чи заборонено відвідувати.
Сплави, походи, прогулянки та екскурсії за маршрутами
біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних
об’єктів — заборонені по всій
Україні.
В умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи (фестивалі, концерти
тощо).
Недоступними також є туристичні точки, наближені до
кордонів із Білоруссю.
Обмеження діють щодо
відвідування деяких гірських
маршрутів, водойм, лісів у різних областях.
У Києві та Київській області
заборонено відвідувати ліси та
зелені зони поза межами житлових масивів. Купання в Києві
не заборонене, але міська влада
не рекомендує купатись у столичних водоймах, тому муніципальні пляжі поки що закрито.
Утім пляжі проходять перевірку, і деякі з них є відносно безпечними — наприклад,
«Центральний» та «Венеція».
Пляжний сезон на деокупованих територіях Київщини взагалі не відбудеться через замінування водойм.
На півдні України, зокрема
в Одесі та Миколаєві, купатись
у морі суворо заборонено, адже
Чорне море заміноване.
Відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії.
Загалом варто утриматись
від туризму на територіях, які
були під окупацією, зокрема у
Київській області чи населених
пунктах на сході.
Запити на туристичні поїздки до деокупованих територій
уже були, розповідає Мар’яна
Олеськів. Однак такі прохання
були одиничними і туристичні
оператори їх не обслуговували.
«Люди хочуть пересуватися,
дивитися ті місця, які є звільненими. Наразі ми працюємо
над тим, щоб не тільки створити маршрути місцями пам’яті,
а й зробити їх безпечними», —
додає голова ДАРТ.

Якщо ж військово-цивільна
адміністрація, рятувальники та
інші уповноважені особи дозволили відпочинок на певній території — це можна робити.
Заборони та обмеження можуть відрізнятися у різних областях. Наприклад, на Полтавщині купатись можна, але без
жодних плавзасобів, якщо це не
в рамках спортивних змагань.
Дізнатися, які маршрути заборонені у вашій області, можна на сайтах обласних військових адміністрацій та ДСНС.
Якщо ви таки плануєте відпустку або хочете відвідати туристичні локації там, куди вимушено переселилися, відносно
безпечним може бути захід України.
Утім навіть у відносно безпечному регіоні діють певні обмеження.
Щодо лісів на заході діють
такі обмеження:
— на Волині українцям повністю заборонено ходити в ліси,
оскільки область межує з білоруським кордоном;
— на Хмельниччині та на
Львівщині можна ходити в ліс,
але заборонено розпалювати багаття і в’їжджати у ліс на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді;
— на Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути
відвідувати заборонено. Зокрема, йдеться про прикордонні ділянки в гірському масиві Мармароси, Трибушанське природоохоронне науково-дослідне
відділення, а також частину
Ужанського національного парку;
— в Івано-Франківській області відвідувати гори й ліси
дозволено;
— на Тернопільщині ліси також дозволено відвідувати, але
заборонено розпалювати багаття.
У лісах та гірських селах Поляницької сільської ради, на території якої розташований Буковель, заборонено кататися на
квадроциклах, джипах, мотоциклах.
Що стосується пляжного сезону, потрібно постійно стежити за повідомленнями місцевої
влади.
Наприклад, у Львівській
області пляжний сезон довго не
відкривали, купання було заборонене. У Чернівецькій — міський пляж на Пруті недоступний
для купання. А тернопільські
пляжі «Циганка» та «Дальній»

❙ Екотуризм залишається популярним серед українців.

Подорожі
війни
Де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку
розпочали купальний сезон ще
10 червня.
Мар’яна Олеськів насамперед радить українцям відвідувати історичні музеї або визначні об’єкти, пов’язані з історією
України.
Львів пропонує всім охочим
туристичну програму «Патріотичні мандри Львівщиною».
Львівська обласна військова
адміністрація запрошує містян
у похід на гору Маківку, де на
початку ХХ століття українські
січові стрільці здобули перемогу в бою. Ця гора висотою 958 м
розташовується за 8 км від селища Славське — у Високому
Бескиді. «Бій за гору Маківку
став першим значним успіхом
українських січових стрільців. У 1998—1999 роках цвинтар січових стрільців на Маківці відбудували. Тут можна віддати шану мужнім воїнам», —
йдеться на сайті ЛОДА.
Також гостям Львівщини рекомендують піднятись на
Білу гору — місце пам’яті письменника, громадського діяча та
організатора «Руської трійці»
Маркіяна Шашкевича. Висота
Білої гори — 372 метри, а розташована вона по дорозі від села
Підлисся до села Білий Камінь
Золочівського району.
Також у багатьох областях
патріотичний туризм може бути
доступний для дітей.
Наприклад, Чернівецький
обласний центр національнопатріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій пропонує школярам туристичну літню школу «Мандрівник Буковини».
А перша леді Олена Зеленська анонсувала відкриття дитячих таборів, але тільки у відносно безпечних областях.

❙ Подорожувати можна не лише містами.
Культурний туризм
За словами Мар’яни Олеськів, українська культура найбільше потребує фінансової підтримки. Саме тому українці, які
мають можливість відвідувати музеї чи галереї, платити за
екскурсії, таким чином допоможуть державі. Можна вирушити до фортець, музеїв-садиб, архітектурних пам’яток. Зокрема,
на Волині відомим туристичним
магнітом є Луцький замок.
Популярною є екскурсія
«Луцьк Плюс» по Луцьку та
Жидичину, яка передбачає
відвідування Жидичинського
монастиря, Олицького палацу.
Цей палац відкрився у 2022 році
вперше і вже готовий приймати
відвідувачів, розповідає Катерина Теліпська.
Також у Луцьку варто відвідати Музей сучасного українського мистецтва Корсаків — найбільший за площею і єдиний
музей українського сучасного
мистецтва в Україні, Музей волинської ікони, де є образ Холм-

ської Божої матері, Художній
музей.
«Тривалий час музеї були зачинені, але нині вони працюють
і приймають відвідувачів. Створено нові експозиції про історії
міста. Так само ми проводимо
лекції з історії Луцька», — каже
Катерина Теліпська.
Відомим туристичним магнітом є також Будинок скульптора Миколи Голованя.
«Микола Головань, на жаль,
у цьому році помер. Тепер його
дружина зустрічає гостей», —
додає Теліпська.
На Тернопільщині одними
з найвідоміших об’єктів є архітектурні споруди Національного заповідника «Замки Тернопілля», розміщені у Збаражі
та Вишнівці.

Екотуризм
Екотуризм залишається популярним серед українців, зокрема на заході.
«На Закарпатті найкраще
людям «зайшли» саме природ-

МАНДРІВКИ
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влада знатиме, що віддала цьому інструктору таку групу з певною кількістю людей», — каже
Віктор Скрипник.
Також при відвідуванні лісів,
озер, гір, заповідників та інших
природних об’єктів варто дотримуватися загальних правил безпеки. Потрібно слідкувати за
повідомленнями ДСНС, зокрема щодо погоди.
«Усі маршрути, зокрема походні, велосипедні, які проходять поблизу залізниці, станцій, заборонені. Це є об’єктом
підвищеної небезпеки, бо становить для агресора інтерес. Але
у нас немає потужних військових частин чи заводів. Буковина сьогодні найбезпечніша в цьому плані», — каже голова асоціації «Туристична Буковина»
Віктор Скрипник.

Тематичні екскурсії

❙ Якщо ви таки плануєте відпустку, відносно безпечним може бути захід України.

під час

У Тернополі одними з найпопулярніших є екскурсії «Тернопіль гастрономічний» та «Тернопіль історичний» — оглядова
екскурсія з гідом на катері по
тернопільському ставу.
У Чернівцях є багато тематичних екскурсій містом: «Чернівці історичні», «Чернівці архітектурні», «Чернівці єврейські», «Чернівці підземні», «Чернівці сакральні». У Ломачинцях
є Музей гончарства, де проводять майстер-класи. Також на
Буковині можна вирушити на
ткацькі, равликові ферми.
«Загалом у нас є два потужні туристичні кластери. Це Дністровський каньйон, Хотинська
фортеця і Галицький монастир
по Дністру.
Також можна відвідати Бакотський монастир на Хмельниччині, куди зручно добиратися на катамарані», — розповідає
Віктор Скрипник.
У Львові є багато міських екскурсій, серед яких і пішохідні
чи автобусні оглядові, і тематичні. Наприклад, «Підземелля Львова», «Середньовічний
Львів», «Єврейський Львів»,
«Легенди містичного Львова»
тощо.

Гастротуризм

❙ У Чернівцях є багато тематичних екскурсій містом.
ні локації. Похід по Боржаві,
шум водоспаду Шипіт, краєвиди на гори та полонини.
Дуже подобаються парки,
де багато квітів, яскраві кольори — все те, що дозволяє перезавантажитись. Адже тільки природа лікує душі», — розповідає
екскурсовод Єва Колесник.
У Тернопільській області є
Національний природний парк
— Кременецькі гори. Там можна
походити по екологічних стежках, організувати екскурсію.
Також там працюють веломаршрути, даються напрокат велосипеди.
Можна відвідувати ботанічні й зоологічні локації: заповідники, зоопарки, заказники, зокрема Галицький національний
природний парк, Рівненський
зоопарк, Карпатський біосферний заповідник тощо.
Милуватися цвітінням рододендронів у горах можна у
Ґорґанах, на Свидовці (у масиві
Близниці), Чорногорі та Мармаросах.
Одним із безпечних варіантів екотуризму є відвідування печер. Наприклад, серед

тернопільських
природних
пам’яток знаковими є печери
Оптимістична і Млинки.
«Це такі природні пам’ятки,
де людина відчуває себе в лоні
природи, адже маршрути там не
освітлені. Треба використовувати додаткове світло», — розповідає Ростислав Яцків.
Печери Вертеба і Кришталева — це екскурсійні печери,
у яких обладнані екскурсійні
маршрути. Вертеба цікавить туристів тим, що в ній було знайдено залишки побуту трипільців.
«Хочеться відзначити, що до
кожного скелооб’єкта прикріплений відповідальний. За печеру Оптимістичну відповідає
Львівський спелеоклуб «Циклоп». За печеру Кришталеву в
нас відповідає комунальне підприємство Управління освіти і
науки Тернопільської ОДА.
Печера Вертеба підпорядкована Борщівському обласному
краєзнавчому музею. А печерка
Млинки — спелеоклубу «Кристал». Ці спелеоклуби вже багато років працюють на базі цих
об’єктів. Вони знають маршру-

ти, готують своїх спеціалістів»,
— каже Яцків.
Турфірми також пропонують туристам побувати на найвищій горі в Україні — Говерлі.
Групи формуються у Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та інших областях.
Щоб вирушити в похід, піднятись у гори чи відпочити у
лісі, необхідно зареєструватися
у місцевому управлінні ДСНС
та ухвалити маршрут з місцевою владою.
Водночас, якщо ви користуєтеся послугами туроператора
або інструктора з безпеки, вони
відповідають за безпеку та узгодження маршруту.
«Найкраще брати інструкторів, тому що інструктор має
широкий спектр діяльності. Гід
— цей той, хто катає по одному
маршруту, він не зможе організувати якісь елементи рятувальних робіт.
Інструктор — це людина,
яка поставить туристів на облік у межах територіального
структурного підрозділу, що
діє на даній території. Місцева

В Україні гастролокації працюють там, де немає бойових
дій.
«Що стосується фестивалів
їжі в Україні, проводити винятково розважальні фестивалі, на
мою особисту думку, не є доречним.
Необхідно відстежувати ситуацію, бо вона змінюється у нас
щодня, щотижня. Але масові заходи під час воєнного стану заборонені», — пояснює Мар’яна
Олеськів.
Водночас тематичні гастроекскурсії та тури на заході України продовжують працювати.
Закарпатська равликова ферма
відновила екскурсії та дегустації, а частину прибутку перераховує на ЗСУ. Сиро-винні тури
можна знайти на Львівщині, Закарпатті, Тернопільщині.
Щодо міського гастротуризму, то у місті Лева можна замовити екскурсії «Львів для дітей
зі смаком шоколаду», «Кавовий
Львів» тощо.
Екскурсія «Тернопіль гастрономічний» передбачає кілька
варіантів дегустації. Туристи
смакують печеню, виготовлену
за старотернопільським рецептом, автентичні страви.

Екстремальний туризм
Навіть під час війни деякі
турагентства пропонують екстремальні види спорту: скелелазіння, хайкінг, рафтинг.
Якщо немає обмежень місцевих
органів влади, можна займати-
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ся екстремальними видами відпочинку.

Водний туризм
Водний туризм одночасно
межує і з екстремальним, і з рекреаційним туризмом. Активний
відпочинок на воді пропонують
в усіх західних областях.
Можна надати перевагу купанню в чанах і термальних водах на Закарпатті. Або відвідати
котеджні містечка з басейнами у
рамках турів по Буковині.
На заході України проводять багато екскурсій на катері
по річці Стир, по Дністру та інших маршрутах. На Волині доступний відпочинок на Шацьких озерах.
Яку користь туризм приносить державі в умовах війни?
Відпочивати необхідно навіть
в умовах війни. Тим паче, фінансування туризму може допомагати і Збройним cилам України. «Є моральна сторона цього питання: чи годиться відпочивати, коли в країні війна? На
це питання кожен відповідає самостійно. Та потрібно розуміти,
що ми всі переживаємо стрес
по-своєму. Є мами-переселенки
з дітьми, яким треба компенсувати стрес, полежати на лежаку
біля басейну в готелі — це нормально», — каже голова Держтуризму.
Якщо ви перебуваєте у відносній безпеці, важливо допомогти українській економіці
працювати.
Туризм — це галузь, яка
дає поштовх цілому ланцюжку
суміжних галузей.
Одне робоче місце в туризмі
створює до десяти різних місць
в інших галузях.
«Туристичний сезон — це
певний внесок у загальну скарбничку наших державних статків, і він дозволяє відновити економіку досить швидко», — каже
Мар’яна Олеськів. ■

■ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Усі тури мають проходити в межах одного дня з поверненням до
комендантської години. Якщо це
кількаденні мандрівки, на період
комендантської години туристи
мають бути в готелі.
Бажано пересуватись невеликими групами до 20 осіб — щоб
усі люди за потреби могли зайти в
бомбосховище.
Гіди не можуть демонструвати деякі цінні експонати у музеях з
міркувань безпеки.
Якщо ви вирушаєте у туристичний маршрут самостійно, зокрема
у гори, необхідно зареєструватися
у місцевому управлінні ДСНС.
Не варто ходити гірськими маршрутами самотужки — краще скористатись послугами інструкторів.
Обирати можна лише дозволені
види туризму. Наприклад, подієвий туризм в Україні недоступний:
масові заходи заборонено, лише в
деяких областях змагання чи концерти можуть проходити без глядачів.
Якщо місцева влада забороняє
відвідування лісів, купання у водоймах тощо, необхідно повністю дотримуватися її вказівок.
Водночас Держагентство розвитку туризму ще у процесі
розробки правил безпеки для туристичного бізнесу під час війни.
«Ми завжди рекомендували українцям мандрувати Україною, оскільки це підтримка нашого бізнесу. Купувати український продукт,
одяг, їжу українського виробника.
Але тут потрібно дивитися на
питання безпеки: ракетні удари,
замінованість територій. Необхідно вибирати для себе безпечні
місця», — каже Мар’яна Олеськів.
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Олексій ПАВЛИШ
Як і багато інших змагань
після повномасштабного вторгнення рф в Україну, цьогорічні
Всесвітні ігри — найпрестижніші змагання з неолімпійських видів спорту — проходять
без збірних росії та білорусі.
Окремі види, які входять
до програми Всесвітніх ігор,
поступово стають олімпійськими. Так, наприклад, на Іграх у Токіо торік вперше розіграли олімпійські медалі представники карате (але у Парижі2024 цього різновиду бойового
мистецтва вже не буде), натомість через два роки на ОІ дебютує брейк-данс.
У перші дні Всесвітніх ігор
в американському Бірмінгемі
саме представники українського карате виступають чи не
найуспішніше. Срібна призерка Токіо Анжеліка Терлюга
упевнено виборола «золото»,
на шляху до перемоги здолавши, зокрема, болгарку Івет Гачанову, якій поступилась у фіналі ОІ.
«Я горда, що виграла цю медаль для своєї країни. Я горда
бути українкою. І я горда, що
принесла щось хороше для України. Це було моєю мрією: виграти цю медаль і зробити це у
найскладніших умовах. Після
Олімпійських ігор у мене немає
ніякого тиску на змаганнях,
тому що то був пік кар’єри. Досі
каратисти отримували тільки
один шанс відібратись на Ігри
та здобути медаль. Після цього
я зрозуміла, що жоден турнір не
може бути кращим, важчим чи
емоційнішим. На цей турнір я
їхала тільки для того, щоб привезти перемогу.
Зараз на першому місці —
Україна, хочу присвятити їй
цю медаль. Україна дуже сильна, незламна. Хочу показати,
що, попри важкі обставини,
українці — дуже сильна нація.
Дякую Збройним силам, що я

СПОРТ
■ ВСЕСВІТНІ ІГРИ

«Золотий» старт
Українці — у топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор після перших днів змагань
маю змогу змагатися та повертатись додому», — не приховувала емоцій після перемоги одеситка Терлюга.
«Золотий» почин Терлюги
підтримала і її колега по збірній
Аніта Серьогіна, якій торік на
Олімпіаді не вдалося зачепитися
за нагороди. А от бронзовий призер Токіо Станіслав Горуна цього разу фінішував другим.
Не менш вдало виступають
і наші представники паверліфтингу: так, у перший же день
змагань третіми фінішували
Анастасія Дерев’янко та Лариса Соловйова. Наступного дня
медальну естафету перехопили
паверліфтери-чоловіки: «срібло» у Миколи Баранника у середній вазі, а у важкій — одразу двоє українців піднялись на
подіум: Володимир Рисієв став
чемпіоном, а Данило Ковальов
— третім.
Перше ж «золото» у Бірмінгемі для України завоювала юна плавчиня Софія Гречко:
17-річна представниця підводного плавання тріумфувала на
дистанції 200 м моноластою.
Медальним є для «синьожовтої» збірної і сумо. Так,
чемпіонами Всесвітніх ігор із
сумо серед українців уже стали
Світлана Яромка (важка вага),
а також вінничанин Важа Даіаурі (середня вага).
Більше того, у жіночій важкій вазі фінал узагалі був українським: Яромка перемогла
Іванну Березовську, яка стала
другою.
Також віцечемпіонами стали Карина Колесник (серед-

❙ Після «срібла» на Олімпіаді каратистка Терлюга тріумфувала на Всесвітніх іграх.
❙ Фото ВВС.
ня вага, жінки) та Демід Караченко (легка вага, чоловіки). А
«бронзу» в сумо завоював Святослав Семикрас — легка вага,
чоловіки.
Натомість у четвертий змагальний день українці здобули
лише одну медаль, але вона ви-

явилась історичною: «золото»
у паркурі, який дебютує на Всесвітніх іграх, виборов Богдан
Колмаков (у дисципліні «швидкість»).
«Це справді дуже емоційно для мене. Я дуже хочу взяти медаль, справді дуже хочу»,

— говорив Колмаков перед змаганнями. Зрештою, йому це
вдалося.
Загалом же після чотирьох
змагальних днів в України вже
9 золотих медалей, а загалом —
23 нагороди та третє місце у медальному заліку. ■

■ ТЕНІС

До переможців
є питання
Українка Кіченок зупинилася за крок від парного
фіналу Уїмблдона, а в одиночних розрядах перемогли
ті, хто не мають чіткої позиції щодо війни в Україні
Олексій ПАВЛИШ
Уїмблдонський турнір, який цього
року через недопуск росіян і білорусів
пройшов без нарахування рейтингових балів, завершився перемогами тенісистів, які підтримують своїх колег із рф
та білорусі й не мають однозначної позиції щодо війни в Україні.
У жіночому одиночному розряді очікувався фінал Халеп/Жабер, однак
справжню сенсацію створила представниця Казахстану, 23-тя ракетка світу
Єлєна Рибакіна, яка у півфіналі зупинила чемпіонку Уїмблдона-2019 Халеп, а у
матчі за титул переграла й другу ракетку
планети Жабер. На післяматчевій конференції Рибакіна, яка народилась у Москві
та на початку кар’єри виступала за рф, не
дала конкретної відповіді на запитання
про її ставлення до російського вторгнення в Україну, пославшись на недостатній
рівень володіння англійською.
«Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла цієї частини запитання. Зі свого боку я можу сказати

лише те, що представляю Казахстан. Я
не обирала, де мені народитись. Люди
повірили у мене. Казахстан мене сильно
підтримує. На фіналі я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Так що я не
знаю, як відповісти на ваше запитання»,
— сказала тенісистка у відповідь на запитання, чи засуджує вона війну та дії
путіна.
У чоловічому ж розряді, як і очікувалось, тріумфатором учетверте поспіль став серб Новак Джоковіч, який у
вирішальному поєдинку впевнено переграв сенсаційного фіналіста, австралійця Ніка Кірйоса, котрий уперше дійшов
до матчу за титул «Великого шолома».
Тенісна спільнота, звісно, очікувала побачити класичне протистояння у фіналі
між Джоковічем та Надалем, але іспанець знявся з півфіналу проти Кірйоса
через травму м’язів живота.
Таким чином, Джоковіч, хоч і опуститься у рейтингу на 7-му сходинку через втрату очок, здобув 21-й «шолом»,
обігнавши у рейтингу не менш легендарного Роджера Федерера (20 титулів),

❙ Українсько-латвійський дует Кіченок/Остапенко вдруге поспіль зупинився на стадії
❙ півфіналу турніру «Великого шолома».
❙ Фото ВВС.
котрий продовжує тривале відновлення
після операції на коліні. Лідером же за
цим показником лишається Надаль, у
якого 22 «шоломи».
Джоковіч, який відомий своїми скандальними заявами з відмовою вакцинуватися від COVID-19, неодноразово захищав російських і білоруських тенісистів,
а українським колегам, які виступили
за повний «бан» для представників рф і
білорусі, навіть пропонував зіграти парні матчі разом «для примирення». Крім
цього, серб, як і Рибакіна, уникає прямих відповідей на запитання про засудження вторгнення рф в Україну, обмежуючись лише тим, що «пам’ятає з дитинства про війну в Югославії, і що будьяка війна — це погано».

Тим часом Джоковіч, який принципово не хоче вакцинуватися та зі скандалом пропустив через це австралійський «шолом», схоже, очікує, що на
«шолом» у США його все ж допустять
як виняток. Однак поки правила у Штатах доволі суворі й потенційних змін не
передбачається.
Серед українців найуспішніше виступила парниця Людмила Кіченок, яка на
другому «грендслемі» поспіль дійшла
до парного півфіналу в дуеті з латвійкою Остапенко. Як і на Ролан Гарросі,
українсько-латвійський дует у боротьбі за місце у фіналі поступився майбутнім переможницям: на трав’яних кортах тріумфували чешки Барбора Крейчікова та Катерина Сінякова. ■
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СПОРТ
Вадим Гутцайт
міністр молоді та спорту України

«Новий футбольний сезон в Україні розпочнеться 23 серпня —
в День Державного прапора».

■ ФУТБОЛ

Організаційна оптимізація
В УПЛ визначилися з датою старту нового чемпіонату, а «Шахтар» розірвав контракт
з італійським наставником
Григорій ХАТА
Новий футбольний сезон в Україні розпочнеться 23 серпня. «Чемпіонат країни з
футболу стартує в День Державного прапора», — заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. За його словами, відновити
великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. «Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо
боротися і перемагати. Попри все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо: українці —
нація переможців!» — наголосив «спортивний» міністр.
Вадим Гутцайт повідомив, що матчі ЧУ
проводитимуться на території України та
проходитимуть без глядачів. А ключовим
аспектом в організації поєдинків має стати обов’язкова наявність біля стадіонів облаштованого за всіма стандартами місця
для укриття. Загалом же організаційні деталі проведення змагань в умовах воєнного
стану будуть узгоджуватися на рівні Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіції,
ДСНС, обласних та Київської міської військових адміністрацій, бо, як визнав міністр,
безпека — передусім.
У попередні роки незмінним атрибутом передстартової організаційної метушні обов’язково ставали баталії за право
транслювати матчі УПЛ. Упродовж тривалого часу в українському футболі намагалися створити єдиний телевізійний пул,
головним претендентом на який виступала група каналів «Футбол», що входила до

❙ «Шахтар» офіційно попрощався з італійцем Де Дзербі.
❙ Фото з сайту focus.ua.
медіахолдингу Ріната Ахметова. Щоправда, після того, як він оголосив про свій вихід
із медіабізнесу, «Футболи» на єдиний ТВпул уже не претендують. Більше того, подейкують, що цей великий футбольний телевізійний проєкт узагалі припинить своє
існування.
Загалом, рішення найбагатшої людини
України залишити медіабізнес для багатьох стало відвертою несподіванкою. А от припинення співпраці донецького «Шахтаря»
з італійцем Роберто Де Дзербі — закономірний підсумок повномасштабного відтоку
іноземців з України під час війни. Якщо минулої зими, готуючись до рестарту сезону,
«гірницький» клуб активно працював над

підсиленням складу, то нині «помаранчевочорні» перебувають у стані оптимізації своїх
ресурсів, де, по суті, місця легіонерам не залишилося. Днями ж футболісти «Шахтаря»
почали готуватися до нового сезону: для початку пройшли медичний огляд в одній зі
столичних клінік.
А от київські динамівці вже тривалий час
активно працюють на своєму закордонному
зборі, готуючись 20 липня провести перший
поєдинок другого раунду кваліфікації ЛЧ
проти турецького «Фенербахче». Нещодавно
сили «біло-синіх» у двоматчевому протистоянні перевірив французький «Ліон». 2:0 та
0:3 — два абсолютно різні підсумки цього
товариського протистояння. ■

■ БОКС

Похід за чемпіонством
У команді Василя Ломаченка заявили про його готовність у жовтні повернутися в ринг
Григорій ХАТА
Замість того, аби готуватися до поєдинку за звання абсолютного чемпіона проти
Джорджа Камбососа, знаний український
боксер Василь Ломаченко після повномасштабного вторгнення рф до України став до
лав територіальної оборони свого рідного
Білгорода-Дністровського й був змушений
забути про бокс.
Утім нещодавно президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дебаф заявив, що його підопічний у жовтні планує
повернутися в ринг.
«Ми з повагою поставилися до бажання Ломаченка захищати свою батьківщину. Тому ми не шукали йому бої. Ми просто
попросили сказати нам, коли він буде готовий. Його команда зв’язалася з нами і сказала, що він готовий боксувати в жовтні»,
— зазначив Дебаф.
У Top Rank із нетерпінням чекають на повернення Ломаченка й готові запропонувати йому бої з найбільш рейтинговими боксерами, проте наголошують: «Невідомо, якою
буде форма українця після тривалого простою». Тож зрозуміло, що одразу чемпіонського бою Василю пропонувати не будуть,
хоча в оновленому рейтингу WBC Ломаченко й посідає перше місце.
Нічого не вдієш, на жовтень уже запланований бій-реванш між володарем абсолютного титулу Девіном Хейні та Камбососом. Водночас відомий британський промоутер Едді Хірн запевнив, що Ломаченку
обов’язково запропонують бій із переможцем цієї пари.
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На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у
виробництвi. Кожен номер
газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий),
друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки
постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi
роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв i
мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна
iнформацiя була доступною
для читачiв. Певне зростання вартостi за 2020-2022
роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi
притому, що до її роботи з
доставки видання — безлiч
претензiй.
І сьогоднi, в час російської агресії, редакцiя перебуває в складному фiнансовому становищi. Хоча
цілий ряд видань у воєний час припинили вихід,
ми, після вимушеної перерви, відновили випуск газети і робимо наш внесок у
таку жадану всіма українцями перемогу над московитами. Перемогу на всіх
фронтах, з інформаційним
включно.
Це ще й притому, що
значна частина співробітників редакції змушена
була евакуюватися, зокрема з розбомбленого Ірпеня та Харкова. Однак вони
в міру можливостей і зараз
роблять свою справу дистанційно.
Війна додатково вдарила по наших фінансових
можливостях, ми відчуваємо брак необхідних коштів.
Тому звертаємось до всiх
прихильникiв «України
молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своєї змоги.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною
iнформацiєю. Ми також робитимемо все можливе для
відстоювання головних нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності України, для перемоги над кацапським агресором.
Банкiвськi реквiзити для
перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005
557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО
351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток
газети

❙ Ломаченко готується повернутися в ринг.
❙ Фото з сайту xsport.ua.
У жовтні ж на українського боксера чекатиме опонент значно скромніший, хоча в
Top Rank і визнають: Ломаченко має нестримне бажання повернути собі чемпіонські
пояси й уже завтра готовий до чемпіонського протистояння.
Дехто з представників боксерського світу вже закликав промоутерів не проводити
повторне протистояння між Хейні й Камбососом, а провести в жовтні дуель Хейні —
Ломаченко. «Пропоную Хейні знайти можливість відмовитися від реваншу, адже від

До наших
читачiв

його повторного побачення з австралійцем
нічого нового не очікую. Нехай він одразу
б’ється з Ломаченком», — висловив своє
побажання володар чемпіонських поясів
WBC та WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон.
Примітно, що й сам Хейні припускає,
що наступний його поєдинок — це не протистояння з Камбососом.
А що з того вийде? Перш за все відповідь
— за командою Ломаченка, де мають чітко
окреслити свої прагнення та бажання. ■

АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив
«України молодої»

Читайте
в наступному
номері:
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Було б пшоно, а каша буде
Українські науковці тримають фронт селекції: останнім часом створили одразу два унікальні сорти
ультраскоростиглого високоврожайного проса
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КАЛЕЙДОСКОП

■ КАЯТТЯ

Пустилася
берега
Колишня Кличка зізналася,
що зруйнувало їхній шлюб
Чому не склався шлюб одного з найзавидніших українських
женихів — відомого боксера Володимира Кличка, тривалий час не
зізнавався ні він сам, ні його екснаречена — американська акторка Хейден Пенетьєрі. І ось у липневому номері журналу People колишня спортсмена порушила мовчанку та відверто зізналася, що
мала залежність від алкоголю та
наркотиків. Зрештою це зруйнувало їхні стосунки з Володимиром
і розлучило з донькою.
За словами Пенетьєрі, яка рано
розпочала акторську кар’єру (зніматися почала ще дитиною), «веселих пігулок» вона вперше спробувала в 15 років. Хтось із членів
команди почав давати їх підлітку,
аби під час інтерв’ю дівчина почувалася розкутіше. «Коли я стала
доросліша, наркотики та алкоголь
стали тим, без чого я майже не могла жити», — каже акторка.
Їхні стосунки з Кличком розпочалися в 2009 році. А через рік
таблоїди повідомляли про заручини пари. У 2014-му в акторки
та спортсмена народилася донька Кая Євдокія. Однак дитина
не зміцнила хиткі стосунки — у
2018-му пара розлучилася, так і
не одружившись.
Як розповідає Хейден, виношуючи доньку, вона не пила, але
зірвалася під час післяпологової
депресії. «У мене ніколи не було
бажання скривдити мою дитину, але я взагалі не хотіла бути з
нею. У моєму житті був лише сірий колір», — каже жінка. Вона
стала пиячити крадькома, і її стосунки з Кличком остаточно зруйнувалися. «Він не хотів бути поряд зі мною. Я сама не хотіла бути
поряд із собою. Але опіати та ал-

коголь робили бодай щось, щоб я на
мить відчула
себе щасливою. Я перебувала
в циклі саморуйнування» — розповіла Хейден.
«Я могла прокинутися з
тремтінням від похмілля
й функціонувати, лише
посьорбуючи алкоголь»,
— не приховує вона.
Про те, щоб залишити дитину з непутящою матір’ю, і мови не
було. Акторка погодилася, що Кая має жити
з батьком в Україні.
«Це було найтяжче, що
мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути їй хорошою мамою, а іноді це означає
відпустити».
Щоб узяти контроль над власним життям, Хейден довелося
провести вісім місяців у
реабілітаційному центрі.
Вона тішиться, що їй вдалося
«повернутися у цей світ» та отримати від долі другий шанс.
Зі своєю семирічною донькою
вона продовжує спілкуватися і
бачитися. «У неї прекрасне життя... Вона — просто чудова дитина. Вона розумна і весела, і, з
якоїсь причини, вона продовжує
мене любити», — дивується зірка.
Проте Хейден крає серце, що щасливе дитинство її дитини затьмарене війною. «Те, з чим вона стикається і через що зараз проходимо ми всі через Україну, це дуже
тяжко. Ми розмовляли з нею, і
єдиним її питанням було: «Чому
путін це робить?». Це крає серце»,
— розповіла Хейден. Війна в Україні спонукала Пенетьєрі створи-
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ти благодійний
фонд для
допомоги
українцям
під час війни. Також вони
тісно спілкуються з Володимиром
і співпрацюють.
Сама ж Хейден,
якій у серпні виповниться 33 роки,
після розставання
з Кличком ніяк
не може знайХейден Пенетьєрі. ти себе. Після 2018 року
вона не знялася в жодному фільмі й не записала жодної пісні. Але,
сподіватимемося, бодай набралася
за цей час розуму... ■

❙

■ ПОГОДА
15—16 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, мiсцями гроза.
Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень
мінлива
+24...+26. Пiслязавтра вночi +14...+16, удень +24...+26.

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +25...+27.
Вiнниця: невеликий короткочасний дощ. Уночi +12...+14, удень
+25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +27...+29.

Захід

хмарно

12 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 21-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, помiрний короткочасний
дощ. Трускавець: уночi +12...+14, удень +21...+23. Моршин:
уночi +12...+14, удень +22...+24.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефон редакції:
+38 091 625 66 32
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Північ

дощ
сніг
дощ,
гроза

00…00
+9...+14
00…00
+22...+27

+12...+17
+21...+26

00…00
+11...+16
00…00
+21...+26

+10...+15
+20...+25

Схід
Центр

00…00
+11...+16
00…00
+23...+28
+13...+18
+25...+30

+14...+19
+27...+32

00…00
Південь +14...+19
00…00
+26...+31

Інформація
надана
+16...+21 Гідрометцентром
+29...+34
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

00…00
+11...+16
00…00
+24...+29
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По горизонталі:
1. Завдані збитки. 4. Регіональні особливості мови. 8. Кохана
Трістана. 9. Героїня єврейського народу, чиє ім’я згадують на свято Пурим. 10. Інертний газ. 11. Посольство іншої держави. 13. Французька
страва з м’яса і грибів у сирному соусі. 15. Перший король Англії з династії Йорків. 18. Прилад для підсилювання звуку. 19. Рослина, пахуче
насіння якої додають до хліба та інших страв. 22. Птах, якого називають лікарем для дерев. 23. Місто на
Рівненщині, колишній райцентр. 24.
Провідний, видатний діяч науки чи
мистецтва. 29. Овоч, без якого точно не звариш справжній червоний
український борщ.
По вертикалі:
1. Злочинна діяльність, яка полягає в таємному збиранні відомостей або викраданні матеріалів, що
становлять державну таємницю, з
метою передачі їх іншій державі.
2. М’який метал, з якого зроблений
один із героїв казки Андерсена. 3.
Скрипка, більша за розміром і нижча за звуком за звичайну. 4. Давня грошова одиниця Греції. 5. Старовинна зброя — сокирка у вигляді
півмісяця, насаджена на довгий держак із списом на кінці. 6. Невелич-

ка сцена для виступів акторів, музикантів, співаків чи промовців у парку.
7. Те, що сиплеться з колоди під час
її розрізання. 12. Основний елемент
давньоєгипетського, китайського
чи японського письма. 14. Апарат
для визначення місцезнаходження
об’єкта завдяки вловлюванню відбитих звукових хвиль або радіохвиль.
16. Фортеця на Ла-Манші, яку, за
легендою, козаки Сірка допомогли
взяти французам. 17. Головний герой фільмів про освоєння дикогодикого Заходу. 18. Мідна монета.
20. Вкрай мала кількість чогось. 21.
Листяне дерево.■
Кросворд №17
від 7 липня

■ ПРИКОЛИ
Новини Росавіапрому.
Російські авіаконструктори взялися за модернізацію військових літаків. На всіх видах літальних апаратів будуть додані місця для жінки
з дитиною, за спинами яких сидітимуть російські пілоти.
***
На російських дорогах тільки
один заборонний знак. Це смугастий
бетонний блок. Усі інші знаки попереджають.
***
Шахи по-російськи — це коли
мат гру не тільки завершує, а ще й
супроводжує.
***
Найпоширеніші в росії види

спорту: літрбол, фігурне хитання,
синхронний сушняк.
***
У росії інтелігент — це той, хто
протирає склянку перед п’янкою.
***
Броварник Гермунт Штольц побував у росії. Деякі речі його здивували, деякі обурили, а деякі в нього
поцупили.
***
— Чи знаєте ви, чим відрізняється в російських північних містах зима від літа?
— ???
— Узимку люди там ходять у
застебнутих тілогрійках, а влітку в
розстебнутих.
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