Докопатись
до «крота»

Троянський кінь
експорту

На єрмачний
хамський zе-захист
летить американський
шах і мат

Україна готується відкрити порти
для свого збіжжя, експерти
побоюються підступу росіян, що
може призвести до програшу у війні

Харків’янин створив і готує
до виробництва роботизовані
безпілотники, дані з яких
опрацьовуватимуть штучний
інтелект та нейромережа
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 29,254 грн
1 € = 29,664 грн

«Правда про геноцид —
це питання національної
безпеки»

Гендиректорка Музею Голодомору Олеся Стасюк
— про шантаж і звільнення за дослідження
чисельності знищених українців
» стор. 8—10

❙ Дорога українців до правди про Голодомор виявилася довгою і тернистою.
❙ Фото Інни Степанчук.
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ІнФорУМ

«Тим містянам, які не згодні з перейменуванням, раджу гарно вивчити історію України, щоб дізнатися, ,
яким був генерал Ватутін. Бо його недарма називали катом».
Галина Ткаченко, жителька Ватутіного Черкаської області

■ САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ

Благовісне
чи Добродар?
На Черкащині хочуть перейменувати
місто Ватутіне
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині жителі
Ватутіного нарешті вирішили змінити назву свого шахтарського міста, названого на честь російського генерала після Другої
світової війни. Тож днями
у міській територіальній
громаді засідала комісія з
найменування, яка підбила підсумки опитування
містян на цю тему.
Як повідомили «Україні
молодій» у Ватутінській
міській раді, після опрацювання всіх пропозицій, а
опитування було проведено
через соціальні мережі та у
колективах підприємств,
установ та організацій міста, комісія запропонувала до громадського обговорення три назви міста: Благовісне, Добродар та Європейське.
Опитано через інтернет
491 особу. З них більш активними були представники жіноцтва, а за віком —
люди від 26 до 35 років. Таких — 38,3%.
Пропозицію щодо перейменування міста Ватутіне підтримало 209 осіб. Не
підтримали 282 особи, констатують у міській раді Ватутіного. Але не з причини
тримання за радянське минуле.
Більшість не сприймає перейменування, бо
«це гроші, а в країні війна,
тож витратьте їх на щось
корисне». Такі аргументи, наголошують у міській
раді, звучать у Ватутіному
не вперше, коли йдеться
про зміну назви міста. Уже
добре відомо, що за керівництва радянського полководця Миколи Ватутіна тільки під час форсування Дніпра і штурму німецьких фортифікацій на
Букринському плацдармі біля Києва в 1943 році
в Дніпрі загинуло 400 тисяч солдатів, бо в СРСР,
частиною якого примусово була Україна, не дбали
про збереження життів захисників.
«Тим містянам, які не
згодні з перейменуванням,
раджу гарно вивчити історію України, щоб дізнатися, яким був генерал Ватутін. Бо його недарма називали катом», — говорить
«УМ» жителька Ватутіного Галина Ткаченко.
«Наші люди так і не
зрозуміли, незважаючи
на нинішню війну, навіщо
перейменовувати місто,
назване на честь окупанта і вбивці українців. То
давайте назвемо на честь
того упиря, який дав наказ
розстріляти Вінницю, чи
на честь Путіна, який уже
знищив майже всю східну

❙ Розпрощатися з радянським
❙ минулим треба було ще
❙ кілька десятків років тому.
Україну і не тільки, убив
тисячі українців. Нехай
буде місто Путін, аби тільки дорога була заасфальтована і бензин дешевий», —
зазначає мешканка міста
Наталя Кулібаба.
Вона каже, що люди так
і не зрозуміли, що Польща
і країни Балтії зараз там,
де вони є, бо в них усе нормально з самоідентифікацією і розумінням, хто їм
друг, а хто ворог і окупант;
а ми там, де ми є, тому, що
30 років колотимось, нам
усе не на часі визначитись,
куди країна повинна йти,
якою мовою розмовляти,
хто для нас є національними героями, а хто окупантами, які морили нас голодом, вбивали наших людей
в абсурдних атаках, щоб
потішити Сталіна до якоїсь
дати, гноїли кращих представників нації в тюрмах
ГУЛАГу.
Очищення від нашарувань російської пропаганди та декомунізація важливі нарівні з підтримкою
нашої армії. Якби ми чітко визначилися із самоідентифікацією ще 30 років
тому, за цей час замість
поклонятись леніним і
ватутіним ми вступили б
у НАТО і ЄС, як, наприклад, Литва. І нині не довелося б українцям гинути під російськими бомбами. «Зверніть увагу, кого
найбільше бомблять рашисти: тих, кому найбільше було не на часі, хто найбільше не міг визначитись,
хто вони, якої нації, в якій
країні хочуть жити», —
звертає увагу Наталя Кулібаба.
Інша жителька Ватутіного Інна Павлівська запитує: а чому росіянам на
часі миттєво замінювати
стелу українського міста
«Маріуполь» на «Мариуполь»? Різниця всього в
одній букві!
У Ватутінській міській
раді запевняють, що, попри все, перейменування
відбудеться, бо з радянським минулим треба прощатися. ■

■ НА ФРОНТІ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Побиті склади з боєприпасами
на Херсонщині не лише підірвали наступальний дух окупантів, а
й штовхають їх періодично на відчайдушні кроки. Як повідомили в Оперативному командуванні
«Південь», рашисти, у відповідь
на повітряні атаки наших військ,
направили свій винищувач Су-25.
Той випустив по групі української
авіації три ракети класу «повітряповітря», але жодна з них не влучила у ціль. Натомість літак збили українські зенітні ракетні підрозділи.
Пілот катапультувався, а винищувач упав на тимчасово окупованій
території регіону.
Лише за добу 19 липня на південному напрямку ЗСУ вдалося
«спустити» на землю ще й безпілотний розвідник, а також знищити по три РСЗВ «Град» та гаубиці
«Мста-Б», ще «Гвоздику», кілька
автомобілів, польовий артилерійський склад у районі села Брускинське та чотири десятки окупантів.
Гаряче було в цей час і на Миколаївщині, де кілька українських
крилатих штурмовиків завдали ракетного удару по складу боєкомплектів та техніки ворога в районі
Снігурівки. Водночас кілька вертольотів Мі-24 влучили по скупченню живої сили та арсеналу біля Любомирівки. Успішними були атаки
авіації ЗСУ також у Хрещенівці та
Ольгиному, а днем раніше штурмовики вдарили по танковому взводу
та опорному пункту окупантів у
Ярослава РІЗНИКОВА
Цей часопис справедливо називають віддзеркаленням історії України, а
редакційну команду — літописцями. За 105 літ безперервного існування газети «Чорноморські новини» змінювались назви
та засновники, але ніколи
не припинявся її вихід.
Перший номер з’явився
у липні 1917 року із пролетарським йменням, а
вже наступного року газета виходила навіть французькою мовою. Нинішня назва видання, яке 93
роки в Одесі виходить українською мовою, — із січня 1992-го.
Історія газети, як і багатостраждальна минувшина України, окреслена білими і чорними барвами. Так, у страшних
1937-1938-му, впродовж
року, було репресовано і
розстріляно трьох редакторів: Юхима Дубова, Івана Ісаєва та Костянтина
Кожала.
На сторінках «Чорноморських новин» друкувалися відомі майстри слова
Петро Осадчук, Григорій
В’язовський, Володимир
Яворівський, Борис Нечерда, Тарас Федюк, Валентин Мороз, Галина
Могильницька, Олекса
Різників та інші знані автори. На її шпальтах висвітлювались найактуальніші події, доносячи до читача інформацію, на яку в
переважній більшості місцевих ЗМІ було накладене
табу.
Члени редакції з понад 100-річного життєвого шляху тижневика особливо виділяють 2010 рік,
коли керувала кліка Яну-

Рашистам спекотно
Українська артилерія та авіація зламали навіть
«бойових бурятів»
районі Лозового.
У паніці рашисти намагаються
укріпитися й утримати зайняті рубежі, але їм хронічно бракує боєприпасів, води і харчів. Навіть на «легендарному» російському флоті наразі не все гаразд із бойовим духом.
За інформацією Генштабу ЗСУ, командування тут проводить серйозні «профілактичні заходи у зв’язку
з дуже низьким рівнем дисципліни у підрозділах, що залучалися та
плануються до залучення у бойових
діях на території України». Простіше кажучи, матроси пиячать та
ігнорують накази командирів.
Війна остаточно зламала навіть
знаменитих «бойових бурятів».
Недавно півтори сотні цих бійців
категорично відмовилися йти на
смерть і поїхали додому. І це притому, що їх залякували, погрожували
в’язницею й тримали за колючим
дротом у таборі так званої «лнр». Ще
пів тисячі контрактників звернулися до фонду «Вільна Бурятія», аби
там допомогли їм вирватися з України. За словами голови цієї громадської організації Олександри Гармажапової, наразі військові-відмовни-

ки бояться, що їх кинуть на передову без екіпірування, аби позбутися
заколотників. Зчинили бунт в УланУде також дружини військових, вимагаючи повернути додому їхніх чоловіків, бо ті давно контужені й повністю виснажені війною.
Найгарячішою точкою фронту й надалі залишається Донбас. За даними Генштабу ЗСУ, на
Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків та артилерії
поблизу Долини, Краснопілля,
Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки. Зі ствольної артилерії ворог обстрілював також Краматорськ, Сіверськ, Серебрянку,
Григорівку, Верхньокам’янське та
інші населені пункти. Армія путіна
також намагається створити умови
для наступу на Бахмут і планує захопити Вуглегірську ТЕС.
І найбільш очікувана новина
зі сходу. На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшлu у контpнаступ.
Через колосальний натиск наших
військ ворог був змушений відступити. Про це вранці 20 липня повідомив голова Харківської ОВА Олег
Синєгубов. ■

■ МЕДІА ДЛЯ МАС

Шерше ля «Чорноморка»
В Одесі газета виходить українською мовою 93 роки
■ НА ЛІНІЇ ФРОНТУ
По редакції стріляють

ковича, що готувала Україну й Одещину зокрема
до «русской вєсни». Були
судові провадження, спроби виселення з приміщення, відключення опалення, негласна заборона на
оформлення передплати
та розповсюдження у роздрібній мережі, фальсифікації, виклики у прокуратуру, міліцію.
«Тодішня влада називала нас «бандерівцями»,
«націоналістами» (знайома риторика, чи не так?) і
робила все мислиме й немислиме, аби «Чорноморка» зникла з інформаційного простору Одещини,
— каже Ольга Сіра, заступник редактора газети, заслужений журналіст
України, член Комісії з
журналістської етики.
«Здається, неможли-

во назвати такої важливої теми, що не обговорювалась би на сторінках
тижневика: студентські
протести та Революція на
граніті, акція «Україна
без Кучми» та Помаранчева революція, Євромайдан
та створення Помісної церкви, знакові економічні та
культурні події, — коментує редактор «Чорноморки» Іван Мельник, заслужений журналіст України. — Нині читачі дізнаються про події новітньої
борні за цілісність нашої
держави, за її гідне місце
на геополітичній мапі світу, знайомляться із земляками-героями російськоукраїнської війни, внутрішньопереміщеними
особами та їхніми здобутками вже на новому
місці». ■

Приміщення редакції газети «Зоря» в смт Золочів
Харківської області 15 липня
вдруге обстріляли російські загарбники. Перші пошкодження були на початку квітня. Наразі лінія фронту проходить за декілька кілометрів
від селища, і значна частина будівель там зруйнована.
Проте сусідні споруди поки
що вціліли, тож газетярі вважають, що по їхній редакції
стріляють навмисне.
«Ми тільки закінчили ремонт після першого обстрілу. Тепер розуміємо, що поспішили, — сказав у коментарі пресслужбі НСЖУ головний редактор «Зорі» Василь
Мірошник. — Нам знов винесло вікна, і тепер ми вирішили просто забити їх фанерою. Також знесло дах, винесло броньовані двері...
Двері замінили, дах перекрили старим шифером, знятим
із гаража. Ми переконані, що
стріляють спеціально по редакції, хоча ми там і не працюємо — немає світла. Сусіди побоюються жити поруч із
нами, і дехто вже з’їхав...»
У редакції «Зорі» дякують Національній спілці журналістів України та особисто її
очільнику Сергію Томіленку як
за надання захисного обладнання для роботи на лінії
фронту (бронежилет, шолом),
так і за підтримку в залученні
іноземних грантодавців.

ІнФорУМ
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■ ЖНИВА

Усіяні мінами
Аграрії Харківщини рятують урожай під нещадними
обстрілами
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Збір зернових наразі стартував лише
у чотирьох районах Харківщини —
Лозівському, Красноградському і частково Богодухівському та Чугуївському. Решта не жнивує з суто об’єктивних
причин. Одні сільськогосподарські угіддя потрапили під рашистську окупацію
або розташовані на лінії фронту, інші чекають, поки сапери очистять поля від ворожих мін. «Нашими профільними департаментами спільно з обласним управлінням ДСНС максимально робиться все,
щоб якнайшвидше надати можливість
аграріям виконати збиральні роботи, —
повідомив голова Харківської ОВА Олег
Синєгубов. — Інформацію щодо площ
розмінування сільськогосподарських земель постійно тримаємо на контролі».
Рятувальникам наразі доведеться
оглянути і очистити поля від мін та снарядів на площі 22,6 тисячі гектара. І це
при тому, що аграрні підприємства області через війну змогли проводити роботи лише на 60 відсотках угідь. Також,
за інформацією ГУ ДСНС, з початку липня на Харківщині зафіксовано 7 випадків загоряння полів внаслідок ворожих
обстрілів. Знищено понад 46,6 гектара
пшениці та 2 гектари ячменю в Ізюмсь-

кому і Чугуївському районах.
Але, попри все, жнива тривають далі.
За два останні тижні сільгоспвиробники
області намолотили понад 55 тисяч тонн
ранніх зернових та зернобобових культур з площі майже 17 тисяч гектарів.
«Цього року аграрії можуть отримати
дещо нижчу врожайність у порівнянні з
минулим сезоном, — повідомив в. о. директора профільного департаменту обладміністрації Костянтин Панфілов. —
Проте у будь-якому випадку вирощеного врожаю зернових та олійних культур
буде достатньо для задоволення внутрішніх потреб області, а також для часткової реалізації на експорт».
Загалом в Україні через холодну весну жнива розпочалися на 2-3 тижні пізніше, ніж завше. Але урожайність зернових, за даними першого заступника
міністра агрополітики та продовольства
Тараса Висоцького, очікується вище середнього показника за останні 5 років.
Головне наразі — вберегти достигле зерно від ворожих обстрілів, що вдається
далеко не скрізь.
Найбільших втрат сьогодні зазнали
фермери Запорізької області. Тут у Гуляйпільській громаді після обстрілу касетними снарядами вигоріло понад 600
гектарів пшениці, рапсу та ячменю.

❙ Непростий збір урожаю у період війни.
❙ Фото зі сторінки Харківської ОВА.
Окупанти також пошкодили складські приміщення, адміністративну та господарську будівлі. А по Малій Токмачці
рашисти вдарили фосфорними і ракетними боєприпасами, знищивши 800 тисяч гектарів урожаю.
Непросто сьогодні вберегти і вже
зібране зерно, оскільки російська артилерія регулярно нищить зерносховища. Із початку повномасштабної війни загальна сума втрат в аграрному
комплексі країни склала щонайменше
4,29 мільярда доларів. Про це свідчать
підрахунки Центру дослідження продовольства та землекористування KSE

Institute, що проводилися разом із Мінагрополітики.
Йдеться не лише про втрачені угіддя
та незібраний урожай, а й знищену худобу, технічний парк, склади, елеватори,
зрошувальні системи, виробничі потужності. «Ці втрати безпосередньо впливають на виробництво аграрної продукції в
Україні, — прокоментував ситуацію експерт KSE Institute Роман Нейтер. — Без
відновлення втрачених активів Україна
не зможе повернутися на своє місце у глобальній системі продовольчої безпеки.
Оцінка пошкоджень є першим елементом для оцінки потреб у відновленні». ■

■ ЕКСКЛЮЗИВ

■ ОСВІТА

Рецептом — проти загроз

Мова над Сеною

Антибіотики з серпня
продаватимуть
за призначенням лікаря

Уперше у французьких навчальних
закладах запроваджено курс вивчення
української мови та літератури

Настя ХАМАР
Із серпня аптеки в
Україні відпускатимуть
антибіотики тільки за
рецептом. Нововведення
планувалося ще у квітні, та у зв’язку з нападом росії на нашу країну його відтермінували. Заступниця міністра
охорони здоров’я Марія
Карчевич розповіла «Україні молодій», як усе
відбуватиметься.
■ Пані Маріє, чи доречно вводити обов’язкові
рецепти для придбання
антибіотиків за власні
кошти уже з серпня 2022
року — в період дії воєнного стану, коли багато
українців є внутрішньо
переміщеними особами
й активні воєнні дії спричинили багато каліцтв
та іншої шкоди здоров’ю
людей?
— Усе перелічене
вами взято до уваги. Існує таке поняття, як антибіотикорезистентність. Приміром, людина часто лікує антибіотиками вірусні інфекції,
які ними не слід лікувати. Це може призвести
до того, що, коли антибіотиками потрібно буде
лікувати серйозні захворювання, вони виявляться недієвими.
Антибіотикорезистентність — світова проблема. Через стійкість
бактерій до антибіоти-

ків у світі померло понад
1,2 млн людей за 2019
рік. Це більше, ніж від
СНІДу або малярії (860 і
640 тис. людей відповідно). А у ВООЗ вважають,
що через стійкість до антибіотиків у світі до 2050
року помиратиме 10 млн
людей. Антибіотикорезистентність називають
однією з десяти найбільших загроз для людства.
Тому в цивілізованих
країнах світу неможливо купити антибіотики
без призначення лікаря.
Окрім цього, застосування електронного
рецепта на антибіотики
— одне з «домашніх завдань» України в контексті євроінтеграційних процесів.
Це нововведення не
поширюватиметься на
тимчасово окуповані території чи зони активних бойових дій. Тим
більше, воно не стосується потреб ЗСУ чи волонтерів, які теж працюють
на забезпечення нашої
армії. Щодо внутрішньо
переміщених осіб, то для
отримання е-рецепта їм
необов’язково звертатися до сімейного лікаря і
навіть мати підписану
декларацію з ним.
■ Чи всі лікарі у перехідний період зможуть
виписувати рецепти для
придбання антибіотиків? Чи не виявиться,
що хвора людина тільки

❙ Марія Карчевич.
❙ Фото з власного архіву.
через кілька днів зможе
записатися до сімейного
лікаря, а потім з направленням ще через тиждень-два потраплятиме
до спеціаліста, який має
призначати антибіотики?
— Електронний чи
паперовий рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від
наявності декларації з сімейним лікарем. Тобто,
якщо пацієнт тимчасово
переїхав в інший регіон
або його сімейний лікар
змінив своє місце проживання, він може звернутися до будь-якого лікаря за місцем перебування.
■ Чи можливо буде отримати паперові рецепти для придбання антибіотиків?
— Відпуск антибіотиків за електронним рецептом почне працювати
в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Якщо заклад охорони
здоров’я, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікар, як і раніше, має виписати паперовий рецепт.
■ Чи в кожній аптеці
можливо буде придбати антибіотики з рецептом?
— Так. Виняток буде
тільки для тих аптек,
що перебувають у межах територіальних громад, які розташовані в
районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Перелік
таких населених пунктів затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ми
розуміємо, що там ускладнена ситуація, тому
такі аптеки на час дії
воєнного стану зможуть
і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря. ■

❙ У Франції є можливість вивчати українську мову безоплатно
❙ дітям до 18 років.
❙ Фото з сайту paris-ua.com.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Нині у паризьких школах навчаються понад 300 учнів
— тимчасово переміщених осіб з України, де з 24 лютого
точиться повномасштабна війна, яку веде росія.
«Уперше за всю історію Франції, яка зараз люб’язно
приймає українців, у французьких навчальних закладах
запроваджено курс вивчення української мови та літератури, в основі якого — продовження вивчення рідної
мови для тимчасово переселених дітей, а також доступне
викладання української мови дітям-іноземцям», — коментує для «України молодої» Лілія Дорундяк, членкиня Союзу українок Франції, професорка математики Вищої школи імені Гійома Буде, яка працює в державному
ліцеї Парижа (Lycee Guillaume Bude) та вчителює в Українській паризькій школі.
«Усі бажаючі мають можливість вивчати українську
мову, — констатує співрозмовниця. — Сьогодні, як бачимо, це питання особливо на часі».
Ініціатором вивчення української мови у Франції стали Посольство України у Франції спільно з Академією Парижа. Курси з української мови для дітей віком від 3 до 18
років проходять на безоплатній основі. Вони мають можливість вивчати українську мову та літературу, отримувати загальні знання з історії України, українських традицій, підтримувати зв’язки з Україною. У координатора
є список адрес і графік проведення занять. Кожен учень
має можливість обрати день і зручний час для навчання.
За результатами проходження курсу передбачено надання сертифікату від Академії Парижа. ■
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ПОЛІТИКА

■ ПИТАННЯ РУБА

Докопатись до «крота»
На єрмачний хамський zе-захист летить американський шах і мат
Тетяна ПАРХОМЧУК

Найбільшою сенсацією початку тижня у країні, яка мужньо виборює свою волю у кривавої кремлівської орди, стало навіть не безпосередньо звільнення очільника СБУ Баканова та генпрокурорки Венедіктової, а саме формулювання причини: за те, що прогледіли
— привели зрадників на високі посади правоохоронної системи.
Отже, 19 липня парламент у турборежимі проголосував за звільнення екскерівника
СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової.
Сотні зрадників, котрі стали колаборантами й готували напад та працюють на рашистів, не варто вішати лише на Баканова та Венедіктову — вони діяли під дахом
усієї zеленої команди.
І на цей раз парламентська монобільшість утримала президента Зеленського в потрібному йому правовому полі на тлі грандіозного скандалу, що розгорівся внаслідок
заяв і звинувачень на адресу української влади членкині Палати представників Конгресу США Вікторії Спартц.
А тому визріло запитання: чи Зеленський зробив хід Бакановим і Венедіктовою, аби
відвернути увагу від Єрмака, який, за даними американської розвідки, увесь свій
зоряний час в ОП керував і Зеленським, і політичною ситуацією в Україні, і зв’язками
з кремлем з усіма нинішніми наслідками?
Тобто, від серйозних звинувачень, озвучених Вікторією Спартц, до глави ОП щодо
підозри його в агентурній роботі на окупантів?

Спартц VS Єрмак
Нагадаємо, американська конгресменка українського походження Вікторія Спартц видала для реагування шість
блоків звинувачень, які насправді не є
новиною чи сенсацією. Про кремлівських зрадників у владі давно повідомляли
справжні українські ЗМІ, у тому числі й
«Україна молода». От тільки віз той, повністю перевантажений цими підозрами та
їх доказами, ще поки стоїть «припаркований» у дворі ОП.
Отже, серед головних завдань, котрі
наразі, на думку конгресвумен, варто
розв’язувати президенту Зеленському:
1. Призначення спеціалізованого антикорупційного прокурора. Щодо цього
питання в негативному ключі згадувався заступник Єрмака Олег Татаров, який,
можливо, контролює членів комісії від
Верховної Ради, котрих звинувачують у
затягуванні конкурсу на керівника САП.
І знову ж таки, у вівторок, 19 липня,
стало відомо, що засідання конкурсної комісії відбулось і новим керівником САП
став детектив НАБУ Олександр Клименко, котрий вів розслідування справи щодо
заступника керівника ОП того самого Олега Татарова.
2. Заблоковано процес обрання директора НАБУ, який теж був заблокований.
19 липня стало відомо про оголошення
конкурсу на посаду очільника НАБУ.
3. Волаюча необхідність перевірити
так звані «російські зв’язки» керівника
офісу президента Андрія Єрмака. Спартц
опублікувала список претензій до Єрмака.
Вона сказала, що його прізвище не раз виринало в контексті невирішення українських проблем, тому вона наполягає, щоб
президент Володимир Зеленський «вирішив проблему» Єрмака, водночас закликавши МЗС України серйозно ставитися
до її заяв.
4. За визначенням Спартц, при владі
в Україні ще один мафіозі й реваншист —
заступник глави ОП Олег Татаров, котрий
узурпував вплив на судову, правоохоронну системи, на все те, куди державній
владі не можна лізти взагалі. І це ще одна
проблема, котру потрібно вирішити.
5. Також дуже серйозне і водночас сумнівне питання, що в нас, можливо, якось
неправильно прокладаються шляхи для
зброї з Америки. Це те, про що також говориться кулуарно вже давно — ймовірну торгівлю американською і натовською
зброєю на світовому чорному ринку. У це
не віриться, але такі серйозні звинувачення вже озвучено.
Мовляв, американці дають зброю, а
куди вона йде?
6. Ну і звинувачення в тому, що українська влада відмовилась від нормальної системи контролю за виділеними США
коштами та озброєнням, яку запропонували американці.
Нагадаємо, це все членкиня Палати
представників США Вікторія Спартц оз-

вучила в листі, з яким звернулася до президента США Джо Байдена.

Хамський пафос зе-влади
А тепер погляньмо, якою була перша
реакція української влади? Ганебною. На
Спартц посипались тонни образ і принижень. Це така дяка за те, що вона з перших днів війни вимагає від керівництва
США більшої допомоги для України.
Якусь примітивну заяву видало МЗС,
кинувши під танки не офіційних посадових осіб рівня міністра чи заступників, а
речника Олега Ніколенка. Відповідь була
такою, що краще б не було ніякої. Прессекретар українського МЗС виступив у
стилі «сам дурень»: ти кажеш про російського агента? Та ти сама така! Бо посміла зачепити українську владу, точніше
лакеїв української влади, або мафію.
У хамсько-зверхньому стилі зелених
видав ганебну для країни, але притаманну
для себе заяву голова спостережної ради,
по суті, керівник Укроборонпрому країни,
яка воює і яка є союзником США в оборон-

❙ Вікторія Спартц.
на грубість, перехід на сексизм можуть
мати для України від США певні наслідки. Тому що так не лише не можна, а щонайбільше обурює, — за таке можуть покарати всю країну, а не безпосередньо чиновників.
Політичний експерт Тарас Чорновіл
зазначив, що у парламенті знову запрацювала рулетка — хто найкраще обгадить
опонентів влади, той і отримає найбільшу
цукерку.
«Кажуть, у ВР відновили програму
«20-30-50», — каже Тарас Чорновіл. —
Трухін очухався, виліз із лісу, зібрав певні пакетики — і їх знову почали роздавати певним депутатам. Нібито роздають не
всім, а лише тим, хто найгучніше, найпротивніше, найжорсткіше обгадить опонен-

«Я вам скажу, що проблеми в України будуть великі, якщо Україна
зараз не зможе з нами (США) домовитися. Якщо Конгрес не відчує,
що ми можемо вам довіряти».
ній сфері, — Тимофій Милованов. Цим він
іще раз продемонстрував: у владі пригорає
навіть зелене.
«Вікторія Спартц — неетичне політичне чудовисько, яке використовує Україну заради своїх політичних цілей, — написав Милованов у своєму FB. — При цьому шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію, зброю, яка невідомо
куди зникає, відсутність нагляду над допомогою Україні… Вікторія — брехлива
цинічна політична тварина, яка використовує Україну заради хайпу і переобрання».
Отак Милованов, увійшовши у звичний для себе хамський пафос, перейшов
на агентурні приниження американської конгресменки, що є ще одним підтвердженням того, що звинувачений
таки може бути агентом кремля. Сподіваємось, після цього Милованов втратить свою грін-карту — вид на проживання в Америці, бо він порушив усі моральні принципи й норми, що несе в собі цей
статус.
І оточення Зеленського, і зе-ботоферма так старались, що засвітились проросійськими телеграм-каналами, які
є в списку державної комісії України з
боротьби з російською дезінформацією.
Низка каналів із цього агентурного переліку однотипним текстом захищали Єрмака. І це ще одне підтвердження того,
що глава канцелярії президента не прості кнопки тримає у шухлядах офісу.
Але такі обвинувачення, невиправда-

та словесним лайном. І ті, хто хоче отримати такий пакетик, з усіх сил змагались
у хамстві щодо Спартц».
Ну от, нахамили, а тепер дивимось на
результат. Вікторія Спартц реально образилась. Вона сказала, що найвищі посадовці не можуть переходити на рівень
особистих принижень. Це був удар, і його
прийме Республіканська партія, яка має
всі шанси перемогти на наступних виборах, і можлива реакція від неї для України буде.
А тим часом вітчизняні мафіозі успішно руйнують усе те, що так довго на дипломатичному фронті створював Порошенко:
двопартійну і двопалатну американську
підтримку України. Тепер ми можемо це
втратити, до того ж у нас і так проблемні
взаємини з експрезидентом Трампом. Зеленський, по суті, псує стосунки з обома
партіями, бо, незважаючи на підтримку
України, демократ Байден навряд чи пробачить атаку на свого сина — кримінальна справа щодо Хайтера Байдена до цього часу не закрита. Є припущення, що заява Вікторії Спартц — це гра обох партійних команд Америки, попри їхні партійні
розбіжності. Бо, по-перше, як зазначено
вище, інформація ця почала надходити
від американської розвідки щонайменше
два роки тому. А по-друге, зараз на кону
— існування не лише держави Україна, а
й усієї земної кулі через небачену агресію
і жагу рік крові неадекватного кремлівського монстра путіна.
І в цій ситуації команда Єрмака при-

мудряється ще більше, ще брутальніше
псувати стосунки ще й із республіканцями. Виникає просте запитання: а може,
так і задумано, аби посварити Україну з
одним із потужних союзників?

Початок кінця Зеленського?
Спартц заявила, що Україна має проблеми, які влада не хоче вирішувати.
«Я вам скажу, що проблеми в України
будуть великі, якщо Україна зараз не зможе з нами (США) домовитися. Якщо Конгрес не відчує, що ми можемо вам довіряти», — зазначила вона.
«А якщо Єрмак — дійсно «кріт», а
якщо він дійсно робив усе, щоб у нас не
було оборони й Київ узяли за три дні?
А якщо південь розмінували і повністю
звільнили дороги для окупантів під керівництвом саме Єрмака? І якщо ця команда зробила все для рф, то й далі продовжує працювати на кремль, і для неї дуже
важливо, щоб Україна не мала нормальних стосунків зі США? Значить, для Єрмака важливо ці американсько-українські стосунки зруйнувати», — розмірковує
Тарас Чорновіл.
Невже президент України Володимир Зеленський цього не розуміє? Виходить, що ні, якщо першою публічною
його реакцією на звинувачення Вікторії
Спартц було: «Я з цією командою прийшов, я з нею і піду». Хоча перша реакція мала б бути миттєво іншою. Спочатку президент мав би заявити на весь світ
на кшталт того, що оприлюднені звинувачення дуже серйозні, вони взяті до уваги й ми будемо розбиратись.
Хоча оптимісти із середовища аналітиків вважають, що безпеково для України не буде якихось змін. Мовляв, за цих
усіх проблем усе одно американський
політичний клас, істеблішмент, глибинна держава вирішила для себе принципове питання, прийняла принципове рішення: не допустити подальшого розширення путінської агресії — це не питання
співчуття до молодої демократії України,
це питання безпеки Сполучених Штатів
Америки. Тому що після восьми років
перемовин різних форм і форматів путін
безкарно продовжує агресію в центрі
Європи. І питання захисту України від
путінської агресії вирішене, хоча це рішення далось непросто.
Одним із жестів, котрі підтверджують
це, є і те, що президент США від демократів Джо Байден публічно вручив конгресвумен від республіканців Вікторії Спартц
ручку, якою підписував ленд-ліз, мовляв,
українська тема актуальна в США й допомога продовжуватиметься. ■

СЕЛЯНИ І К°
Олег ГАНСЬКИЙ

Уже найближчим часом можна сподіватися на підписання однієї з найнеоднозначніших міждержавних угод за
участю України: про постачання вітчизняних зернових на світовий ринок через
Чорне море. Відтак після підписання відповідної угоди може запрацювати коридор для експорту українських зернових
по Чорному морю. Втім експерти мають
чимало зауважень до цієї оборудки.
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■ ВОЄННА ЕКОНОМІКА

Троянський кінь експорту
Україна готується відкрити порти для свого збіжжя, експерти побоюються підступу
росіян, що може призвести до програшу у війні
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Плюс 9 мільярдів

«Зернова четвірка» уповноважена
заявити
Підсумковий документ мають підписати делегації України, Росії, Туреччини й Організації Об’єднаних Націй, яку
вже назвали «зерновою четвіркою». Тоді
й мають стати відомими деталі майбутньої угоди щодо функціонування координаційного центру, який буде сформований у Стамбулі під егідою ООН.
Після перших перемовин у Стамбулі, які пройшли за зачиненими дверима, виникли версії про так звані технічні домовленості, досягнуті сторонами на
зустрічі 13 липня: у портах, звідки вивозитимуть зернові, будуть представники
трьох країн, яких залучать до відстеження процесу перевезення від виходу суден
із портів України до прибуття у Стамбул.
Крім цього, було досягнуто домовленостей щодо розмінування українських портів. Це питання перебуватиме у зоні відповідальності української влади. Також
Київ визначатиме маршрут проходження
суден із зерновими. У Туреччині ж буде
створено координаційний центр для вирішення «зернового питання».
Україна намагається прискорити
процес, адже експорт зернових з початку 2022-2023 маркетингового року (липень 2022 року — червень 2023 року) станом на 13 липня становив 556 тисяч тонн
проти 926 тисяч тонн за цей період минулого року.
За даними Державної митної служби,
експорт основних зернових зменшився,
зокрема кукурудзи — на 17,4%, до 403
тис. тонн; пшениці — у 2,2 раза, до 113
тис. тонн; ячменю — у 4,9 раза, до 37 тис.
тонн. Крім того, борошна експортовано
1,3 тис. тонн проти 5,9 тис. тонн роком
раніше, зокрема пшеничного — 1 тис.
тонн проти 5,8 тис. тонн.

Вивозити буде нічого?
А тим часом, за словами першого заступника міністра аграрної політики та
продовольства Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цього року становитиме близько 48-50 млн тонн. У порівнянні з минулим роком, коли збирали від
60 до 85 млн тонн зерна, це становить 60%.
Таким чином цьогоріч в Україні варто очікувати зменшення врожаю на 40%. «Але
якщо взяти десятирічну історію, коли було
40-45 млн тонн, — це не є чимось критичним, — зазначив заступник міністра агрополітики. — Проте це тільки попередня
оцінка. Варто ще врахувати фактори, які
впливатимуть на фінальну цифру, зокрема на погодні умови».
Основну частку зернових становитиме
кукурудза — 24 млн тонн, пшениці прогнозовано очікується зібрати 18-20 млн тонн, а
ячменю — близько 5 млн тонн. «Якщо говорити про технічно-олійні культури, озимий ріпак, — очікуємо потенційне виробництво близько 2,5 млн тонн. Сої очікуємо
від 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. І соняшник може дати близько 10 млн тонн», —
розповів Тарас Висоцький.
Торік, за словами тодішнього міністра
агрополітики Романа Лещенка, Україні
вдалося зібрати рекордний урожай у 106
млн тонн. Тоді це був абсолютний рекорд
за час існування нашої держави. Зернобобових вдалося зібрати понад 84 млн тонн,
а олійних культур — 22,6 млн.
Сьогодні ж експерти рахують наші
втрати. Так, наприклад, урожай, зібраний на тимчасово окупованих територіях, російські війська змушують віддавати перекупникам із Криму — за ціною, що у десять разів нижча за ринкову.
На тимчасово окупованих територіях ворог пропонує роботу за їжу, а в Херсонській області вимагають віддавати врожай
закупникам з окупованого Криму.
За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, в районі

Сільськогосподарським виробникам необхідне додаткове фінансування в обсязі близько 9 мільярдів доларів протягом наступних 12 місяців.
За оцінками асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», стільки коштів необхідно для компенсації втрачених прибутків від скасованого експорту та для підготовки до посіву культур під урожай наступного року.
«Внутрішні ціни на зернові та олійні культури знизилися на 40-50% порівняно з довоєнним
рівнем. Тобто у вартісному вираженні надходження від реалізації цьогорічного врожаю за 2022/23
маркетинговий рік складе близько 20-25% від
минулорічних», — повідомили в асоціації, тож
аграріям для проведення збирання цьогорічного врожаю, виплат орендної плати власникам земельних паїв та посіву культур під урожай наступного року будуть потрібні додаткові гроші.

❙ Судна з українським зерном можуть принести не тільки додаткові кошти аграріям,
❙ а й погіршення ситуації на фронті.
❙ Фото з сайту cfts.org.ua.
Нової Каховки та Берислава в Херсонській області ворог змушує населення здавати 70% урожаю закупникам з окупованого півострова — за зовсім символічною
ціною. Також росія заборонила вивозити
врожай на підконтрольну Україні територію. Розвідники зазначають, що відомі
випадки, коли підприємці роздавали врожай населенню безплатно.

Зерно держави чи трейдерів?
Тим часом військовий експерт Олег
Жданов висловив низку зауважень до
цієї ідеї, а також розкритикував українську делегацію, яка почала переговорний процес із делегацією рф, сівши за
стіл переговорів із росією.
«Згідно із заявою Генерального секретаря ООН, переговорні групи України та росії дуже сильно зблизилися, домовилися наступного тижня підписати
підсумковий документ щодо вивезення
зерна з України в обсязі до 27 млн тонн»,
— сказав Жданов, зазначивши, що жодна зі сторін не розголошує подробиці —
ні російська, ні українська, ні турецька,
яка також брала участь у переговорах.
«Є лише інформація, що росія категорично наполягає на контролі, на допуску
їх до завантаження, щоб вони могли контролювати процес завантаження на судна. І ще росія висуває жорстку вимогу
щодо тимчасового зупинення вогню хоча
б на херсонському напрямку. Навіть така
інформація промайнула», — сказав він,
заявивши, що 27 млн тонн зерна, які перебувають в Україні, становлять менше
1% від загального світового ринку зерна, а розмови про те, що українське зерно спровокує продовольчу кризу, — це
блеф і маніпуляція цифрами.
«Перше: чиє зерно? Якщо це зерно
держрезерву, то це одне питання, це державне зерно. І тоді держава отримає
гроші від його продажу. Якщо це зерно
наших агротрейдерів, тоді чому держава так б’ється за зерно наших олігархів?
Тим паче що 27 млн тонн зерна, які перебувають в Україні, становлять менше
1% від загального світового ринку зерна. Тобто розмова про те, що наше зерно
спровокує якусь там продовольчу кризу,
— це повний блеф і повна маніпуляція
цифрами. Щоб ви розуміли, 7% світового обсягу зерна переробляється на спирт і
біопаливо», — зауважив Жданов, водночас закликавши Генерального секретаря
ООН приїхати до України і відвідати міста, знищені рф.

про те, щоб хтось не лишився голодним,
то нехай потурбується, щоб 1% із 7% не
переробили на біопаливо чи спирт, а відправили замість того зерна, яке не може
сьогодні вивезти Україна. І чому щойно
постає питанння грошей, продажу зерна
і постачання кудись, то пан Гутерреш тут
перший? То він з Путіним ручкається, то
він готовий особисто приїхати до Стамбула на підписання підсумкового документа щодо домовленостей про вивезення
зерна з України. В мене питання: пан Гутерреш не хоче приїхати до Вінниці і взяти участь у похованні тих дітей, які загинули внаслідок ракетного удару? А він
не хоче приїхати і відвідати лінію фронту, подивитися, які збитки? Що вчора в
Дніпрі творилося, скільки вбитих, скільки поранених? Що в Харкові відбувається? Що в Миколаєві? Я щось не бачу тут
емісарів ООН, які б будували містечка й
табори для переселенців. Точно такі ж,
які вони будують на Близькому Сході,
в Африці, з модульними будиночками,
з наметовими містечками. Де емісари
ООН, які роздають гуманітарну допомогу? Де волонтери ООН, які допомагають
нашим громадянам дійти до укриттів під
час повітряних тривог? А ось як вивозити зерно, там, де гроші, там ООН на передових позиціях», — додав він.
Також Жданов розкритикував українську делегацію, яка почала переговорний процес із делегацією рф. Він не
розуміє, як після всього, що російські
військові зробили в країні, учасники української делегації обнімаються та тиснуть руки. «І взагалі в мене є ще одне
питання. А як після ракетних ударів по
Вінниці, Кременчуку, Сергіївці Одеської
області наша переговорна група сідає за
один стіл переговорів з російською стороною? Вас там совість не мучить? Чи про
що ви там? За руки здоровкаєтеся з росіянами, обнімаєтеся? Обнімаю, цілую, тисну руку? Давайте домовимося, як вивозити зерно? От подумайте над цими питаннями, і потрібно визначитися: ми або
воюємо з російською федерацією, або ми
вивозимо зерно... І президент звертається — про те, що в нас жертви, що в нас
ракетні удари, а наша переговорна група вирішує питання вивезення зерна замість того, щоб вирішувати питання постачання боєприпасів, гуманітарної допомоги до України й інших питань, що
пов’язані з фундаментом нашої перемоги в цій війні», — підсумував Жданов.

Брехня навколо збіжжя
Експорт починається в Маріуполі
«І якщо пан Гутерреш, Генеральний
секретар ООН, так сильно переймається

Тим часом до пошуку альтернативних
шляхів вивезення нашого збіжжя все активніше підключається Європа, у тому

числі й такий «друг» України, як Угорщина. Нагромаджене в українських портах
зерно ця держава погодилася переробляти
на заводах на спільному кордоні з Україною. Уряд країни готовий підтримати підприємницьку зону для переробних заводів
на спільному кордоні з Україною.
«Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння в негайному розширенні
експорту зерна з України. Готова доставити накопичене через закриття портів
зерно на різні ринки, щоб уникнути голоду в інших частинах світу», — сказав
міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.
Ще один наш західний сусід — Польща — разом з офіційним Києвом створили окрему робочу групу, яка опрацьовує логістичні шляхи постачання зерна з
України до польських портів, аби звідти
можна було далі транспортувати збіжжя
в різні країни світу. Між відповідними
міністерствами підписано спільний меморандум, у якому чітко визначено спрощення процедур, пов’язаних із транспортуванням агропродукції з України,
пом’якшення певних вимог Польщі щодо
фітосанітарного контролю для транзитних вантажів.
«Польща допомагає вирішити цю
глобальну проблему. За нашими даними, лише в червні обсяги експорту українських товарів з використанням інфраструктури Польщі становили близько 2 млн тонн. Але це втричі менше від
реальних потреб, і ми й надалі працюватимемо з польською стороною, щоб ефективно вирішувати ці проблеми», — заявив посол України в Республіці Польща Василь Зварич.
Також Варшава і Київ спільно протидіють російській пропаганді, яка супроводжує питання вивезення українського зерна до країн Азії та Африки. За
словами нашого посла, велика проблема полягає не лише у самому вивезенні
збіжжя, а й у відповідному інформаційному супроводі. За словами дипломата,
росія намагається переконати, що криза
поставок продовольства є наслідком санкцій Заходу, та перекласти провину на
країни ЄС, і ця відверта дезінформація
часом потрапляє на сприятливий ґрунт
у країнах Близького Сходу й Африки, де
росіяни намагаються просувати свої наративи. Київ тісно співпрацює з Варшавою у питанні протидії російській пропаганді у цьому напрямі.
«Тому разом із польською стороною
ми інформуємо представників дипломатичного корпусу країн Близького Сходу та Африки про стан справ і показуємо, що головною причиною продовольчої кризи є агресивна політика і війна,
яку росія розв’язала проти України. Українські порти заблоковані не санкціями
ЄС, а збройними силами росії, і для врегулювання цієї кризи треба зупинити агресора і розблокувати українські порти»,
— зазначив Зварич. ■
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Ганна ЯРОШЕНКО

У російському полоні з 20 травня перебуває 26-річний військовослужбовець
Національної гвардії України Сергій
Кравченко. Про це повідомив його батько — житель міста Гадяч Сергій Кравченко-старший. Розповідаючи про свого
єдиного сина, він пригадав, що професія
захисника Вітчизни вабила того ще з
дитинства — гра в солдатики тоді була
його улюбленою. Проте, коли Сергій заявив, що хоче стати військовослужбовцем, батьки були не в захваті від такого
рішення. Однак хлопець доклав усіх зусиль, аби не лише вступити до Харківської академії Національної гвардії України, а й успішно закінчити її, здобувши
спеціальність «військове управління:
службово-бойове застосування підрозділів зв’язку Національної гвардії України». 2018 року після закінчення вишу
молодого лейтенанта направили нести
службу до міста Маріуполь Донецької
області — у військову частину 3057, яку
ще 2014-го спробували штурмувати сепаратисти.

■ БРАНЦІ КРЕМЛЯ

Вогонь, вода і труби
«Азовсталі»
Сергій Кравченко з Гадяча, що на Полтавщині, пережив справжнє пекло під час
оборони Маріуполя і нині перебуває в російському полоні

Коли для бомбардування Маріуполя
росіяни застосували дальню авіацію,
син прощався з батьком
«Синова служба була непростою, адже
проходила у прифронтовій зоні. З метою
налагодження зв’язку йому доводилося
постійно виїжджати на передові позиції
нашої оборони. Так що вже тоді Сергій на
власні очі побачив, що таке війна, — розповідає Сергій Кравченко-старший. —
Син ділився, що до військового з’єднання
досить часто надходять нові сучасні засоби зв’язку — це змушувало його весь
час навчатися, розвиватися, удосконалювати свої навички. Так минули п’ять
років служби. За цей час йому присвоїли
звання старшого лейтенанта, а вже після
повномасштабного вторгнення росіян —
майора.
Сергій був хорошим спеціалістом —
недаремно його призначили начальником служби зв’язку військової частини
3057. І вже під час широкомасштабної
російської агресії, й зокрема запеклих
боїв за Маріуполь, навіть у стані ворогів
відзначали, що через якісний зв’язок
їм важко було взяти місто, оскільки всі
українські військові підрозділи постійно підтримували комунікацію між собою».
За словами мого співрозмовника, з лютого в синовому військовому
з’єднанні вже готувалися до повномасштабної війни. Сергій тоді писав батькові:
«Усі знервовані, усі чекають. Так що й
ви готуйтеся. Найімовірніше, розпочнуться широкомасштабні бойові дії».
«Навіть такі фрази проскакували під
час нашої розмови: «Краще б уже починали, щоб покінчити з оцією невизначеністю», — цитує сина пан Сергій. —
А 24 лютого, тільки-но почалися ракетні удари по всій території України,
Сергій одразу ж повідомив по телефону
про відкритий воєнний напад росії. Згодом, коли мобільний зв’язок уже зник,
ми спілкувалися в телеграмі. У березні він написав: «Тату, передай вітання
моїм друзям, знайомим і скажи, що ми
в повному оточенні ворога боронимо місто Маріуполь. Попри все, ми його не здамо. Усі з нашої військової частини готові
стояти тут до кінця, навіть дівчата».
Далі події розвивалися надзвичайно стрімко. Ось допис Сергія від 4 квітня: «Зараз порівняно тихо на території,
де ми базуємося. Але в місті постійно
чути гул канонади. Сьогодні наші бійці
знищили 2 танки, 1 БТЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований), зенітну установку та багато піхоти
противника».
«7 квітня син надіслав повідомлення
такого змісту: «Тут уже стільки моїх товаришів загинуло — просто жах». Через
три дні я поділився з ним новиною, яка
саме з’явилася в засобах масової інформації й дуже мене вразила: у Маріуполі
військовослужбовець Державної прикордонної служби підірвав себе гранатою,
щоб не потрапити в полон до російських
загарбників. Сергій невдовзі відповів:
«Іще трохи — і мене, мабуть, така доляспіткає. Ми вже цілих 40 днів в оточенні.
До травня, думаю, протримаємося, а далі

❙ Сергій Кравченко (крайній праворуч) із побратимами.
❙ Фото надані Сергієм Кравченком-старшим.
— точно «труба», — відтворює листування із сином у хронологічній послідовності
Сергій Кравченко-старший. — Що я міг
на це сказати? Спромігся лише порадити,
що треба воювати з вірою у Всевишнього.
І Сергій у відповідь написав: «Нам не лишається нічого іншого, окрім як вірити в
Бога». Навіть просив, щоб наш батюшка
в церкві за нього молебень справив.
А в повідомленні за 13 квітня він знову описує те пекло, в якому опинився:
«Коли обстрілюють із кораблів, це ще
можна терпіти. Найгірше, коли все разом летить із моря, повітря й суші. Раніше не любив, коли йде дощ. А тепер це
просто ідеальна погода. Бо в такому разі
немає прильоту літаків».
Коли для бомбардування Маріуполя
рашисти застосували дальню авіацію,
син уже прощався з батьком — про всяк
випадок (пан Сергій зберіг його голосове повідомлення): «Якщо не вийду на
зв’язок, значить, мене вже немає в живих». — «Усе це потрібно було пережити й далі чекати та вірити, що син повернеться живим і неушкодженим», — від
почуттів, які переповнюють його, 50-річний чоловік на мить змовкає.

Завдяки підлеглому сина батьки
дізналися про те, де саме він перебуває
«А зранку Сергій знову дав про себе
знати, зазначивши, що ті, хто лишився
на металургійному заводі «Азовсталь»,
що став основним осередком українського опору в оточеному Маріуполі, з горем пополам пережили цю добу, — продовжує свою розповідь чоловік. — Ось що
він рече далі: «Уже й писати, вважай, нічого. Усе навколо розвалене, скрізь вирви, до того ж постійно бомблять. Думаєш
про одне: пощастить вижити чи ні? Товариші лежать поранені, багато хто — без
рук, без ніг. Якщо вже не буде роботи,
пов’язаної зі зв’язком, візьмемо до рук
автомати — і гайда в окопи».
На які ще теми ми спілкувалися?

Мене як батька цікавило, як син харчується. Він відказав, що їхні кухарі —
справжні чаклуни: уміють готувати страви з того, що є в наявності, хоч запаси
продуктів із кожним днем тануть. Стверджував, що хоча б раз на день їх таки годують, і зауважував, що до одноразового харчування вже навіть призвичаївся.
Із усього цього я зробив висновок, що й із
харчуванням у наших вояків було не все
гладко».
Останні повідомлення Сергія Кравченка-молодшого належать до того часу,
коли оборонці Маріуполя вже знали про
наказ нашого вищого військового командування щодо вимушеного кроку — евакуації з «Азовсталі». З одного боку, це означало здатися в полон, а з іншого — вижити й мати можливість потрапити до
списків на обмін полоненими. Хлопець
тоді як міг заспокоював батьків: «Командир окремого загону спеціального
призначення «Азов» Денис Прокопенко
запевняє, що це буде полон під наглядом
Червоного Хреста й ООН». Сергій Кравченко-старший зберігає відео, зняте під
час виходу наших бійців з «Азовсталі»,
яке демонстрували в новинах російського телебачення, бо в кадр потрапив його
син: камера зафіксувала, зокрема, той
момент, коли хлопця обшукували.
«Після того я багато разів телефонував і до СБУ, і до Червоного Хреста, і до
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і до
інших інстанцій — скрізь відповідають
одними й тими ж фразами: прізвище вашого сина, мовляв, є в базі даних, робота з його звільнення з полону ведеться на
найвищому рівні. Коли відбувся найбільший з початку повномасштабної російсько-української війни обмін полоненими,
у результаті якого додому повернулися
144 українські захисники, мені зателефонував 50-річний однополчанин Сергія, який був його підлеглим. Він сам із
Маріуполя, під час одного з артобстрілів

був тяжко поранений і потрапив у російський полон ще раніше за сина. Після
того, що йому довелося пережити, говорить, що не хоче не те що згадувати про
росіян, а й узагалі знати, що існує така
нація. Останні два тижні перед обміном
полоненими чоловік провів у колишній
Волноваській виправній колонії № 120,
що в селищі Оленівка Донецької області,
де й зустрівся із Сергієм. Так от, він повідомив, що той живий-здоровий, передає
нам вітання. Так ми дізналися принаймні про те, де він. Але наразі це вся інформація стосовно сина, якою володію».
У надії почути більше зв’язалася з колишнім підлеглим Сергія Кравченка-молодшого — Андрієм Грачовим, котрий
нині перебуває в лікарні: чоловіку ампутували ліву ногу, лікують осколкові поранення правої. «Я так званий «важкий
300-й», — говорить про себе пан Андрій.
— І не сам я такий — усі, кого обміняли,
мають тяжкі поранення. Коли я виконував свої функціональні обов’язки під
керівництвом Сергія Кравченка, він мав
звання старшого лейтенанта. А коли ми
зустрілися, уже будучи в полоні, Сергій
був майором. Тож я відверто сказав, що
краще б йому це звання присвоїли після
звільнення. Бо чим вищий офіцерський
чин мають полонені, тим важче таких
людей обміняти».

«Держава має зробити все можливе
й неможливе, аби витягнути наших
захисників із полону»
Про свого командира Андрій Грачов якнайкращої думки: «Сергій завжди допомагав, показував приклад відповідального ставлення до справи. Він
справжній патріот, усім серцем уболіває
за нашу Україну. Я й раніше служив у цьому підрозділі, а 2021 року звільнився на
підставі висновку військово-лікарської
комісії, маючи звання майстер-сержанта. Коли ж настала друга фаза російськоукраїнської війни, повернувся до армії й
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■ ВИНАХІДНИЦТВО

Дрони від Дронова
Харків’янин створив і готує
до виробництва роботизовані
безпілотники, дані з яких
опрацьовуватимуть штучний інтелект
та нейромережа
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

❙ 26-річний майор Сергій Кравченко.
попросився служити під керівництвом Сергія
Кравченка. Коли мене поранили, наші шляхи
розійшлися. А потім сталося так, що доля знову звела нас — ми зустрілися вже в Оленівській в’язниці. На той час із моїм командиром усе
було гаразд. Мушу зазначити, що умови утримання ув’язнених там дещо кращі порівняно з
тими місцями, де я побував раніше. Складається враження, що в колонії, про яку йдеться,
хоча б намагаються дотримуватися певних домовленостей — принаймні на цьому етапі. Зокрема відсутні побиття, інші знущання, що є
звичними в російських в’язницях. Хоч у будьякому разі полон — це страшно. Там на тебе
тиснуть психологічно, морально, ти залежиш
від чиїхось рішень, якихось обставин, що можуть змінитися будь-якої миті. Про кваліфіковану медичну допомогу взагалі можна тільки мріяти. Окрім усього, ти ще й увесь час голодний, бо харчування вкрай бідне — порції
мізерні, ніякої різноманітності в їжі. Щоправда, хліб давали хоч по маленькому шматочку,
але вранці, в обід і ввечері — у в’язницях, де
я побував перед цим, його можна було скуштувати тільки раз на добу. Тому й говорю, що в
Оленівській в’язниці умови більш-менш стерпні, хоча й не мед. До того ж немає жодної гарантії, що завтра наших бійців не переведуть
до інших тюрем».
Якщо ж говорити про позитив, то, за словами Андрія Грачова, наші хлопці й у неволі тримаються мужньо і стійко, вірять у те, що про
них пам’ятають, що врешті-решт будуть налагоджені регулярні обміни військовополоненими, хочуть знову стати у стрій і виганяти ворога з нашої землі. «Тож держава має зробити все
можливе й неможливе, аби витягнути наших
захисників із полону, особливо тих, хто пройшов через таке пекло, яке росіяни влаштували
в Маріуполі», — резюмує пан Андрій.
Подружжя Сергій і Тетяна Кравченки не
втрачають духу, живуть надією на зустріч із
сином, щодня моляться за нього. «Страшно навіть уявити, що Сергій пережив у такому віці,
— зітхає батько нашого героя. — Ми не можемо цього зрозуміти, адже не були там, де на голови наших дітей, як констатував син, росіяни
скидали все, що тільки можна. Якось написав
йому, що його товариші не можуть собі уявити,
як він тримається в тому пеклі. Сергій відповів:
«Цього краще й не уявляти. Бо навіть у фільмах жахів такого не побачиш. Ми тут справді
пережили дуже страшні події і трималися на
межі людських сил: у холоді та голоді, нерідко
без води, під постійними атаками ворога, сили
якого значно переважали». Син просив сходити
до церкви й поставити свічки за всіх захисників
Маріуполя: живих і мертвих».
Що й казати, ця безпричинна широкомасштабна війна росії проти України поламала долі
багатьох людей. Сергій Кравченко-молодший
збирався створити сім’ю — мав обраницю Вікторію з Маріуполя. «Можете собі уявити, як
мені було боляче, коли син написав, що його дівчина пропала безвісти. Щоправда, згодом вона
начебто знайшлася — виїхала до окупованого
Бердянська. Знаєте, одного дня я одержав документи Сергія — мабуть, розуміючи безвихідність ситуації, він передав їх знайомій, яка примудрилася вибратися з Маріуполя. Її чоловік
через кілька днів загинув, а вона врешті-решт
опинилася в Польщі й уже звідти надіслала
поштою синові документи. Я встиг йому написати, що покладу цей пакет до шухляди стола,
а роздрукуємо його вже разом, коли він повернеться додому. І Сергій відповів, що обов’язково
повернеться». ■

На цій страшній війні
кожен мусить знайти свою
зону активності, аби персональною участю наблизити
перемогу. Вибором випускника Харківського авіаційного інституту Михайла
Дронова, який нині проживає у Кривому Розі, природно, стала розробка роботизованих БПЛА-розвідників
SkyNet. Крилаті машинки
від компанії винахідника
СЕО UADronov охоплюють
велику територію, працюючи 24 години на добу, і при
цьому коштують значно дешевше багатьох іноземних
аналогів.
Принцип дії українського ноу-хау геніально простий. «Одна частина безпілотників літає, — каже
розробник, — а в цей час завдання оператора — підготувати до польоту наступну
групу дронів. Усі «пташки»
об’єднають в одну мережу,
а отримані ними дані оброблятимуть при допомозі
штучного інтелекту та нейромережі». Якщо одна з машин буде уражена ворогом,

❙ Михайло Дронов.
їй на зміну можна відправити іншу, оскільки ці літальні апарати з двометровим розмахом крил коштують усього тисячу доларів.
Михайло Дронов уже отримав попередню згоду на
поставку обладнання, що
буде задіяне у виробництві
корпусів для БПЛА. Водночас електроніку, батареї
та інші технологічні комплектуючі, найвірогідніше,
закуплять у Китаї та США.
Тривають також перемовини про участь у проєкті вітчизняних фірм.
Мета і місія СЕО
UADronov — масове вироб-

❙ Експериментальна модель SkyNet.
❙ Фото з сайту www. toneto.net.
ництво безпілотників, що
дозволить знизити їхню
вартість, уніфікувати те,
що є на сьогодні, й спростити процес експлуатації.
«Для початку ми хочемо налагодити випуск 1
тисячі розвідувальних літаків, — написав у фейсбуці пан Михайло. — Так,
саме тисячі, а не 5 чи 3, або
10. Це і є те, що ми, недовго
думаючи, назвали SkyNet.
SkyNet наразі вже починає
розвиток, але далі буде ще
цікавіше!».
Автор ідеї також додав, що на базовій моделі
його безпілотника можна
створювати й інші літальні
апарати, що мають складніший функціонал. Такі зразки, зрозуміло, коштуватимуть дорожче.
На
сьогодні
СЕО
UADronov планує випускати до тисячі машин на
місяць, поступово збільшуючи обсяги виробництва. Компанії для подальшого розвитку суто волонтерського проєкту потрібно
3 мільйони доларів інвестицій, які там хочуть зібра-

ти за підтримки донатів та
благодійних фондів. Вже
зараз на допомогу розробникам прийшли «небайдужі люди не лише з України, а й з усього світу».
Цікаво, що в дитинстві та
юності розробник дронів нового покоління активно займався авіамоделізмом і навіть виборов титул чемпіона світу в цьому технічному
виді спорту. Він також почав
конструювати унікальний
літак, але припинив тимчасово роботу через брак матеріалів і технологій.
«Усі вихідні спілкувався зі «спецами» з радіоелектроніки та розраховував за
запитом новий вид літака
типу X-drone, — каже Михайло Дронов. — Йдеться
про літак, схожий на квадрокоптер, або квадрокоптер, схожий на літак. Основна його перевага — велика швидкість (220-250
кілометрів за годину). Це
буде літак-ракета. Його
ціль — перехоплення інших БПЛА. Вважаю, що
це завдання — цілком реальне». ■

■ ДІТИ — ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

З дорослою свідомістю
Чемпіон Києва з шашок Андрій Дяченко грає
з перехожими і збирає гроші на ЗСУ
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ
Десятирічний Андрій Дяченко —
чемпіон Києва з шашок — збирає кошти на потреби Збройних сил України,
граючи з усіма охочими. Про це повідомляє Федерація шашок міста Києва.
Хлопчик із родиною живе в Дарницькому районі столиці.
Андрій надихнувся прикладом Валерії Єжової, 10-річної чемпіонки світу з шашок, яка вирішила допомогти
українським військовим, граючи на
вулицях Києва.
Про допомогу хлопчика вперше
розповіла мама Валерії Любов Квітка-Єжова. «До збору коштів на потреби ЗСУ декілька днів тому приєднався
ще один юний київський шашкіст Дяченко Андрій. Учора лише за день Андрій зібрав 2 тис. 600 грн! Поки в нас є
такі патріотичні дітки, ми непереможні!» — написала вона.
Андрій та Валерія займаються
шашками в одному гуртку в Київському палаці дітей і юнацтва. Попри
свій юний вік, Андрій уже досвідчений гравець, він присвятив грі в
шашки 6 років свого життя та має
другий дорослий розряд. Також він
є чинним чемпіоном Києва у своєму
віці.
«Андрій залишається чемпіоном,
це щорічне змагання, але після початку пандемії їх призупинили, тому він
досі офіційно чемпіон»,— розповіла
мама хлопчика Вікторія Дяченко.

Андрій виходить пограти з місцевими мешканцями двічі на день поблизу невеликого базарчика на вулиці
Вербицького, ближче до Харківського
шосе.
Мама Андрія каже, що він перемагав майже всіх, тому на третій день
дитині вдалось зібрати вже 5 тис. 500
гривень.
«Андрій перемагав усіх, але сьогодні він грав із дорослим КМСником,
це не так легко для дитини в 10 років.
Він у нього і виграв, і зіграв унічию, і
програв», — розповідає мама Андрія
Вікторія.
Відомо чимало дітей, які виявляють дорослу свідомість й активно допомагають Україні.
Це, зокрема, 10-річна волонтерка з Одеси, яка плете рятівні тактичні браслети для українських захисників. А в Дніпрі 6-річна Соломія Реут
збирала гроші на бронежилети бійцям ЗСУ, граючи на флейті.
Як повідомляла «УМ», семиріч-

❙ Україна — непереможна: до збору
❙ коштів на потреби армії долучаються діти.
ний спортсмен Ілля Шмігель із Луцька, який займається єдиноборствами, передав своєму тренеру-волонтеру власні заощадження на потреби
ЗСУ. Хлопчик рік збирав гроші (колядував, заощаджував на кишенькових) на комп’ютерну гру. Але зрештою передав тисячу гривень (все, що в
нього було) для захисників України,
щоб наблизити омріяну Перемогу над
російськими загарбниками. ■

«Матеріали до розвороту підготовлено в рамках проєкту «Ми з України!»,
ініційованого Національною спілкою журналістів України».
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■ ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Віра ЧОРНА

За останніми даними ООН, оприлюдненими 18 липня, в
Україні
внаслідок
повномасштабного вторгнення росії зафіксовано 5110 загиблих. Однак, за
попередньою інформацією, лише
в Маріуполі чисельність жертв
цивільного населення становить
десятки тисяч осіб. Тобто навіть
спостерігаючи цю війну в режимі
реального часу, у вік цифрових
технологій, ми не можемо точно
підрахувати загиблих. І свідомі
того, що, найімовірніше, не зможемо встановити кожного, хоч як
би цього хотіли. Бо не всі могили
буде знайдено і не всі жертви буде
ідентифіковано.
Що вже казати про знищення українців під час Голодомору-геноциду, якого українська нація зазнала
90 років тому. Наслідки цього злочину ретельно приховували, замовчували і перекручували. Коли
це робив комуністичний тоталітарний режим — це зрозуміло, проте
коли це роблять деякі українські
історики, демографи та окремі
представники влади — постає
питання: на кого вони працюють,
порушуючи Закон України про
Голодомор як геноцид українського народу? Оскільки, по-перше,
роблять підміну злочину геноциду
так званим «голодом», по-друге, свідомо приховують реальну
чисельність знищених українців,
відкидаючи історичні джерела,
архівні документи, свідчення очевидців, офіційні повідомлення
дипломатів. Українці мають право
знати правду, бо це шлях до перемоги над росією.

Чисельність жертв у 7-10
млн раніше не викликала
жодних дискусій
Українські вчені, дослідники, представники діаспори боролися за правду про Голодомор 90
років. Так, до прикладу, Олександра Радченко, сільська вчителька з Харківської області,
була засуджена у 1945 р. на 10
років концтаборів. У щоденнику
в 1933 р. вона писала «... цілі села
вимерли. Поля в 32 і 33 рок. залишились незасіяними і незібраними. Збирати було нікому, на Україні померло 16 міл. чол., тобто
30% насел. У Москві писали, що
на Україні епідемія, заражаються
«водяною хворобою», біда. Брехня і брехня».
Офіційні представники посольств Італії та Німеччини в
своїх звітах про Україну писали
про 8-15 млн знищених українців. Отто Шиллер, аташе з питань
сільського господарства при посольстві Німеччини в Москві, про
1933 р. писав: «...подекуди масштаби вимирання сягнули 25—
30% населення. ...Як на мене, названа цифра в 10 млн жертв голоду не є перебільшенням». Консул
Королівства Італії в Харкові Серджіо Ґраденіґо (1931—1934) від
31 травня 1933 р. у своїх звітах
вказував: «Голод чинить масове
людовбивство серед населення в
таких масштабах, що геть незрозуміло, як світ може залишатися
байдужим до подібної катастрофи... соромливо мовчить супроти
цієї бійні, організованої радянським урядом...», що «має на меті
за кілька місяців ліквідувати українську проблему, пожертвувавши 10 чи 15 мільйонами душ».
Варто також звернути увагу, що чисельність знищених комуністичним режимом українців
— 7-10 мільйонів — не викликала жодних дискусій як в Україні,
так і в діаспорі. Про менше навіть
не йшлося! У 2003 році сесія Генеральної асамблеї ООН ухвалила
«Спільну заяву з нагоди 70-ї річниці Великого голоду 1932—1933
років», де визнала його націо-

«Правда про геноцид —
національної безпеки»
Гендиректорка Музею Голодомору Олеся Стасюк — про шантаж, погрози, цькування і
звільнення за дослідження чисельності знищених українців та захист першої в Україні
докторської з теми Голодомору-геноциду
нальною трагедією українського
народу та наголосила на знищенні від 7 до 10 мільйонів ні в чому
не винних людей (її підписали 25
країн, у тому числі й рф). До цієї
заяви згодом долучилися ще 39
країн світу, тобто всього 64. Саме
з цього моменту росія розпочала
дії, спрямовані на невизнання Голодомору спланованим злочином,
створила в Україні п’яту колону,
яка нав’язує українському суспільству міф про так званий «загальносоюзний голод». Російські історики та їхні сателіти стверджують, що у 1932-1933-му в Україні померло 3,5 млн осіб.
Саме ці московські наративи
почали насаджувати в Україні
окремі історики та демографи.
Однак переважна більшість українських науковців, дослідників, представників громадськості
та діаспори не погодилися з цим.
У 2009 році СБУ під час розслідування кримінальної справи
встановлено організаторів геноциду українців. Експертизу про
чисельність жертв виконав співробітник Інституту демографії
та соціальних досліджень імені
М. В. Птухи НАН України О. Рудницький, у висновку якої йдеться про 3,9 млн померлих через
надсмертність, а не через масові
вбивства.
Генеральна прокуратура України не погодилася із цими висновками та надала вказівку провести комплексну судову експертизу із залученням юристів,
судових медиків, істориків, економістів та інших фахівців. Бо,
як свідчить світова практика,
підрахунки чисельності жертв
унаслідок злочину встановлюють слідчі, криміналісти, судові
експерти, а не історики та демографи. В той час із певних причин комплексна експертиза не
була проведена.
У жовтні 2016 року в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка відбулася
міжнародна науково-практична
конференція «Голодомор 1932—
1933 років: втрати української
нації». Під час конференції науковці наголосили на тому, що
крапку в питанні дослідження
чисельності втрат унаслідок Голодомору не поставлено, тому в
резолюції запропонували звернутися до СБУ, щоб продовжити
розслідування наслідків Голодомору-геноциду.
На виконання цієї резолюції
генеральна директорка Музею Голодомору Олеся Стасюк тричі подавала заяву до СБУ. В 2019 році
СБУ розпочала слідчі дії щодо виконавців злочину геноциду. Протягом 2016—2021 років тривали наукові дослідження та комплексні судові експертизи, метою
яких було, зокрема, встановлення чисельності жертв комуністичного режиму.
У 2021 році був проведений
Міжнародний форум «Масові
штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» за участю понад 300 на-

❙ Олеся Стасюк і Посол США Бріджит Брінк у Музеї Голодомору.
уковців, дослідників, а також
представників влади і духовенства. Тут і було вперше представлено нові наукові дослідження
та результати комплексних судових експертиз, якими встановлено, що під час масового штучного голоду 1921—1923 рр. в УСРР
комуністичний тоталітарний режим знищив 3,5 млн українців;
під час масового штучного голоду 1946—1947 рр. в УСРР — 1,5
млн українців; а під час Голодомору-геноциду в 1932—1933 рр. в
УСРР та на українських етнічних
землях (Дон, Кубань) комуністичний тоталітарний режим знищив
10,5 млн українців.
Важливо, що під час цих судових експертиз було пораховано втрати нашої нації не тільки
в Україні, а й на українських етнічних землях Північно-Кавказького краю. Бо, коли ми говоримо про геноцид української
нації, ми повинні рахувати всіх,
хто був українцем і загинув у період Голодомору.
Форум мав велике історичне
значення. За його результатами
було надіслано резолюцію до президента України та урядових і наукових установ.
Саме це і спровокувало п’яту
колону, яка вже поставила крапку
у справі разом із цифрою 3,9 млн.
Українське суспільство і міжнародна спільнота повинні знати, що організатором брудної
кампанії цькування науковців
виступив голова Українського
інституту національної пам’яті
Антон Дробович, який перевищив свої повноваження та підготував і надіслав листа у державні
установи та посольства України з
вимогою не враховувати нові дослідження.
«УМ» неодноразово писала,
що чисельність жертв у 3,9 млн
є заниженою. Щоб розібратися
в ситуації, ми, на численні звернення наших читачів, розпочали журналістське розслідування. А під час підготовки матеріалу стало відомо, що з’явився

наказ міністра культури Олександра Ткаченка про дострокове
звільнення з посади генеральної
директорки Національного музею Голодомору-геноциду Олесі
Стасюк. Попри те, що з 3 березня вона офіційно перебуває у декретній відпустці з догляду за дитиною. Офіційне формулювання
Міністерства культури та інформаційної політики — «враховуючи неможливість отримання пояснень Стасюк О. О. щодо неналежного виконання умов контракту
у зв’язку з відсутністю інформації про її місцезнаходження». Це
в той час, коли 1 червня генеральна директорка особисто зустріла
в Музеї щойно прибулого Посла
США Бріджит Брінк та провела
їй екскурсію, була співорганізатором міжнародної наукової конференції в Німеччині і також відкрила виставку «Нас вбивали, бо
ми українці» в Німеччині. Інформація та фотозвіти про ці події є
на сайті Музею та у ЗМІ.
Видається очевидним, що
причина звільнення не у «відсутності інформації про місцезнаходження» гендиректорки. Йдеться
про політичну розправу над незручним керівником музейного
закладу.
Ми вирішили отримати коментарі від самої Олесі Стасюк.
До речі, для нас, на відміну від
міністерства, це виявилося нескладно.

«Дробович і Ткаченко вимагали
написати заяву про звільнення»
■ Пані Олесю, як розвивалися події після форуму, де вперше
було оприлюднено дані нових досліджень і судових експертиз?
— На форумі було презентовано нові дослідження до 90-х роковин Голодомору-геноциду, учасники якого дякували науковцям
та експертам за надскладну і важливу роботу. За кілька днів мені
зателефонував Дробович, мовляв,
навіщо ви рахували ці втрати, я ж
просив цими дослідженнями не
займатися.

Десь за місяць він запросив
на зустріч до міністра культури
Ткаченка. На цій зустрічі вони
обоє заборонили надалі офіційно
оприлюднювати нові дані, публікувати їх на сайті, презентувати виставки, роздавати видані
музеєм книги, публікувати архівні документи, а особисто мені
— публічно захищатися в будьяких ЗМІ, назвавши це єдиною
спільною позицією.
Не сприймаючи моїх аргументів, Дробович перейшов на крик
і видав, що якби всі пішли в колгосп, то не прийшлося б вас голодом морити. 50% селян пішли
в колгосп — і вони не померли,
а 50% відмовилися, тому й померли. Але якщо навіть узяти за
цими недолугими підрахунками філософа, то 50% українців,
які проживали у сільській місцевості, — це вже понад 12 млн. І
Дробович, мабуть, зовсім не знає,
що колгоспників теж знищували
Голодомором.
Далі тиск, шантаж, цькування в соцмережах. Вимога від Ткаченка звільнитися, яку він прислав смс-кою. Такий пресинг відобразився на моєму фізичному
здоров’ї, і я потрапила до лікарні. Під час перебування на стаціонарному лікуванні мені близько
23.00 телефонував Дробович і вимагав написати заяву про звільнення, а якщо я не погоджуся, то
він і Ткаченко знищать мою репутацію, що «каменя на камені
не залишиться». Пропонував подумати про свою сім’ю та сказав,
що залишать у спокої, якщо я
офіційно назву фальсифікаторами і маніпуляторами видатних
українських учених, які своє
життя присвятили дослідженням
Голодомору: Василенка, Марочка, Сергійчука, Маркову, Білого,
Романець, Мовчан, Папакіна, Козицького, Подкура та інших.
Наголошував на тому, що на
свій захист я не зможу сказати
жодного слова, бо Ткаченко також іще й міністр інформаційної
політики і всі ЗМІ в нього під кон-

ІСТОРІЯ І ПРАВО
■ ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

це питання

❙ Під час відкриття виставки в Ессені: включення з робочого кабінету.
■ ДОСЬЄ «УМ»
Стасюк Олеся Олександрівна, доктор історичних наук, заслужений працівник
культури України, донедавна генеральна директорка Національного музею
Голодомору-геноциду.
Темою Голодомору займається упродовж 20 років. Була куратором низки міжнародних виставок. Одна з
них — «Страчені голодом: невідомий геноцид українців», яка перекладена вісьмома мовами, зокрема шістьма
офіційними мовами ООН, та експонувалася в 50 країнах. Презентована у парламенті Євросоюзу у Брюсселі, Червоному Хресті, штаб-квартирі ООН (Женева), Білому домі (Вашингтон).
Авторка понад 40 наукових статей та видань.
Як громадська діячка та дослідниця історії геноциду-Голодомору брала участь у понад 50 міжнародних конференціях та «круглих столах» у таких країнах: Німеччина, Італія, Бельгія, Швейцарія, Литва, Чехія, Ліван, Ірландія, Польща, США, Канада тощо.
За її керівництва Музей Голодомору встановив Національний рекорд України (аудіогіди музею на 33 мовах
світу).
Нагороджена Хрестом доблесті ІІ ступеня СБУ; медаллю «Відзнака Ради національної безпеки і оборони
України ІІІ ступеня» за особистий внесок у справу гарантування національної безпеки й оборони України; Подякою прем’єр-міністра України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку музейної справи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2021); «Медаллю Ґарета Джонса», яку за рішенням вченої ради вручає Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка за вагомий внесок у дослідження Голодомору (2021).
тролем, тому жодне видання не дасть мені
можливості зробити якусь заяву. Справді,
в листопаді-грудні ми не могли знайти жоден медійний майданчик, щоб викласти
свою точку зору, бо ніхто не погоджувався. Лише один журналіст відверто сказав,
що їм заборонено. А в День пам’яті, наприклад, мене було запрошено на прямий телеефір. Проте за годину до нього мені зателефонували і сказали: «Вибачте, ну ви
ж самі все розумієте». Замість мене там
виступав голова УІНП.
Упродовж кількох місяців я відновлювала своє здоров’я. Увесь цей час трьома нашими малолітніми дітьми займався мій чоловік, і я йому дуже дякую за
підтримку. З третього березня я офіційно пішла в декретну відпустку з догляду за дитиною, тому що вся ця ситуація
позначилася не тільки на моєму стані, а
й на здоров’ї моєї найменшої донечки.
Відповідні документи щодо відпустки зареєстровані в міністерстві.
Дивним є те, що лише 24 червня до музею надійшов лист, що міністерство не погодило мою декретну відпустку, в якій я
вже перебуваю 4 місяці. Службовим особам відомства, мабуть, не відомо, що, згідно з чинним законодавством, це питання
вирішує лікар, а не міністр.
Крім того, в міністерстві добре знають, що, навіть перебуваючи в декретній відпустці, під час війни я продовжувала свою наукову та просвітницьку
діяльність: записано 9 інтерв’ю як в Україні, так і за кордоном, виступила на
конгресі з прав людини в Литві, де після
мого виступу аплодували стоячи, є співорганізатором міжнародної наукової конференції в Німеччині, і також відкрила
виставку «Нас вбивали, бо ми українці» в
найстарішій синагозі Німеччини спільно з
єврейською громадою. Про наказ про моє

звільнення мене повідомили під час відкриття цієї виставки, до якої я долучилася через Zoom з України, зі свого робочого
кабінету в Музеї (ці скріни є). До речі, на
мої запитання після початку війни до заступниці міністра К. Чуєвої щодо необхідності евакуації працівників та експонатів
музею була лише одна відповідь в смс: «Зателефоную пізніше».
Справжня причина мого звільнення —
це моя громадянська та професійна позиція у захисті національних інтересів України. А ще — моя докторська дисертація, у
якій уперше в історії сучасної України вказано, що Голодомор — це ГЕНОЦИД (наукові праці з таким історико-правовим формулюванням ще не захищалися), досліджено інститут уповноважених, який був
задіяний комуністичним тоталітарним режимом для знищення українців.
■ Справді, вашу дисертацію й досі дуже
активно обговорюють у соцмережах і ЗМІ
окремі історики. Що ви можете сказати на
звинувачення про плагіат і нефаховість,
які вам закидають?
— Ці звинувачення необгрунтовані та
провокативні. (Про це писав у матеріалі
для «УМ» і науковий консультант, професор Володимир Сергійчук. Див. публікацію на сайті від 12.07.2022. — Ред.).
Усе, що було описано в соцмережах і
ЗМІ, на захисті дуже детально обговорювалося. Узагалі на захисті було багато запитань, у результаті всі ці зауваження із
соцмереж були відкинуті, а захист пройшов успішно — всі члени комісії одностайно проголосували «за».
Негативні відгуки про дисертацію почали з’являтися ще за два місяці до самого
захисту, а головне звинувачення: дисертація — суцільний плагіат. Роботу розкладали на атоми і молекули. Зрозуміло, що ніякого плагіату в моєму дослідженні немає.

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2022
Знаю, що дисертацію тричі перевіряли в
різних установах на програмі Unicheck. І
всі вони показали високий результат. За
протоколами, в науковій роботі має бути
80% оригінального тексту, а в моїй цей показник — 90-93,2% (див. скан). То в чому
плагіат? Деякі історики чомусь вирішили,
що можуть приватизувати право на тему
Голодомору і право на правду.
Ви аналізуйте глибше, що відбувається
в загальному. На моєму прикладі захисту
першої в Україні докторської дисертації з
геноциду хочуть залякати молодих учених
взагалі не брати тему Голодомору-геноциду для своїх академічних досліджень. Це і є
головне завдання п’ятої колони в Україні.
■ Кандидатську дисертацію ви захистили в 2007 році. Тоді на захисті були якісь
труднощі?
— На захист прийшло дуже багато людей, дехто навіть стояв, бо місць усім не
вистачило. Тоді це була перша кандидатська з Голодомору. У роботі я вперше вжила слово «Голодомор» як власну назву з
великої літери. На передзахисті мені наполегливо рекомендували писати його з
маленької та замінити на слово «голод».
Ту стіну завдяки науковому керівнику та
іншим науковцям вдалося пробити, і перша кандидатська дисертація, в якій Голодомор написано з великої літери, була вдало захищена.
Згодом мною було введено в науковий
обіг термін «Голодомор-геноцид» для підсилення розуміння цього страшного злочину. Судова історико-лінгвістична експертиза визначила, що термін «Голодомор»
(це слово вперше було згадано в чеському
журналі 17 серпня 1933 року) є власною
назвою злочину геноциду 1932—1933 рр.
От і на захисті докторської мене найбільше здивувало запитання: чому в назві роботи та у вступній частині я вживаю
слово «геноцид», адже воно мало б бути
у висновках. Тобто є стаття 1 Закону України «Про Голодомор 1932—1933 років
в Україні», в якій визначено, що Голодомор є геноцидом українського народу, є
рішення Апеляційного суду м. Києва, дві
кримінальні справи, а науковцям заборонено про це писати!
Протягом багатьох років росія цілеспрямовано намагається звести дослідження з Голодомору до дискусій, а чи
був Голодомор геноцидом? Щоб ми досліджували не наслідки цього злочину, а продовжували сперечатися про те, як його
кваліфікувати: «голод», «Голодомор»,
«геноцид». Відколи я очолюю музей, ми
ніколи не дискутували, геноцид це чи ні.
Бо крапку в цьому питанні, вважаю, Україна вже поставила: ми відштовхувалися
від того, що це геноцид, і саме так про це до
сьогодні розповідали.
■ Зрештою, це було зафіксовано і в
назві закладу...
— Так. Коли міняли назву на музеї, в когось дуже «підгорало», бо з «московської»
лаври прибігали «фотографи» і все фіксували. Але ми це зробили, щоб люди розуміли: геноцид української нації 1932—1933
років — не тема для дискусій, а встановлений юридичний факт, тобто особливо тяжкий злочин комуністичного режиму, який
знищив 10,5 мільйона українців, із них 4
мільйони дітей.
■ Невже в наукових історичних колах
про це досі дискутують?
— На жаль, так. Через 90 років після
геноциду, під час будівництва повноцінного першого і єдиного Музею Голодомору,
після 30 років незалежності, під час російсько-української війни відбувається остання спроба п’ятої колони приховати страшну правду про знищення української нації
в ХХ столітті.
Нагадаю, в 2015 році було створено німецько-українську комісію істориків задля сприяння поширення знань про німецьку та українську історію в обох країнах, яка в 2020 році анонсувала вебінар під
провокаційною назвою «Чи був Голодомор
геноцидом?». Це викликало обурення української громади, науковців, співробітників Музею, Інституту дослідження Голодомору, посла України в ФРН А. Мельника.
МЗС відкликало патронат від цієї групи з
формулюванням «через повну втрату довіри». Рятувати комісію кинулася Людмила
Гриневич, очільниця ГО «Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору» (HREC). HREC — це приватна організація, яка дає грантові кошти
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з-за кордону науковцям під дослідження
із заздалегідь проговореними висновками.
Людмила Гриневич відкрито не заперечує
те, що Голодомор 1932—1933 рр. був геноцидом, але там, де вона, йдеться про голод,
голоди, а не про геноцид. Вона порівнює Голодомор в Україні з голодом в Індії, Бангладеш та інших країнах. Чим такий підхід
небезпечний? Це фактично є нівелювання
і заперечення геноциду українців.
Наведу приклад. У 2018 році видавництво HREC PRESS видало книгу Енн Епплбом «Червоний голод. Війна Сталіна проти України». Красиве видання про
трагедію українців, за яку Енн Епплбом у
2019 році була нагороджена орденом княгині Ольги, має один нюанс — авторка наголошує в ній, що Голодомор не відповідає
інтерпретації геноциду! Книжка отримала
негативні рецензії професорів В. Василенка, В. Марочка, В. Сергійчука, Р. Сербина з Канади, а також від мене. Але з подачі
пані Гриневич книжку перекладають, видають в Україні, авторці дякують, бо ж підняла тему на міжнародний рівень, її нагороджують... Уявляєте, щоб якийсь іноземець написав книжку про геноцид вірмен
чи євреїв із ремаркою, що це зовсім не геноцид?! Чи йому б ці народи подякували? А в
Україні можливо навіть таке!
Наслідки не забарилися. 4 грудня
2018 року на Міжнародній конференції
Holodomor 1932—1933 in Ukraine: Tragi
c pages of European history у Брюсселі за
участю представників Єропарламенту ми
довго розповідали про Голодомор як геноцид, а для підсумку вийшов один європарламентарій і каже: ми дякуємо за виступи
українським ученим, ми розуміємо, що ця
тема їм болить, це їхня трагедія, але маємо слухати винятково своїх дослідників.
Наприклад, наша дослідниця Енн Епплбом (яка насправді журналістка) вважає, що Голодомор не є геноцидом. Тому
ми не будемо ухвалювати ніяких резолюцій... Красиво, правда? Неважко здогадатися, хто її подав на нагородження.

«Ми не можемо і далі писати «куркулі»
та «націоналістичні банди»
■ На вашу думку, чому так відбувається? Чому в ключових питаннях української історії між нашими науковцями немає порозуміння?
—Протягом 30 років незалежності, особливо в останні роки, була проведена люстрація у владі, політиці, в силових органах, але в науці ніякої люстрації
не було. Таке враження, що до цього часу
з рф в Україну йдуть вказівки, як писати
спільні роботи про «голод». Колишні радянські історики дотепер продовжують
працювати за кремлівськими наративами і вимагають від молодих учених враховувати їхні напрацювання. І тепер зрозуміло, чому вони так сильно опираються
новому. Це перекреслює весь доробок їхнього життя.
Разом із науковцями музею, Інституту
дослідження Голодомору, представниками громадських організацій та державних
установ давно говоримо про те, що потрібно відновити українську історичну школу, яка була знищена в 1930—1933 роках.
Кожна європейська країна має свою історичну школу та захищає свої національні інтереси, натомість нам підсунули «радянську історичну школу», і дехто досі не
може з неї вийти.
У нашому музеї близько року працював доктор історичних наук, професор Віктор Брехуненко, який до того досліджував
українське козацтво. Він спробував себе в
темі Голодомору, але вона йому «не пішла» — не його це тема. Так от, саме він наполягав, що Голодомор потрібно досліджувати за радянською історичною школою. Бо української, на його думку, нема
і не буде! Йому як директору Інституту дослідження Голодомору було поставлене завдання проаналізувати і надати пропозиції щодо встановлення чисельності знищених українців у роки Голодомору. На що
він приніс доповідну записку, у якій вказав, що рахувати нічого не потрібно, треба
дочекатися, поки росія сама надасть нам
усі дані. А зараз ми не повинні нічого вигадувати, а продовжувати дискусії, був це
геноцид чи ні.
Категорично не погоджуюся з цим. Зрозумійте, маючи 30 років власної держави,

(Закінчення на 10 сторінці)
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ми не можемо і далі називати знищення заможних українських господарів
розкуркуленням «куркулів»; сміливців і патріотів, які чинили опір, — «націоналістичними антисовєтськими бандами», комуністичний тоталітарний режим — «радянська влада», бо владу не
приносять на багнетах, її обирає народ.
■ Ви запрошували до участі в дослідженнях істориків, які зараз опинилися в іншому таборі — серед опонентів?
— Був галас, що в експертну групу ми
взяли тільки так званих «своїх», не запросили ні С. Кульчицького (Інститут
історії України), ні О. Гладуна (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи). Це відверта неправда. Я особисто зустрічалася з кожним із них і запрошувала приєднатися
до участі у проведенні наукових досліджень. На що Кульчицький відповів, що
готовий долучитися, якщо не буде сказано ні на одну людину більше, ніж 3,9
млн. А Гладун просто відмовився.
■ Чому основні претензії щодо нових даних чисельності жертв лунають на вашу
адресу? Адже їх зробила група судових
експертів...
— Відповідь проста: група науковців
(Гриневич, Боряк, Єфіменко, Юркова,
Якубова, Гладун), яка гуртується довкола історика С. Кульчицького, намагається законсервувати саме його дослідження як єдино правильні. Будь-що інше,
що з’являється в темі Голодомору, їм
невигідне, бо нівелює багаторічну працю їхнього авторитета і їх самих. А мета
цього цькування та пресингу — залякати інших науковців, які є дослідниками
геноциду українців. Також враховуйте
політику кремлівського режиму.
■ До речі, вас теж звинувачували в
підігруванні Москві, у фальсифікаціях,
які вигідні росії...
— Ага, ми це вже проходили у 2009 році.
Тоді спецслужби рф розганяли в мережі
повідомлення «СБУ фальсифицирует
голодомор», «у фото от СБУ американський след», «СБУ оправдывается, что это
просто ошибка», коли у підготовлену
Службою безпеки виставку, яку презентували в Криму, потрапило кілька знімків, які не належать до цього періоду.
Через понад 10 років бачимо ті самі методи дискредитації історії геноциду,
тільки вже «Стасюк фальсифікує Голодомор».
Це абсурд. Українських учених, яких
Дробович і Ткаченко вимагали, щоб я
звинуватила у фальсифікаціях і маніпуляціях, росія занесла до списку екстремістів, а їхні видання судом визнала екстремістськими, — це Володимир Сергійчук, Василь Марочко, Роман Сербин та Олеся Стасюк. У 2015
році Мєщанський міський суд москви
зарахував видання Рафаеля Лемкіна
«Радянський геноцид в Україні», укладачем якого я є, до екстремістської літератури. Цю книгу було перекладено
спочатку на 28, а потім на 33 мови світу. Так ми підігруємо Москві? Серйозно? П’ята колона в Україні щось геть заплуталася.
А як тоді можна назвати той факт, що
науковці з Інституту історії України
НАНУ видають минулого року збірник
наукових праць «Слухати, чути, розуміти: усна історія України ХХ—ХХІ
століть» і «випадково забувають» зробити розділ про Голодомор-геноцид. Чи
можна уявити собі історію України XX
століття без Голодомору? Виявляється,
можна!

«По вікнах моєї квартири стріляли»
А раніше претензій до вашої роботи в
музеї не було?
— Відколи я очолюю музей, Єфіменко
постійно пише критичні опуси в соцмережах і ЗМІ. Іноді здавалося, що це основний сенс його життя останніх років.
Зокрема, в 2015 році, через місяць мого
керівництва музеєм, ми зробили виставку про переселення росіян після геноциду на схід і південь України. Єфіменко
одразу відреагував звинуваченнями, що
це фальсифікації і маніпуляції. Звісно,
самої виставки він не бачив, а даремно,
бо в її основі були архівні документи.
■ Із тиском і погрозами ви зіткнулися,
тільки коли оприлюднили нові дані
втрат?
■

ІСТОРІЯ І ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2022

■ ВШАНУВАННЯ

З ЛАБЕТ
РАДІАЦІЇ
ООН уперше нагородила
медпрацівників — учасників
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
Вікторія НИКИШИЧЕВА

❙ Результат перевірки дисертації на програмі Unicheck.
■ ДУМКА З ПРИВОДУ
Семен Глузман, дисидент, радянський політв’язень:
— Только один пример: Я вспомнил 1972 год, камеру во внутренней тюрьме КГБ, где мы вдвоем с
Васылем Стусом обсуждали реалии наших судебных разбирательств и незабываемого циника судью
Дышеля.
Любые попытки свидетелей обвинения (!) оспорить наличие в моих и Стуса действиях антисоветской агитации и пропаганды Дышель отводил такими словами: «Это я буду решать, была ли в данном деле антисоветская агитация и пропаганда!» Всех нас тогда судили отдельно, индивидуально, но у всех был судьей всё
тот же Дышель.
В чем же она заключалась эта пропаганда, ни советского законодателя, ни судью не интересовало. Как и в
свежем случае с министром Ткаченко, уверенно знающем различие между совсем не правовыми категориями хорошо и плохо. Т.е., в «неналежному виконанні умов контракту». Продолжаю цитировать несомненный блеск министерской юридической мысли: «враховуючи неможливість отримання пояснень від Стасюк О. О. щодо неналежного виконання умов контракту у зв’язку з відсутністю інформації про її місцезнаходження».
На самом деле Олеся Стасюк работала очень хорошо. Продуктивно. И заслуживала государственное поощрение, а не увольнение. Один лишь факт открытия ею выставки о Голодоморе вместе с еврейской общиной
города Эссен в Германии в Старой синагоге многого стоит. Но именно в этот день в Киеве министр Ткаченко подписал приказ о её увольнении.
— Тема Голодомору завжди була небезпечною. Ми ще не переступили той
бар’єр, який дозволяє вільно досліджувати цей злочин проти української
нації. У радянський час українців засуджували і знищували тільки за згадку про Голодомор. Це коштувало життя 29-річному Гарету Джонсу, і я дуже
пишаюся, що маю медаль, названу на
його честь... За це було кинуто в табори
вчительку Олександру Радченко... За
дослідження переслідували подружжя
Коваленко—Маняків, аж до трагічної
загибелі. Переслідування дослідників
тривають і сьогодні.
Залякування були кілька років тому,
ще як тільки ми розпочали ці дослідження. Котроїсь ночі я засиділась за
статтею, була десь перша ночі, моя родина вже спала. І раптом по вікнах пролунали постріли. Ми викликали поліцію.
Звісно, вночі нікого не знайшли. Були і
повідомлення з погрозами на телефон.
Зрештою, вирішили позбутися мене з
музею, міністерство зібрало збори колективу та оголосило про моє звільнення. Думали, що колектив підтримає. А
колектив не підтримав. Бо, по-перше,
звільнення абсурдне і незаконне: закон
захищає людину, яка перебуває в декретній відпустці, проте представники
міністерства Чуєва і Зелінська пояснили, мовляв, у нас воєнний стан і це дозволяє їм діяти, як заманеться. По-друге, колектив розуміє, що це розправа.
Однак правда переможе.
■ Як ви гадаєте, що з Музеєм буде далі?
— Думаю, деякий час він буде бездіяльний, тихий і максимально зручний...
Шкода, що буде знищено напрацьовану роками спільно з Міжнародною науковою радою концепцію експозиції нового Музею, і взагалі музею як закладу,
що розповідає про геноцид українців.
Також можуть бути проігноровані напрацювання музею, Інституту дослідження Голодомору та Фонду музею Голодомору щодо створення нової експозиції. Оскільки Ткаченко та Дробович
постійно наполягали розірвати усі меморандуми та договори про спільну роботу з цим Фондом.
Натомість створять якісь нові приватні організації, фонди, які з подачі Мін-

культу переберуть на себе повноваження зі створення нового музею. Напрацювання у них є, благодійники, які готові
пожертвувати мільйони, — теж. Треба
було лише виконати умови, про які Дробович постійно і нервово нагадував: не
досліджувати втрати Голодомору!
Я впевнена, що в новій експозиції музею
не буде ні російської окупації, ні наміру,
ні причин, ні механізму самого злочину
геноциду українців, а також наслідків,
яких зазнала наша нація внаслідок злочину проти людяності.
■ Якщо ці дослідження такі небезпечні
і вже коштували вам здоров’я, посади,
спокою, чи не було бажання припинити
їх? Чому ви так затялися і цілеспрямовано відстоюєте цю справу?
— Українці 90 років борються за історичну правду про Голодомор. Це найстрашніший і найбільший за масштабами в світовій історії злочин XX століття. Правду ми повинні встановити сьогодні, а не залишити цю роботу нашим
дітям і внукам. Загроза переростання
тоталітарних режимів, як комуністичний переріс у рашистський, існує завжди. Це постійна загроза Українській державі. Тому й відчуваю свій громадянський обов’язок залишити правду майбутнім поколінням.
Чому це важливо? По-перше, щоб засудити комуністичний тоталітарний режим, як засудили свого часу нацистський режим. А по-друге, ми не маємо
права програти рашистам. Незасудження свого часу комуністичного режиму
надало йому можливість трансформуватися в путінський рашизм. Як наслідок — вчиняється геноцид українського
народу в XХI столітті. Якби ми 30 років
тому розпочали розповідати українському суспільству правду про геноцид
українців, про ті звірства, які чинили
з нашими людьми і дітьми, взагалі про
те, на що здатен кремлівський режим,
ми були б більше готові до захисту та перемоги. Тому правда про геноцид — це
ще й питання національної безпеки. ■

День Чорнобильської катастрофи ми оплакуємо 26 квітня кожного року, і щоразу
журналісти, громадські діячі, депутати порушують тему радіаційного забруднення територій, а також людей, що постраждали від
радіації — як ліквідаторів, так і цивільного
населення.
Зрідка ж згадають про медиків, що в умовах радіації надавали першу медичну допомогу постраждалим, а також упродовж наступних десятиліть допомагали українцям боротися з наслідками радіаційного опромінення.
Часто ці полеміки закінчувались на порожньому місці, так і не зрушивши з мертвої точки. Але цьогоріч, — в умовах війни — в результаті плідної роботи громадських діячів таких медиків відзначили нагородами.
Сам процес збирання, опрацьовування та
аналізу інформації про лауреатів був дуже
довгим та кропітким — уперше про це заговорили ще 6 років тому, на 30-ту річницю
Чорнобильської трагедії. Згадуючи цю трагедію, Генеральний Секретар ООН озвучив
пропозицію нагородити медиків, що працювали в умовах радіаційної загрози, за мужність у роботі, під час якої вони ризикували своїми життями, надаючи медичну допомогу військовослужбовцям, робітникам
станції, пожежникам та жителям зони відчуження.
З 2016 року велися дипломатичні переписки та зустрічі. Але з початком пандемії
коронавірусу процес значно уповільнився
— всі намагались дотримуватися жорсткого карантину задля нерозповсюдження вірусу. Це порушило графіки збирання необхідних даних та документів, і в якийсь момент
локдаун просто зупинив цей процес.
Але саме в цей момент велику роль відіграла українська діаспора в Швейцарії, яка
змогла знайти зв’язки в службі Європейського відділення ООН у Женеві та узгодила
статус Міжнародної медалі ООН «Медпрацівник Чорнобильської катастрофи «За заслуги»». Це срібна медаль із блакитною колодкою за міжнародним стандартом.
Загалом для того, аби нагородити таких
медиків, були опрацьовані та зібрані документи на лікарів-ліквідаторів з обласних
диспансерів радіаційного захисту населення, лікарень радіаційно забруднених територій, міських медичних закладів, окремих
установ Національної академії медичних
наук України, а також Міністерства охорони здоров’я України, госпіталів Міністерства оборони України, Служби безпеки України. Держава всіляко сприяла та заохочувала збір інформації.
У Центральний будинок профспілок були
запрошені визначні вчені — академіки Національної академії медичних наук України та
медичні працівники радіаційних диспансерів,
військові лікарі з різних регіонів країни.
У цілому нагородили 77 медичних працівників.
Під час урочистих заходів пройшло не
тільки «сухе» нагородження. Окрім цього,
присутні змогли почути історії героїчних
подвигів лікарів, їхній внесок у боротьбу з
радіацією.
Усім лауреатам вручили збірку на допомогу сімейному лікарю — як лікувати людей, що постраждали від радіаційного опромінення, а також як зберегти та продовжити життя таких людей.
Пізніше планується всіх нагороджених
занести англійською мовою до Блакитної
книги ООН Світової слави.
Також планується видання офіційної
збірки про тих, хто отримав цю нагороду. Ця
збірка отримає назву «Медичний щит Чорнобиля — герої України». ■
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■ ДОБРА СПРАВА

Хоч на мить відволікти від війни:
історія канадського директора, який проводить уроки для
українських учнів
Вікторія МАКАРОВА,

«Нова українська школа», спеціально для «УП. Життя»
Байрактари, стінгери, джавеліни
— така підтримка від інших країн
зараз дуже важлива. Та не менш
цінна для України підтримка дітей,
яку надають сотні іноземців. Адже
діти — це про майбутнє України і
віру в перемогу.
Один із таких іноземців — директор дуже північної канадської школи «Інуксут» Девід Фалконер. Іще
на початку березня він долучився
до онлайн-уроків, які проводить
ГО «Смарт освіта», а тепер активно
залучає до них своїх колег із різних
регіонів Канади та організовує віртуальні екскурсії для юних українців.
Розмова з Девідом не схожа на
формальну зустріч із директором
школи. Він дозволяє собі бути
сентиментальним, щиро виражати
емоції та вільно висловлюватися. А
уроки з Девідом сповнені бажання
хоча б на трішки занурити дітей у
світ без війни, вислухати всі думки
і зробити все ще краще, ще більше
і ще захопливіше.
Історію неймовірного Девіда Фалконера і його розповідь про українських дітей читайте у матеріалі
«Нової української школи» та «УП.
Життя».

Мотивація для волонтерства
Девід розповідає, що слідкував за подіями в Україні від початку вторгнення РФ, співпереживав і роздумував, як підтримати українські родини.
Приблизно в той час на його
імейл прийшла анкета з пропозицією проводити онлайн-уроки
для дітей з України.
«Для мене відповідь була очевидною: я хотів стати частиною
проєкту, хоча й не до кінця розумів, як саме відбуватимуться
зум-презентації. Але я був певен,
що дітям буде цікаво дізнатися про
те, де я живу, адже наше крихітне
містечко Кікітарджуаку розташоване за Полярним колом».
Згідно з переписом населення 2021 року, популяція Кікітарджуаку налічує 593 особи. А в
школі, яку очолює Девід, навчаються 143 учні.
Тож на першому онлайн-занятті Девід був вражений тим, скільки дітей підключилися до зуму.
«На початку їх було 15, і я подумав: непогано! Але вже за кілька хвилин ця цифра зросла до 25,
потім до 50... Час від часу я поглядав на цифри: ось уже їх 100,
ось — 150, та коли число перевалило за 200, я був просто приголомшений!»
Українські хлопці та дівчата
дуже розчулили педагога:
«Вони питали мене, чи знаю я,
що в них відбувається, чи я люблю Україну... Це прості запитання, які насправді означають: «Ми
сильно страждаємо, і нам цікаво,
чи когось поза Україною це турбує», — на цих словах Девід ледь
стримує сльози. — І я казав їм:
«Так, є багато людей, яким не
однаково. Мені не однаково!».
Девід Фалконер поставив собі
за мету переносити слухачів у дивовижні місця, де вони могли б
побачити айсберг і північне сяйво, щоби потім, лягаючи спати,
діти думали про полярних ведмедів, китів і тюленів замість
жахіть війни.

❙ Директор дуже північної канадської школи «Інуксут» Девід Фалконер.

❙ Девід Фалконер під час уроків.
«На другому уроці деякі діти
впізнавали мене. Я розумів, що
їхнє звичне життя зруйноване,
більшість із них проходять через
важкі втрати: хтось втратив домівку, хтось друзів, сусідів, а хтось
батьків. У таких умовах їм потрібна хоча б якась стабільність, щоби
дорослі їх не полишали. Я захотів
дати їм таку впевненість і продовжувати уроки стільки, скільки
буде необхідно».
Директор також запропонував допомогу в доборі вчителів із
Канади для проведення онлайнзанять.
«Коли закінчується кожна
зустріч — моє серце розривається, — ділиться вчитель. — Я дуже
співчуваю матерям цих дітей, які
не мають ані хвилини для себе.
Одного разу, коли ми проводили «магічне шоу» (з фокусами.
— Ред.), я помітив, що деякі мами
теж краєм ока дивляться презентацію: для них це була чи не єдина можливість відволіктися й перевести подих. Тому я запросив їх
приєднатися. Мами із задоволенням активно долучалися, відповідали на запитання, і, сподіваюся,
змогли розслабитись хоча б на короткий час».
У самого Девіда як у директора школи – щодня купа роботи,
планів і завдань. Проте він знаходить час на заняття з українськими дітьми та організацію інших
учителів. А секрет у тому, що він
уже 33 роки обожнює те, чим займається.
«Коли я бачу зацікавлені очі
дітей, які ще годину тому ховалися в бомбосховищах, коли я
бачу їхній ентузіазм, щиру допитливість і відкритість — це дає
мені неймовірну мотивацію. Цього не купиш за гроші. Я розумію,
що волонтерська робота в ці важкі для України часи надзвичайно
важлива», — відповідає Девід.
Учитель вважає, що дітям,
які переживають такі складні часи, важливо повернути хоч
якусь рутину, аби вони могли на
неї спертися.
«Я хочу, щоб учні дивилися в
майбутнє з надією й вірили, що
зможуть втілити всі задуми. Їм
необхідно знати і відчувати, що
дорослі турбуються і дбають про
них, люблять і приймають їхні
почуття.
Важливо бути поруч, аби спрямовувати їхні думки в майбутнє. Аби перед сном вони мріяли,
що робитимуть, коли закінчиться війна, які країни відвідають і
ким стануть.
Саме тому ми влаштовуємо
онлай-екскурсії до цікавих місць,
як, наприклад, музей динозаврів
чи музей сучасного мистецтва в
Нью-Йорку. Можливо, хтось із
них подумає: «Я хочу там працювати» чи «Я хочу стати науковцем, митцем тощо».

Спонукати дітей обмірковувати і ставити запитання Девід вважає одним із ключових завдань
педагога.
«Коли діти говорять «я вважаю...» і підкріплюють свої думки аргументами — це круто! Коли
питають про щось, чого я не знаю,
— я дуже радий! Я кажу: «Не
знаю, як ми це зробимо, але спробуймо з’ясувати!».
Такий підхід дає дітям можливість відчути себе частиною
команди, співпрацювати, проявляти лідерські якості та поважати одне одного. Якщо ми хочемо
підготувати дітей до життя в сучасному світі, ми маємо навчити їх розмірковувати самостійно, ставити запитання, шукати
на них відповіді. Тобто критично
мислити».
Ще однією метою канадський
директор називає надання дітям
можливості впливати на навчальний процес:
«Я хочу, аби вони переконалися, що їхня думка важлива, що до
неї прислухаються і враховують.
Я чекаю, коли вони озвучать те,
чого б їм хотілося, про що цікаво
було би дізнатися. І коли я отримую такий запит від своїх учнів
— це дає мені сили прокинутися о 2-й ночі чи о 4-й ранку, розкрити ноутбук і створити ще одну
презентацію».

Чим вражають українці
У розмові Девід постійно хвалить українських дітей, тож мимовільно виникає дисонанс: рідко
від українського педагога можна
почути такий захват усіма дітьми.
Зате дуже легко почути про невихованих учнів, які не поважають
учителів. До онлайн-уроків не
було жодного добору «особливо
вихованих дітей».
«З першого ж уроку вони вразили мене своєю рішучістю, —
розповідає Девід. — Я просто
дав їм можливість говорити, спонукав ставити запитання, підбадьорював. І побачив, як сильно вони прагнуть бути залученими, які вони насправді допитливі й жадібні до знань.
Гадаю, ця рішучість є особливістю української ментальності, вона закладена у вашій
культурі та історії. Коли я спілкуюся з цими дітьми, то розумію,
що в Україні зростають неймовірні лідери, і їх не зупинити. Вони
знають, що на них чекають перепони, але готові перестрибнути
їх, обійти або пробити».
Девід не вважає, що йому пощастило зібрати якихось унікально рішучих дітей. «Ні! Через них я
знайомлюся з тим, які в них батьки, які українці загалом. У такі
важкі часи вони здатні залишатися оптимістами. Упевнений, ці
діти зможуть вразити кого завгодно! Для мене мої українські учні

є віддзеркаленням своєї країни,
прекрасними її представниками.
Я мрію, як одного дня зможу зустрітися з ними особисто. Бо вважаю, що Україна — екстраординарна держава, у якій живуть
екстраординарні люди».

Підходи й методи на уроках
Девіда
Віковий ценз на уроках Девіда доволі широкий — від 10 до 18
років. Як же зустрічі залишаються цікавими для всіх учасників?
«Теми, які ми обговорюємо,
насправді можуть бути цікавими для будь-якого віку, — розповідає вчитель. — Під час зустрічі з канадським астронавтом
Крісом Хедфілдом, яка стосується науки та космосу, шестирічна
дитина може запитати про те, як
астронавти ходять у туалет, а підліток запитає, що відбувається з
м’язами людини в умовах невагомості. І перше, і друге запитання
— цікаві».
Девід спілкується з українськими дітьми лише англійською,
тож комусь може бути важко все
розуміти та утримувати увагу
протягом усієї презентації.
«Я знаю, що діти не розуміють
усіх слів. Тому, по-перше, сповільнюю мову, намагаюся говорити
виразно, експресивно, використовую багато міміки, артикуляції й жестів. По-друге, зум-зустріч супроводжує координатор
або координаторка з України. У
разі необхідності вони допомагають із перекладом. А по-третє, я
маю в арсеналі багато інструментів і постійно змінюю їх.
Якщо я говоритиму протягом 45 хвилин — це буде нудно.
Тому спочатку я щось розповідаю, потім вмикаю відео, показую
світлини, потім діти ставлять запитання, я відповідаю, ми обговорюємо різні теми й жартуємо разом. Так фокус їхньої уваги постійно переміщується з одного на
інше, лишаючись при цьому активно задіяним на уроці.
Це вимагає від учителя володіння багатьма інструментами й підходами та вміння їх вчасно використовувати. Моя мета —
щоби наприкінці уроку діти подумали, що хочуть прийти до
мене знову».

Майбутні проєкти
Досягти мети Девід планує,
створивши віртуальне учнівське самоврядування, оскільки
дізнався, що не кожна українська школа має учнівський репрезентативний орган. Учнівське самоврядування діятиме серед тих дітей, які долучаються
до онлайн-зустрічей ГО «Смарт
освіта».
Співрозмовник упевнений,
що коли діти відчують контроль
у своїх руках — це дасть їм неймовірну силу.

Розпочати, на думку директора, треба з простих речей, якто навчити учнів правил ведення
дискусії:
«Можна запитати, чи всі члени учнівської ради мають говорити одночасно. Діти з легкістю дадуть відповідь на це запитання.
Отже, маємо базове розуміння,
що на спільній зустрічі треба давати можливість кожному поділитися своїми думками, необхідно вміти слухати одне одного й говорити за порядком.
Перед тим як проводити вибори президента, необхідно
з’ясувати його роль і обов’язки,
якими якостями має володіти людина, аби успішно представляти
інтереси учнівства.
Оцінивши себе, діти мають
запропонувати свої кандидатури, — продовжує Девід. — Після
цього написати супровідний лист
із розповіддю, чому вони висуваються на цю посаду, що готові
привнести, що планують реалізувати, чим будуть корисні учнівській громаді. Приблизно такою ж
буде процедура висування на посаду заступника президента, секретаря, скарбника та представників різних вікових груп учнів».
Девід Фалконер уже домовився з представниками приватної
школи в Сінгапурі, що ті підтримуватимуть українську віртуальну учнівську раду. Учні з Сінгапура проведуть онлайн-трансляцію
своєї наради, а українські діти
спостерігатимуть, як вона відбувається.
Девід захоплений ідеєю,
що українські діти налагодять
постійний зв’язок з однолітками
з-за кордону, розвиватимуть комунікацію та партнерство, обмінюватимуться досвідом та реалізовуватимуть спільні задуми. Він
переконаний, що українські діти
втілять у життя найнеймовірніші
проєкти.
Девід переконаний, що волонтерство об’єднує людей, дає
особливо тісний зв’язок, відчуття майже родинної підтримки і
взаємної відповідальності за те,
що відбувається у світі.
«Коли ми прокидаємось, щоранку повертаючись до свого комфортного життя, буденних справ і
турбот, ми забуваємо, як насправді нам пощастило, — говорить Девід. — І саме тому, що нам пощастило, ми маємо спільну відповідальність поділитися тим, чим
можемо. Це — той світ, у якому
ми хочемо жити: світ добра, де є
місце кожному й кожній.
Знаєте, якби Ілон Маск зараз
зайшов до мого кабінету й запропонував керувати твіттером в обмін на відмову від освітньої діяльності, я би вказав йому на двері.
Бо коли я дивлюсь на чисті невинні обличчя дітей — гроші не важливі. Я просто хочу бути поруч,
аби принести їм радість». ■
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■ СЛОВО — ЗБРОЯ!

Зцілення Ремарком і Сковородою
«Тут немає байдужих»: як на зйомки у проєкті Ірми Вітовської викликали поліцію
Валентина САМЧЕНКО
«Жила собі, нікого не чіпала.
Я розвивалась, мріяла, могла.
Сумлінно вчилась, вільно працювала. Любити вміла, чесною
була», — вірш Інни Скорини-Калаби «Я — Україна» з таким початком у виконанні відомої акторки Віталіни Біблів у проєкті
«Тут немає байдужих» набрав в
інтернеті понад мільйон переглядів. Кожне із 10 відеочитань
текстів цього циклу починається уже звичними за понад 140
днів повномасштабної російсько-української війни акордами
і словами «Доброго вечора! Ми з
України!»
Олеся Жураківська промовляє слова Василя Симоненка
«Де зараз ви, кати мого народу?»
зі зруйнованого Гостомеля. Ірма
Вітовська декламує «Мій перший
вірш написаний в окопі» Ліни
Костенко у пораненому російською зброєю київському будинку по вулиці Богатирська, 20. На
тлі скаліченої багатоповерхівки
на дитячому майданчику читає
уривок про сміливість — щоби
не загинути Анастасія Блажчук,
а поряд із нею її двійко малих діток (це із п’єси Бертольда Брехта
«Матінка Кураж та її діти»).
А легендарна Тамара Яценко,
яку знають за театральною роллю
Проні Прокопівни із вистави «За
двома зайцями», читає вірш Григорія Сковороди «Чистий можеш
буть собою» на Михайлівський
площі у столиці, де виставлена
техніка сучасної війни. До речі,
народжена 66-літня акторка,
яка переміщається між обгоріли-

ми танками із палицею, у Горенці — прикиївському населеному
пункті, який був під обстрілами
з першого дня, 24 лютого, повномасштабного нападу путінських
військ; станом на 27 березня там
згоріли дощенту 123 будинки,
внаслідок атак рашистів.
Ще звучать у проєкті «Тут немає байдужих» слова Джорджа
Орвелла, Ігоря Шведа, Еріх Марії
Ремарка, Джона Бойна та Леся
Подерв’янського. Проживають
їх перед камерою Андрій Ісаєнко, Михайло Кукуюк, Євген Нищук, Віталій Гордієнко, Наталія
Парасочкіна-Віхтинська.
«Проєкт «Тут немає байдужих» виник у моїй уяві, коли
я перебував у лікарні. Це було
в Полтаві, на початку квітня і
було реакцією, найперше, на
постійні російські культурні наративи, які я чув в різноманітних відео та інтерв’ю, де спілкувалися українські експерти, громадські діячі, політики
й загалом патріоти, — розповідає Тимофій Бінюков, автор ідеї
та керівник проєкту. — Я зрозумів, що в нас в головах все ще
росіянська культура, це глибоко
небезпечно, адже людьми вона
їм стати не допомогла, а от приводом для захисту та «асвабаждєнія», тобто реальною зброєю,
якраз виступає постійно».
І продовжує: «Нам дійсно, без
жартів треба перестати молитися на русскій мір, шукати хароших русскіх, цитувати, вивчати
та взагалі мати з ними будь-що
спільне. Світ абсолютно відкритий, і в жодній літературі немає
стільки ненависті та мороку, як

в росіянській. Тому визріло рішення зробити невеликий проєкт, який би вустами запрошених в нього зірок вітчизняної сцени транслював відповідні сенси.
Визнати відрив від російського і
саме вчинити його — різні речі, і
нам ще слід здолати цей шлях».
Проєкт «Тут немає байдужих»
зроблений небайдужими митцями з усієї України, зокрема, Харкова, Києва, Львова на суто волонтерських засадах, без копійки фінансування чи базування
на якійсь держструктурі. Партнерами стали Національна спілка театральних діячів України
та Кам’янець-Подільський МКФ
«Бруківка» в особі, відповідно,
Ольги Байбак та Андрія Зайця.
Вони зголосилися всіляко допомагати з його реалізацією, а найперше — викладати відео на своїх
ютуб-каналах та сторінках у соцмережах.
Режисурою та монтажем займалися Дмитро Коваль і Тимофій Бінюков. Оператори: Міха
Хайкін, Едвін Новак, Павло Суходольський. Відповідальні за
звук: Артем Косинський, Іван
Гладюк, Ігор Старченко. Композитори: Влада Купріянова та Герман Лазебний. Художниця —
Марта Лешак. Один з епізодів,
останній, був знятий поза Україною — у Литві. Над ним працювали: режисер — Дайва Моркунайте, оператор та звукооператор —
Мантас Зинкявічус, мейкап — Сімона Бабраускайте.
Відео розміщені на трьох
ютуб-каналах: НСТДУ, особистому каналі директора «Бруківки»
Андрія Зайця та на офіційному

каналі міжнародного кінофестивалю «Бруківка». Прем’єра першого відбулася 20 травня, останнє відео вийшло 24 червня. Ще до
публікування пілотного відео відбувся допрем’єрний показ в рамках «Бруківки», на якому збиралися кошти для ЗСУ. В той вечір,
за словами Андрія Зайця, вдалося
зібрати 10 тис. грн на тепловізор.
«Мабуть, найбільш екстремальна була зйомка ролика з Ірмою Вітовською, — розповідає
Тимофій Бінюков. — Пані Ірма
мала багато справ, зняти треба було швидко. Відбувалося то
в розбомбленому будинку, жительки однієї з квартир пустили
знімати в їхній оселі. Але в саму
квартиру не можна було зайти через заблокований прохід, тож це
довелося робити, перелазячи через балкони із сусідньої квартири. На відео, на останньому кадрі, можна бачити це сполучення
балконів.
Проте й там не було все так
просто — між ними була перегородка, тож хлопцям, нашій ма-

ленькій знімальній команді, довелося вибивати перешкоду з
ноги, все це було на 4-му поверсі
в дуже сильно зруйнованому будинку. Потім таким от способом
туди вони переміщалися, в тому
числі і з заслуженою артисткою
України Вітовською.
Фінал наш оператор волів
знімати дроном, тож як тільки
він його запустив — перелякані
сусідки відразу зателефонували
до поліції, і та приїхала розбиратися. Зрештою, претензій до
хлопців правоохоронці не мали,
але з дроном однак сталася халепа — він розбився об дерево. До
того оператор ним користувався
5 років і нічого подібного ніколи
не ставалося, а тут — на першій
же зйомці, як ми його запросили
до нас в команду. У проєкті, де він
працював на волонтерських засадах. Дрон, до речі, полагодити не
вдалося, він зазнав катастрофічної травми. Проте якимось дивом
оператор у нас в проєкті залишився і далі знімав, причому не без задоволення та ентузіазму». ■

■ ПРЕМ’ЄРА

«Договорняки» у владних
кабінетах і кохання
Назар Задніпровський зіграв поляка Никодима Дизму,
якого назвали нездарою-журналістом
Валентина САМЧЕНКО
Кілька разів — через локдаун і повномасштабну війну — відтерміновували у Києві прем’єру
вистави «Авантюра Никодима Дизми» за мотивами роману польського літератора Тадеуша Доленги-Мостовича. І тільки на перший погляд здається, що названий письменник не відомий українцям.
Автор написав гостросатиричний роман «Кар’єра
Никодима Дизми» ще 1932-го. Через п’ять років
створив твір про трагічне життя геніального польського хірурга Рафала Вільчура, який втратив
пам’ять, утім не вміння лікувати людей, — «Знахаря» за однойменним телесеріалом Єжи Гофмана
(1982) знають чи не всі українці 40+ . Відомий класик польської літератури Тадеуш Доленга-Мостович (1898—1939) є автором загалом шістнадцяти
романів, вісім з яких були екранізовані. До речі,
вчився він у Київському університеті.
Хоч Никодимові Дизмі уже 90 літ від народження, у київській постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка він постає досить сучасним, у багатьох моментах
часові рамки розмиваються повністю. Таке омолодження закладено вже у п’єсі, яку написав за мотивами романа Тадеуша Доленга-Мостовича Дмитро
Чирипюк — режисер постановки.
Оскільки між Польщею й Україною є багато
подібного, то актуальними лишаються для глядачів театральної постановки питання обробітку землі і дилема: добре чи погано для виробників, коли
вродив великий урожай?! А питання пристосуванс-

тва і залагодження проблем через «договорняки»
у владних кабінетах узагалі не мають національності. Проте у значної частини країн усе це лишилося переважно у минулому. А для наших теренів є
все ще дуже актуальною лайка на адресу «реформаторів», які думають у першу чергу про особисту
вигоду.
До речі, «батько» Никодима Дизми — Тадеуш Доленга-Мостович — у велику літературу прийшов після журналістики: спочатку, у 1920-х, кілька років був співробітником газети Rzecz Pospolita,
а потім став її редактором. Видання з 1925 року немало критикувало польську владу, зокрема Юзефа
Пілсудського, який у 1926–1928-х обіймав посаду
прем’єр-міністра. «Доленга» — це один із псевдонімів Тадеуша Мостовича. У вересні 1927 року
на нього вчинили напад на вулиці, відвезли у ліс і
побили. Ці біографічні факти дають певне розуміння, чому в романі про Никодима Дизму з’являються
сцени силового тиску на неугодних людей або й фізичної розправи.
Тим часом автор п’єси і режисер-постановник «Авантюри Никодима Дизми» Дмитро Чирипюк головного героя показує на самому початку
в журналістській ролі, якої не було у першооснові. (Роман кілька років тому видало видавництво Folio у перекладі Тараса Ярмолюка). Це додає виставі київського театру ще один актуальний штрих. Бо службовець відділення пошти невеликого населеного пункту не викликає стільки
емоцій та асоціацій.
Никодим Дизма — зневірений марними по-

❙ Після вистави «Авантюра Никодима Дизми».
❙ Фото надане Театром.
шуками роботи після звільнення з видання з
клеймом «нездара» і готовий влаштуватися хоч
танцівником (це прописано в романі, а постановниками вистави вдало кілька разів обіграно) —
раптом стає щасливим власником запрошення
на раут до самого Голови Ради Міністрів. Й анекдотичний випадок перетворює Дизму-самозванця на «велике цабе», вхоже у найвищі кабінети.
Трохи згодом йому вдасться навіть зайняти посаду президента хлібного банку. І це не край його
кар’єрних вершин.
Життя Никодима Дизми, якого грає відомий за багатьма кіноролями народний артист Назар Задніпровський, частково перетворюється на
вояж між Варшавою і заміським маєтком, куди
його запрошує на роботу управляючим Леон Куницький (Олександр Ярема), який згодом виявиться трохи іншим паном, зі своїми скелетами у чемодані та сейфі.
У постановці задіяне велике число акторів. Як
і вже названі, виразними є образи дружини Леона
Куницького — Ніни Куницької (Ганна Снігур-Храмцова), яка закохається у Никодима Дизму, та її брата Графа Понімірського (заслужений артист Дмитро Чернов). Як і в реальному житті — прізвища

всіх міністрів і різних клерків у виставі не всі глядачі запам’ятають, однак упізнаваними на сцені є
артисти: Олександр Задніпровський, Олексій Паламаренко, інші. І навіть епізодична поява Марини Кошкіної у ролі претендентки на тимчасову роль
коханки за гроші — дрібний, але виразний штрих у
соціально-побутових контекстах.
Художнику-постановнику Андрію Александровичу-Дочевському, інженерам відеоряду Георгію Дорошенку й Олександрові Рожкову, а також
художникам по світлу Ганні Ваховській і Яросламу Марчуку на великій сцені Театру імені Івана Франка, яка обертається, вдалося створити
оригінальну, багатопланову і динамічну дійсність. Хоча дві дії у період воєнного стану видаються трохи задовгими.
«Авантюра Никодима Дизми» — це друга
прем’єра Театру імені Франка за період повномасштабної російсько-української війни, із 24 лютого. На рідній сцені робили попередній преспоказ.
І вже традиційно для глядачів під завершення сезону грали «у примах» — у Національному театрі
імені Лесі Українки, який зовсім поруч зі станцією
метро «Театральна», яка у випадку повітряної тривоги слугує укриттям. ■
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Нинішнє літо — це тридцятирічний ювілей першої з часів
УПА воєнної кампанії українців:
участи бійців Української народної самооборони (УНСО) у Придністровському конфлікті 1992го. Звідтоді та історія обросла
штучними мітами, сконструйованими у владних кабінетах.
Проте в останні роки з’явилося
декілька книжок, які руйнують
пропагандистську мітологію.
2017-го вийшла «Українська аргонавтика: закордонна
діяльність УНА-УНСО 1991–
2001» (К.: Орієнтир) — історичне дослідження Миколи
Кравченка, одного з командирів батальйону/полку «Азов»;
загинув у березні 2022-го, боронячи західні підступи до Києва. Доти епізодичні згадування
про війну у Придністров’ї знаходимо хіба у книжці Дмитра
Корчинського «Війна в натовпі» (К.: Амадей, 1999). 2019-го
опублікована збірка мемуарів,
упорядкована ветераном тих
подій Валерієм Пальчиком, —
«Перший посвист куль. Війна
у Придністров’ї, 1992 рік» (К.:
Видавець Марко Мельник). Ще
за рік надруковано колективну
монографію «Конфлікти, що
змінили світ» (Х.: Фоліо), де
серед дев’яти найбільших європейських гарячих точок проаналізовано і придністровське зіткнення. І нарешті торік
з’явилася книжка Владислава
Мирончука, поручника УНСО у
1992-му, «До ліктя лікоть. Нарис історії Української Народної Самооборони 1989–2019»
(К.: Темпора).
«Найтолерантніший» офіційний закид на адресу придністровської експедиції унсовців
— геополітична помилка. Перед тим, як вірити чи спростовувати, варто збагнути, що ж
воно таке — «Придністров’я»?
Нинішня
самопроголошена
Придністровська Молдовська Республіка (ПМР) — вузька смуга (від 5 до 30 км) вздовж
Дністра довжиною 225 км з півночі на південь; територія, що
усім своїм східним боком прилягає до України. Зараз тут
мешкають приблизно порівну
українці, молдовани та росіяни (і всі вони разом становлять
трохи більше 10% населення
Молдови. А в історичній ретроспективі ці землі з давніх-давен заселяли племінні союзи
протоукраїнців (у IV столітті —
венеди, далі анти і склавіни, у
ІХ столітті — тиверці й уличі).
Природно, що Придністров’я
було частиною України аж до
1940 року, коли почав діяти
таємний пакт Молотова–Ріббентропа, згідно з яким Сталін
утворив Молдовську совєтську
республіку, увівши до її складу
український придністровський
регіон.
Власне, Декларацію про незалежність ПМР значною мірою
спровокувала публікація того
зловісного пакту. «Втім, придністровські лідери тоді не
планували будувати повноцінну окрему державу, а хотіли приєднати регіон до України, практично повернувшись
до ситуації, яка мала місце
перед початком Другої світової війни — до підписання пакту Молотова–Ріббентропа»
(«Конфлікти...»). Повернення під українську юрисдикцію
у Тирасполі розглядали як га-
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Сталінський проєкт,
підтриманий Кравчуком

рантію національного захисту від імовірного об’єднання
Молдови з Румунією; Кишинів
не приховував цих намірів. І
було зрозуміло, що Бухарестові Молдова потрібна лише разом із промислово розвиненим
лівобережжям Дністра, що забезпечувало 35% валового продукту республіки.
Отже, «28 серпня 1991 р. голова Верховної Ради самопроголошеної ПМССР Ігор Смирнов (ексдиректор місцевого
заводу «Електронмаш») виїхав до Києва, маючи на руках
депутатське звернення про
включення Придністров’я до
складу України (на правах автономії). Наступного дня в
результаті спецоперації молдовських силовиків придністровського лідера схопили біля
виходу з тодішнього готелю
«Україна» в Києві та вивезли
до Молдови» («Конфлікти...»).
Цей епізод, що стався за президента Кравчука, не менш ганебний від «справи вагнерівців» за
президента Зеленського.
Стало ясно, що «у війні між
українцями Придністров’я та
молдованами Україна підтримала молдован» (Д. Корчинський). Відтак, «УНСО вирішила
захистити українські інтереси (як вони собі це уявляли) і
виступити проти посилення
румунської присутности в регіоні самостійно» («Конфлікти...»). Юрій Тима, майбутній народний депутат України,
який пройшов Придністров’я
від ройового до заступника головного командира, пише про
оборону придністровських українців, «які не бажали бути
людьми третього сорту в складі
Румунії». Поручник Едуард Білоус — про «захист цивільних
людей від геноциду». Чотовий
Михайло Носов: «Ми захищали майбутні кордони держави».
Словом, «ми в 1992 році робили
все, щоб Придністров’я стало
українською територією» (Валерій Пальчик).
Але все це станеться через
рік по тому, як український
президент фактично підтримав статус-кво сталінсько-гітлерівської угоди. Тим часом
«наприкінці 1991 року сформовано
перші
підрозділи
міліції та національної гвардії Придністров’я. Озброєння
та амуніція були надані з ар-

сеналів 14-ї совєтської армії»
(«Конфлікти...»). Усі джерела
твердять, що та армія ніби дотримувалася нейтралітету, але
водночас роздавала зброю на
обидва боки. Ю. Тима згадує, як
«14-та армія передала Молдові
новітнє військове обладнання,
бронетехніку, артилерійські
установки, 30 бойових літаків
МІГ-29 з усією інфраструктурою». Тут треба розуміти, що 14та армія — значною мірою кадроване з’єднання, основною
функцією котрого була і є охорона гігантських складів вивезеного зі Східної Європи озброєння.
А тепер пильно погляньмо на одну фразу стрільця Сергія Богана, нині кандидата історичних наук: «Зрадники і
покидьки при владі як завжди здали чужинцям і українців
Придністров’я, і 14-ту армію
з найсучаснішим озброєнням і
технікою, що входила до складу Одеського військового округу». Так, частина тих військових складів по праву належала
Україні — і ця проблема розглядалася у ширшому контексті розподілу власности СССР
після параду суверенітетів. Ось
що з цього приводу пише Юрій
Фєльштінський:
«Частка
Росії складала 61,34%, України
— 16,37%, Бєларусі — 4,13%...
Грузії — 1,62%... Росія запропонувала так званий «нульовий
варіант»: РФ візьме на себе тягаря сплати зовнішнього боргу СССР в обмін на його активи. Колишні союзні республіки
за винятком двох — України і
Грузії — погодилися; вони планували отримати належну їм
за законом частку з активів
упалої імперії. Але вони нічого не отримали. Натоміть
Росія почала проти них війну»
(Від Червоного терору до мафіозної держави. Спецслужби
Росії в боротьбі за світове панування (1917–2036). — К.: Наш
формат, 2021). Чи робив спроби Одеський військовий округ узяти під контроль придністровський контингент — не
знаю. А от російський президент Боріс Єльцин просто видав указ про підпорядкування
14-ї армії міністерству оборони
Росії (01.04.1992).
Саме тоді, навесні 1992-го
до Придністров’я прибули перші хлопці з Великої України.

«Загальна чисельність добровольців під прапорами УНСО
за різними даними сягала 350500 осіб. За мірками локальних
конфліктів і ПМР зокрема —
відчутна сила. Однак, одночасно на «Річці» навряд чи коли-небудь перебувало більш ніж 160
людей», — значить В. Мирончук. М. Кравченко вважає, що
з урахуванням ротацій (а вони
відбувалися щодекади) через
конфлікт пройшло до 1500 осіб.
Юридично всі прибулі з України були членами зареєстрованої в Придністров’ї організації — УНСО ПМР. Керівник
— Олександр Большаков, член
Президії Верховної Ради ПМР,
голова придністровської спілки
«Повернення» (промовиста назва, чи не так?). Заступники — з
України: члени Проводу УНСО
Микола Карпюк, Володимир
Мамалига та Юрій Тима.
Бойові будні унсовців на
Придністров’ї детально-яскраво описано у згаданих вище
книжках, не повторюватиму.
Усіх очевидців вразила їхня
висока «військова культура»
(«Українська аргонавтика»),
починаючи із запровадження
«сухого закону», чого не робили жодні формування на тих виноробних землях. Через різкий
контраст з місцевими росіянами
президент ПМР Смірнов навіть
заборонив приймати останніх
до придністровських військових частин, а донських та кубанських козаків зняв з позицій
і відправив додому. Дисциплінарна ефективність українців
— жодного загиблого за всю
кампанію. Бойові ж якості ворог оцінював через винагороду:
«За живого унсовця — чотири
тисячі доларів, за мертвого —
дві тисячі» («Перший посвист
куль»). Шаноблива повага до
українських добровольців струменить навіть з такого: «Значок
з тризубом можна було виміняти на гранату або дві пачки
автоматних набоїв» (Д. Корчинський).
До речі, самій Українській
самообороні на той час не виповнилося і року. У книжці «Анатолій Лупиніс. Ґуру вільних
радикалів» (К.: Zалізний тато,
2021) Корчинський згадує:
«Коли оголосили про ГКЧП, я
був у Львові. Я тоді сів, одразу
написав наказ по структурах
Української Національної Асамблеї, що ми тепер створюємо

Українську Народну Самооборону для боротьби з ГКЧП. І для
партизанської війни в тому
випадку, якщо ця спроба увінчається успіхом. Таким чином
було створено УНСО». Мирончук ніби коментує це: «Функція народжує орган» («До ліктя
лікоть»). Власне, то було першим проявом ідеї тероборони.
А «спроба повернути Україні
Придністров’я завжди асоціюватиметься з зародженням сучасного добровольчого руху»,
— пише Олексій Бешуля, доброволець 2014-го, а нині керівник
видавництва «Пропала грамота» («Перший посвист куль»).
Рівно тридцять років тому,
21 липня 1992-го, «завершився» Придністровський конфлікт. За місяць перед тим на командувача 14-ї армії, тепер уже
російської, поставлено генерала Лєбєдя, який раніше залив
кров’ю Тбілісі (1989) та Баку
(1990). Відзначився і тут: «У
ніч на 8 липня 1992 року 14-та
армія масованим ударом артилерії знищила з’єднання молдовських та румунських військових (близько 250 загиблих)»,
— звітував генерал у пізніше виданих у Москві спогадах. «Нейтралітет» закінчився — Росія
взяла курс на заморожування
конфлікту. Президенти Молдови та РФ уклали угоду «про
мир»; президента ПМР поставили в однозначні рамки московського васала. Українських
добровольців почали переслідувати, вони таємно евакуювалися. До Придністров’я зайшли
російські «миротворці» (стосовно їх влучно сказано у книжці
«Конфлікти...»: «У випадку з
«російськими миротворцями» у
Грузії чи в Молдові скоріше варто говорити не про «примус до
миру», а про «примус до поразки»). Ще далі у Придністров’ї
реалізували «план Козака» —
того самого, який донедавна
кермував за дорученням Путіна
«українським напрямком». За
тим «планом» виведення росіян
з регіону мало відбутися не пізніше 2020 року. Саме тому «завершення конфлікту» — у лапках; бо все, чого торкається
Росія, приречене на підступну
невизначеність.

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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Олексій ПАВЛИШ
Перші дні чемпіонату світу
з легкої атлетики, який набирає обертів в американському
Юджині, принесли українським фанатам чимало позитивних емоцій у цей непростий час.
Окрім кількох виходів у фінали, «синьо-жовта» збірна вже
має й першу медаль: «бронзу»
виграв стрибун у висоту Андрій Проценко.
34-річний атлет уже багато років є одним із лідерів нашої команди (на Олімпіаді в Ріо
був четвертим, а в Токіо — восьмим), але зачепитись за фінал
ЧС йому ніяк не вдавалось. Зрештою, із сьомої спроби Проценко, який після вторгнення РФ в
Україну 40 днів провів в окупації на Херсонщині без повноцінних тренувань, таки зумів подолати кваліфікаційний бар’єр,
підкоривши планку 2,30 м. Уже
в фіналі Проценко покращив
свій результат, узявши висоту
2,33 м, що дозволило у боротьбі за «бронзу» випередити чинного олімпійського чемпіона —
італійця Джанмарко Тамбері.
Мав шанси Андрій поборотися і за «золото», але планку
на висоті 2,37 м не підкорив.
Після найкращого результату
у своїй кар’єрі та непростої підготовки наш атлет не приховував емоцій.
«Змагання
починалися
дуже важко, трохи турбував
ахіл на правій нозі, хоча раніше не було з ним проблем. Але
потихеньку розстрибався, знайшов свій ритм, і стрибки пішли
дуже гарні. Навіть сподівався,
що 2,35 метра зможу брати, а
в подальшому вирішив спробувати і 2,37 метра. Емоційно
я підійшов дуже добре до спроби на 2,33, підготувався — і
тьфу-тьфу, все склалося. Я завжди мріяв про медаль. Вона

СПОРТ
■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Медаль після 40 днів окупації
Стрибун у висоту Проценко приніс Україні першу нагороду на ЧС з легкої атлетики

❙ Андрій Проценко виграв першу в кар’єрі медаль чемпіонату світу.
❙ Фото ВВС.
є. Хотілося ще поборотися за
«золото». Спробував, але цього
разу не вийшло. Ця медаль тільки завдяки тому, що є Україна,
що всі українці вболівають за
мене. А також завдяки тому, що
наша держава сильна та непереможна», — сказав Андрій після
тріумфу. Завдяки його нагороді
українська збірна поки йде 19-ю
в медальному заліку.
Далі ж на Проценка чекають
етапи Діамантової ліги та чемпіонат Європи.
Високу планку тримають і
колеги Андрія з жіночої збірної.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які за відсутності росіянки Ласіцкене є одними з головних фавориток у своєму секторі, впевнено вийшли до фіналу стрибків у висоту. А от Юлія
Левченко цього разу не змогла
кваліфікуватись до топ-12.
«Рада бути тут, на чемпіонаті світу. Це дуже крутий досвід для мене, тут класна атмосфера. На жаль, мені не вдалося
реалізувати все, що хотілося,
але я сповна насолодилася своїм
виступом і дуже рада за наших
дівчат, які пройшли до фіналу.

Тому я буду палко вболівати за
них. Я думаю, що для кожного з нас можливість виступати
зараз на міжнародній арені —
це дуже велика удача. Ми раді,
що можемо представляти нашу
країну тут», — визнала Юлія.
«Я дуже рада, що потрапила до фіналу, бо моя боротьба
за Україну продовжується —
я можу й надалі захищати її на
доріжці. Хочу у фіналі показати максимальний результат»,
— налаштовується на боротьбу
за «золото» Магучіх.
Не приховує бажання заче-

питися за подіум і Геращенко:
«У кваліфікації все пройшло
достатньо добре. Трохи хвилювалася, нервувала, адже це мій
четвертий чемпіонат світу, але
до цього я ще не була у фіналі
на відкритому повітрі. Я дуже
вдячна за те, що маю змогу тренуватися і виступати, усім захисникам, які боронять нашу
землю і відстоюють нашу свободу. Постараємось із Ярославою порадувати їх медалями».
У фіналах вже виступили
Марина Бех-Романчук та Михайло Кохан. Марина, яка раніше стрибала лише у довжину, на
першому для себе ЧС у потрійному стрибку стала 11-ю. Далі
на Бех-Романчук чекає виступ у
її коронній дисципліні, де вона
є однією з фавориток.
А Кохан, який торік на Олімпіаді зупинився за крок від медалі, цього разу в Юджині фінішував сьомим (78,83 м).
«78,83 м — це мій найкращий результат у сезоні. Загалом я задоволений цим, але це
все ще не мій особистий рекорд.
Наступні змагання — чемпіонат
Європи, тому буду готуватися
до них. Ми готували пік форми
на чемпіонат світу, але щось не
дуже пішло в плані результату.
Я почувався нормально на початку червня. Але не жаліюся.
Усе нормально, йдемо за планом. Навіть мій особистий рекорд зараз не був би в медалях.
Думаю, я менше засмучений за
тих, хто посів четверте та п’яте
місця», — сказав Михайло. ■

■ ВСЕСВІТНІ ІГРИ

І в неолімпійських
видах — кращі
Україна завершила Всесвітні ігри у топ-3
медального заліку
Олексій ПАВЛИШ
Всесвітні ігри-2022 — найпрестижніші змагання з неолімпійських видів
спорту — стали для української збірної
напрочуд успішними. Вперше в історії
«синьо-жовта» команда фінішувала у
топ-3 медального заліку. Більше того,
українці завоювали 45 нагород, із них
16 золотих, усі ці показники — рекордні для України.
При цьому наші спортсмени виграли медальний залік у паверліфтингу
та муай-таї. А загалом здобули нагороди у 13 видах спорту. У підсумковому ж медальному заліку тріумфувала
Німеччина, далі — США.
Ривок із п’ятого місця у топ-3 медального табеля про ранги українська збірна зробила завдяки надзвичайно «врожайним» останнім дням змагань. Так, у восьмий день ігор в американському Бірмінгемі чемпіоном
став наш дует у спортивній акробатиці — Вікторія Козловська/Таїсія
Марченко (це перше «золото» у спортивній акробатиці для України з 1993
року). А Данило Фільченко став другим у воднолижному спорті в дисципліні trick.
Наступного дня до «срібла» Данило

додав і «золото», ставши найкращим
у дисципліні «стрибки». Ще дві нагороди вибороли наші акробати: дует
Богдан Пограничний/Данило Стецюк
виграв змагання, а жіноча команда у
складі Вікторії Куницької, Олександри Мальчук та Дарини Пом’яновської
стала третьою.
Теж дві медалі Україна здобула в джиу-джитсу. Богдан Мочульський став чемпіоном у вазі до 62 кг
дисципліни «файтинг», а в жіночій
дисципліні «не-ваза» з джиу-джитсу
«срібло» здобула Богдана Голуб.
Окрім немалого медального доробку, Україна за підсумками ігор отримає 54 тисячі доларів на відновлення
після війни — кошти зібрали на благодійній акції з продажу квитків. Із
кожного квитка, проданого на змаганнях, один американський долар перераховували на потреби України. Таким чином, за весь турнір, який тривав 11 днів, зібрали 54 тисячі.
За рішенням Міжнародної асоціації
Всесвітніх ігор (IWGA) та Спортивного
комітету України, ці гроші будуть використані на відновлення спортивної
інфраструктури, що була пошкоджена
або зруйнована внаслідок розв’язаної
росією війни. ■

❙ Данило Фільченко у воднолижному спорті виборов дві нагороди.

❙ Україна виграла медальний залік у паверліфтингу: «золото», зокрема,
❙ завоював Олексій Бичков.
❙ Фото The World Games.

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2022

СПОРТ
Юлія Бакастова

15

«Українці — сильна нація. Ми це доводили, доводимо й будемо доводити».

українська шаблістка
Григорій ХАТА
У новому сезоні кваліфікацію до групового раунду Ліги
чемпіонів український віцечемпіон — київське «Динамо»
— розпочинає з другого етапу.
У середу ввечері на стадіоні
у польському Лодзі «біло-сині»
провели перший поєдинок двораундової дуелі проти турецького «Фенербахче». Гра, котра
відбулася на муніципальній
арені ЛКС, мала для команди
Мірчі Луческу статус домашньої, адже, як відомо, через
повномасштабне вторгнення
рф в Україну проведення в нашій країні міжнародних футбольних змагань неможливе.
«Ми вирішили грати у Польщі, бо знаємо, що тут нам забезпечена підтримка вболівальників. Тут багато українців, тому
на нас очікує відмінна атмосфера під час домашнього матчу, що має допомогти нам здобути хороший результат», — зауважив румунський наставник
«Динамо».
Слід визнати, що як для другого раунду кваліфікації суперник динамівцям дістався непростий. «Фенербахче» — команда з характером. На думку букмекерів, саме турецький клуб
потрібно вважати фаворитом у
цій парі. Що цікаво, поєдинок
у Лодзі став для «Динамо» першим офіційним матчем у поточному році, тож закономірним
було хвилювання «біло-синіх»
напередодні їхнього старту в
Лізі чемпіонів.
«Не буду приховувати —
відчувається певна нервозність,
але вона притаманна для матчів
ЛЧ. Водночас наша фізична го-

■ ФУТБОЛ

У Польщі — як удома
Український
віцечемпіон розпочав
свій кваліфікаційний
шлях у новому
розіграші футбольної
Суперліги
товність достатньо добра», —
відзначив капітан «біло-синіх»
Сергій Сидорчук.
Нагадаємо, що впродовж
кількох місяців динамівський
колектив проводив у Європі
благодійні поєдинки, через що
був змушений постійно переміщатися Старим світом.
«Зараз ми — ніби кочуючий
табір. Переїзди накладають
свій відбиток. Однак у ситуації,
що склалася у нашій країні, ми
не маємо морального права на
це жалітися», — наголосив Сидорчук.
Коментуючи ж участь своєї
команди в благодійному турі,
Мірча Луческу визнав важливість цього проєкту, котрий,
за його словами, допоміг згуртувати біженців з України й надав їм відчуття родини.
«У цих поєдинках ми намагалися давати рівноцінну ігрову практику футболістам, щоб
вони підійшли до ігор із «Фе-

❙ В останньому перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів контрольному поєдинку динамівці
❙ поступилися (1:2) бельгійському «Антверпену».
❙ Фото з сайту fcdynamo.com.
нербахче» у хороших кондиціях. Це було непросто, оскільки багато наших хлопців виступали за національні збірні до
15 червня. Їм потрібен був відпочинок, після чого вони приєдналися до нас на тренувальному зборі. Три матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника, і
два залишилося для цілеспрямованої підготовки. Вважаю,

що на даний момент команда
перебуває у хорошій формі», —
так оцінив підготовку до старту
в ЛЧ Луческу.
На думку румунського спеціаліста, у дуелі з «Фенербахче» у нього буде хороший колектив, який уже понад два
роки грає разом. «Це протистояння дуже важливе не лише
для нас, не лише для вболівальників «Динамо», а й для наро-

■ ФЕХТУВАННЯ

За відомим сценарієм
Першу нагороду для
української збірної на
фехтувальному ЧС-2022
виборов досвідчений
ветеран-шпажист
Григорій ХАТА
На чемпіонаті світу з фехтування,
котрий проходить у Каїрі, в активі української збірної вже є перша медаль. Її
володарем став 38-річний вітчизняний
шпажист, бронзовий призер Олімпіади2020 Ігор Рейзлін.
У столиці Єгипту досвідчений українець дістався півфіналу. І хоча перемогти в ньому олімпійського чемпіона Токіо-2020 — японця Казуясу
— Мінобе Рейзліну не вдалося (12:13),
попри поразку, наш співвітчизник автоматично піднявся на третю сходинку
п’єдесталу.
Загалом для Ігоря це друга планетарна «бронза», на шляху до котрої він по
черзі здолав Романа Александрова з Узбекистану (12:9), Трістана Тулена з Нідерландів (13:12), угорця Мате Тамаша
Коха (15:10) та представника Гонконгу
Фон Хой Суня — 14:13.
Троє інших українських шпажистів
на ЧС-2022 виступили значно скромніше. Роман Свічкар та Ян Сич вибули з
боротьби одразу після перших своїх дуелей в основній сітці.
Натомість Володимиру Станкевичу завдяки двом удалим боям вдалося

❙ На ЧС-2022 в Каїрі Ігор Рейзлін удруге в кар’єрі виборов планетарну «бронзу».
❙ Фото з сайту www.nffu.org.ua.
дістатися 1/8 фіналу.
Після того як вітчизняні шпажисти
трохи «набили руку», можна очікувати
від них продуктивної роботи в команд-

них змаганнях. Досвід попередніх років,
коли на ЧС-2019 в Будапешті український колектив на чолі з Рейзліним здобув
«срібло», дає підстави сподіватися на їх-

ду України, який чекає від нашої команди перемоги. Водночас я розумію, що цей двобій
важливий і для «Фенербахче»,
адже клуб вклав серйозні кошти в команду і чекає на її вихід
до групового етапу», — резюмував Луческу.
Зазначимо, що переможець
цього протистояння в третьому
раунді відбору ЛЧ зіграє з австрійським «Штурмом». ■

ній медальний успіх і в Каїрі.
Поки ж у столиці Єгипту точаться індивідуальні баталії. У перший змагальний день боротьбу за медалі вели шпажистки та шаблісти, і тут українська
збірна обмежилася вельми скромними
здобутками. Краще за інших у жіночій
шпазі виступила чинна чемпіонка Європи Влада Харькова, котра посіла 24ту сходинку. Водночас у чоловічій шаблі найвище поміж українців у підсумковому протоколі — на 26-ту позицію
— піднявся Андрій Ягодка. Трохи кращого результату досягла Україна в жіночій рапірі: тут, дебютуючи на ЧС, 20річна Аліна Полозюк завершила змагання на 23-й позиції.
Традиційно ж високі шанси на медалі
українська збірна має в жіночій шаблі.
До Каїру в складі збірної поїхала й титулована Ольга Харлан, тож якщо не
в індивідуальних, то в командних змаганнях від українських шаблісток варто очікувати нагород. Наприкінці червня в турецькій Анталії проходив чемпіонат Європи, і там вони вибороли командну «бронзу». «Українці — сильна
нація. Ми це доводили, доводимо й будемо доводити», — сказала після бронзового успіху на ЧЄ-2022 одна з учасниць української команди шаблісток Юлія Бакастова.
Зауважимо, що до ЧС у Єгипті українська збірна з фехтування через російську агресію змушена була готуватися в
різних географічних місцях. Приміром,
вітчизняних шпажисток люб’язно прихистили в Ізраїлі, українські шаблістки до
«мундіалю» готувалися в Італії, а їхні колеги з чоловічої команди — в Німеччині.
Наші рапіристки домашні умови для підготовки отримали в Угорщині, а представники української рапіри — в Польщі.
Тож Національна федерація фехтування України щиро подякувала усім своїм
колегам в інших країнах, які допомогли
в організації підготовки української збірної до чемпіонтату світу в Каїрі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Купили їм хатку, іще сіножатку
Чого хочуть переселенці й що може громада

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 21 ЛИПНЯ 2022

■ КВІТИ ЖИТТЯ

Не один удома
В Ілона Маска «знайшлося» ще двоє дітей
Якщо мати вдома дитячу футбольну команду для пересічної
людини — це жарт, то для мільярдера Ілона Маска — буденна реальність. Дітей у 51-річного
засновника компанії SpaceX аж
дев’ятеро. Причому — переважно хлопці. Щоправда, згуляти з
ними у футбол поки що не вийде, адже троє наймолодших спадкоємців ще зовсім немовлята.
Лише недавно стало відомо,
що в полку Маска прибуло: в багатодітного батька народилася двійня. Матір’ю двох молодших синів є підлегла винахідника
— 36-річна директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink Шівон Зіліс. Малюки з’явилися на світ ще в листопаді минулого року. Маск довго
приховував народження двійнят.
Втім днями виданню Page Six він
підтвердив, що це правда.
Цікаво, що хлопчики лише на декілька тижнів старші за свою сестричку Екзу Дарк Сідіріель Маск,
матір’ю якої є співачка Граймс.
Нагадаємо, п’ятеро старших
дітей винахіднику народила його
перша дружина Джастін Маск.
Причому двоє хлопців — Гриффін
і Ксав’єр — з двійні, вони народились у результаті екстракорпорального запліднення в 2004 році.
А за два роки на світ з’явилася
трійня — Даміан, Саксон і Кай.
Разом із Джастін Ілон зазнав і
гіркоти батьківства: їхній первісток — син Невада — помер у віці
10 тижнів від синдрому раптової
дитячої смерті. Якби хлопчик вижив, йому цьогоріч було б 20 років
і це була б десята дитина Маска.
А ми продовжуємо рахувати
далі.
У 2020 році від співачки Граймс
народився хлопчик, якого назвали
дивним ім’ям Екс Еш Ей-Твелв.
У грудні минулого року на світ
з’явилася Екза Дарк Сідіріель.
До слова, дівчинку народила суро-

гатна мати. І це донедавна була єдина донька Маска. Чому була?
Бо
18-річний Ксав’єр
раптом вирішив змінити стать і
ім’я та подав
відповідне
звернення
до суду. А також повідомив (чи повідомила?), що
вирішив порвати будь-які
стосунки з батьком. Про це стало відомо загалу наприкінці червня, хоча
судове звернення
Ксав’єра, який
тепер хоче стати Вів’єн, було
зареєстроване ще в квітні. Прізвище бунтівний нащадок
хоче
взяти материне.
Словом, більшість випробувань, які можуть
випасти на долю
батьків, Маску
вже довелося пережити. Втрата
Ілон Маск: дітей багато не буває!
дитини, дві двійні, трійня, діти
дев’ять. Винахідник стурбований
«з пробірки», сурогатне материнс- проблемою зниження народжутво, позашлюбні діти, зміна дити- ваності дітей, тому хоче мати якною статі, синівський бунт і відмо- найбільше спадкоємців. «Я хочу
ва від батькового прізвища — по- стільки дітей, скільки я можу собі
годьтеся, забагато як для однієї дозволити. Щоб я зміг приділяти
людини. Навіть якщо це сам Ілон кожному час та увагу і бути для
Маск!
всіх хорошим батьком», — поясАле випробування не лякають нив багатодітний татусь. Ой, набагатодітного татуся, бо він не віть боюся прогнозувати, що там
збирається зупинятися на цифрі на Маска чекає попереду! ■

❙

■ ПОГОДА

По горизонталі:
3. Біблійний цар, син царя Давида, еталон мудрості та справедливості. 6. Різьблений стовп, що служить для прикраси будівлі, запозичений з античної архітектури. 8. Поетичне порівняння священника, що
походить від Нового Заповіту. 10.
Соліст гурту «Антитіла», волонтер
і військовий парамедик, який звернувся до білорусів не воювати проти України. 11. Сяйво над головою
ангелів чи святих. 12. Село, в якому народився Тарас Шевченко. 14.
Слов’янський бог, уособлення весняного сонця. 16. Урочиста присяга православних ченців додержуватися правил чернечої поведінки.
17. Двигун торгівлі. 21. Ім’я головного героя фільму Нарімана Алієва «Додому». 23. Сріблясто-білий
тугоплавкий метал. 24. Москалі,
кадировці, лукашисти і наші колабораціоністи, які несуть в Україну
«русскій мір». 25. Друга половинка царя. 26. Давня назва зозулі, що
зустрічається в «Слові о полку Ігоревім».
По вертикалі:
1. «Не все те ..., що блищить»
(народна приказка). 2. «Німець
каже: «Ви — ...!». «..., ...! Золотого Тамерлана онучата голі» (Тарас Шевченко). 3. Чоботи з дорогої шкіри червоного чи жовтого ко-

льору. 4. Риб’яча «кольчуга». 5.
Пристрій для перетворення зерна
на борошно. 6. Дубовий ліс. 9. Агрегатний стан води у звичному вигляді. 12. Назва росіянина, яку «Фейсбук» чомусь вважає для них образливою. 13. Місто на Київщині, батьківщина Ліни Костенко. 15. В’язниця,
каземат. 18. Наречена Тараса Шевченка, з якою він так і не побрався.
19. Висока палиця з перекладиною,
на яку спираються люди, якщо ушкоджена нога або її немає. 20. Місто
на Львівщині, де в липні 1944 року
відбулася битва між військами вермахту та радянськими військами.
22. Приміщення, куди зносять тіла
померлих. ■
Кросворд №18
від 14 липня

■ ПРИКОЛИ

22—23 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с.
Температура вночi +13...+15, удень +24...+26. Пiслязавтра вночi
мінлива
+14...+16, удень +28...+30.

хмарність

Миргород: короткочасний невеликий дощ. Уночi +12...+14,
удень +22...+24.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +28...+30.

Північ
Захід

хмарно

19 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 19-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +10...+12, удень +28...+30. Моршин: уночi +11...+13,
удень +29...+31.
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
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дощ

+11...+16
+26...+31

00…00
+9...+14
00…00
+25...+30

+11...+16
+29...+34

00…00
+10...+15
00…00
+22...+27

Схід
Центр

00…00
+10...+15
00…00
+22...+27
+11...+16
+26...+31

00…00
+11...+16
00…00
+21...+26

+10...+15
+23...+28

сніг

00…00
Південь +14...+19
00…00
+26...+31
дощ,
гроза

Інформація
надана
+15...+20 Гідрометцентром
+28...+33
України.

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Ванга казала, що Володимиру аплодуватиме весь світ! Ху#ло думало,
що то йому, а то нашому Володимиру!
***
Зайшов сьогодні в магазин біля
дому, щоб купити кавун. Сказали:
«Не беріть цей імпортний, почекайте
кілька тижнів — завезуть херсонські». Почекаю.
***
Знаєте, який гурт слухали російські солдати на складі в Новій Каховці за півхвилини до смерті? 30
seconds to Himars.
***
Сьогодні у новинах почув, що

поліція шукає вбивцю москалів. Одразу ж надіслав їм своє резюме.
***
У цьому сезоні губи, брови, сідниці більше не в моді. Тренд-2022 —
дівчина з сіллю та каністрою бензину.
***
Якщо бєлгородці чують «хлопки» в небі, це означає, що Бог аплодує ЗСУ.
***
— Що має бути в голові російського солдата, щоб він перестав воювати з українцями?
— Куля.
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