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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 37,411 грн

стор. 8»

День Української Державності ми відзначаємо сьогодні вперше.
ФОТО  з сайту 1news.com.ua.
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На Розсошенському кладовищі 

під Полтавою безпритульні пси 

нападають на людей. До трагедії 

один крок, але ніхто не береться 

ізолювати агресивних тварин

Вдача собача, натура вовча
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Кожне прослуховування 

російської пісні — це 

черговий грошовий внесок 

у якусь ракету, якою 

вдарять по Києву, Львову 

чи Одесі
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Рашистська медіамакуха Експорт 
під обстрілом

Україна готується 

до експорту зерна, навіть попри 

атаки ракет на порти: вивезти 

треба багато, а час грає проти нас

Скільки років 
державності України? 
Маємо вести відлік від скіфських часів
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«Ми вже перемогли, тому що серед жахіть війни ми залишаємося людьми. Допомагаємо один одному, 
рятуємо мирних мешканців, оплакуємо загиблих, радіємо коротким розмовам із рідними... Ми перемогли, 
тому що серед нас справжні Герої».

Зі сторінки Головнокомандувача ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

АГІТПРОП

Рашистська 
медіамакуха
Кожне прослуховування російської 
пісні — це черговий грошовий 
внесок у якусь ракету, якою 
вдарять по Києву, Львову чи Одесі
Вікторія НИКИШИЧЕВА

Ця війна щодня неспинно віддаляє нас від воро-
жої росії. Все більше переконуємося: сфера су-
часних медіаресурсів теж стала повномасштаб-
ним полем бою, де противник веде прицільний і 
нищівний вогонь. Назву принаймні чотири  пози-
ції, на які варто звернути увагу всім нам. Щоб, 
проаналізувавши, чітко і ясно сказати собі: не ста-
вай покірною мішенню, не ведись на солодку мос-
ковську отруту!

Фільми і серіали
 У більшості цього контенту прямо чи опо-
середковано романтизується «рассєя-матуш-
ка», спосіб життя росіян,  «широкая россійская 
душа». Вам будуть тонко і влучно вбивати в го-
лову, що, мовляв, так, у них є проблеми, є погані 
люди, але все одно їхня країна така «сильна та 
могутня», що здатна здолати все. Вам уміло ро-
мантизуватимуть очевидні недоліки росіян, на-
томість висміюючи інші народи і держави.
 Вони давно і люто кпинять з українців (від 
кінообразів притютькуватих «хахлов», «тупих 
салоєдов» до лютих і продажних «поліцаєв», 
прєдатєлєй, «бандєровцов»... Таких «персона-
жів» у російській фільмографії — сотні!

Музика
 Перша й очевидна причина, чому повинні 
відмовитись від «руснявої» музики: кожне про-
слуховування улюбленої російської пісні чи ви-
конавця — це черговий грошовий внесок у якусь 
ракету, якою вдарять по Києву, Львову чи Одесі. 
Про це слід пам’ятати скрізь і завжди.
 Популярні чи «розкручені» російські вико-
навці мають велику авдиторію в соціальних ме-
режах і користаються з цього, заробляючи гро-
ші.  Але вони у кращому випадку ані словом не 
обмовилися про російсько-українську війну, а 
зазвичай звинувачують в усьому українців, по-
ширюють серед своїх прихильників пропаган-
дистські меседжі кремля.

Мокшанський «юмор»
 Усілякі там «крівиє зєркала», «пєтросяни з 
хазановими й вінокурами»... Геть! Згадайте їх-
нього «коміка» Нурлана Сабурова, який на своє-
му концерті висміяв українку в білій сукні з чер-
воними плямами від крові, яка вийшла на сце-
ну, аби почути слова засудження війни в Україні. 
Цей «пєтрушка рассєйской естради» приплів 
сюди низькосортний жарт про «місячні»...
 А ще недавно для багатьох шанувальників 
гумору в Україні цей стендапер був кумиром. 
Отже, гумор — також не поза політикою. Ігно-
руймо мокшанських скоморохів!

Ютуб-блогери
 Не дивімося контент росіян — бо так додаємо 
їм переглядів. Своєю «цікавістю» множимо по-
пулярність їхніх відео та  своїми ж руками не-
семо їм гроші. З них блогери заплатять подат-
ки в російську казну на  «гради», «іскандери» та 
іншу смертоносну зброю. До слова, лишень оди-
ниці з популярних російських блогерів засуди-
ли агресію проти України, решта — як це й во-
диться в імперському багні — або підспівують 
своєму клінічному фюреру, або тупо мовчать.

* * *
 Кожен росіянин винен у цій війні. Кожен — 
без винятку, підтримував чи стояв осторонь — 
прямо причетний до безумства своєї влади, полі-
тиків, генералітету, до воєнних злочинів своєї 
озвірілої вояччини!
 Кожен українець мусить вести боротьбу на всіх 
фронтах, аби наша справедлива Перемога настала 
якомога швидше. Вимівши, викинувши російсь-
кий медіаконтент зі свого повсякдення, з нашого 
життя, —  неодмінно наблизимо омріяний день. 

■ Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У ніч на 27 липня ук-
раїнська артилерія завда-
ла чергового удару по стра-
тегічно важливому Ан-
тонівському мосту. Місцеві 
жителі виклали у соціаль-
них мережах чимало фото 
і відео, які свідчать про по-
тужну ракетну атаку на 
цей об’єкт. Речниця Сил 
оборони півдня Наталія 
Гуменюк вже підтвердила 
цю інформацію в ефірі на-
ціонального телемарафо-
ну. «Ми не руйнуємо інф-
раструктуру, ми руйнуємо 
плани ворога, — уточнила 
вона. — Робота нашої ар-
тилерії настільки акурат-
на і ювелірна, що спрямо-
вана більше на деморалі-
зацію ворожого війська. 
Удари були, але вони були 
філігранні». І хоча російсь-
ка сторона поспішила спро-
стувати сенсаційну нови-
ну, становище їхнього уг-
руповання на Херсонщині 
стало ще проблемнішим.
 На цій ділянці фронту 
останнім часом українсь-
кі військові стали актив-
но використовувати й авіа-
цію. Як повідомили учора 
в оперативному команду-
ванні «Південь», бомбарду-
вальники, штурмовики та 

бо йові гелікоптери знищи-
ли опорні пункти рашистів 
у трьох селах регіону. У ре-
зультаті наші військові пов-
ністю звільнили Андріївку 
і надійно закріпили свої по-
зиції у Лозовому.
 Успіхи пілотів ЗСУ, схо-
же, посіяли неабияку пані-
ку в лавах окупантів. Вони 
все більше нервують, зни-
щуючи одне одного. «Дня-
ми трійка ворожих Ка-52 
в районі Ольгіного, маю-
чи намір атакувати наші 
підрозділи, нанесла вра-
ження по своїх, за що була 
«покарана» своїми ж засо-
бами протиповітряної обо-
рони, — повідомили в ОК 
«Південь». — Таким чи-
ном, ворог черговим жес-
том доброї волі позбавив 
себе одного ударного Ка-
52. Наших втрат не допу-
щено».
 На луганській лінії 
фронту теж цими днями 

гаряче. Ворог намагаєть-
ся прорвати тут оборо-
ну ЗСУ, проте наші війсь-
кові завдають противнику 
втрат на всіх напрямках, 
де точаться активні бойові 
дії. «Росіяни вкотре вда-
лися до ракетного терору, 
двічі обстрілявши населені 
пункти, — повідомив учо-
ра вранці очільник області 
Сергій Гайдай. — Ще двічі 
вони здійснили артилерій-
ські обстріли, а також долу-
чали мінометників. Неод-
норазово були задіяні без-
пілотники. ЗСУ зупини-
ли штурмові наміри росіян 
на шістьох ділянках. Оку-
панти вимушені були 
відійти, зокрема, в районі 
Верхньокам’янського».
 Сергій Гайдай також 
підтвердив факт знищен-
ня у Лисичанську шта-
бу сахалінського ОМОНу. 
Внаслідок точного удару 
ЗСУ загинуло щонайменше 

12 рашистів. Є також чима-
ло поранених. На опубліко-
ваному в соціальних мере-
жах відео чути, як окупан-
ти скаржаться на те, що 
хтось із лисичанців здав 
місце їхньої дислокації. 
 Аналогічний сюрприз 
ворожих спецпризначенців 
чекав і у Харківському ре-
гіоні. «На території Украї-
ни було знищено підрозділ 
спеціального призначен-
ня рф, — повідомив жур-
наліст Роман Цимбалюк. 
— Артилерійські військові 
завдали ракетного удару по 
позиціях 25-го окремого 
загону спеціального при-
значення «Меркурій» (в/
ч 7459, Смоленськ) військ 
національної гвардії рф у 
Харківській області. У ре-
зультаті удару загинули 18 
військовослужбовців, по-
над 19 отримали поранен-
ня, а 5 вважаються «зник-
лими безвісти». ■

Тетяна РУДЕНКО

 Двоє велосипедистів ви-
рушили з українсько-поль-
ського кордону, щоби здо-
лати 2,5 тисячі європейсь-
ких кілометрів і розповіс-
ти про війну росії в Україні 
та зібрати кошти на життє-
во необхідні реанімобілі на 
лінії зіткнення. Маршрут 
пролягає п’ятьма країнами. 
 Протягом 15 днів заї-
дуть у 15 міст, а завершать 
акцію в Лондоні 7 серпня. 
Учасники велопробігу ве-
зуть із собою бойовий пра-
пор, який їм передали із 
зони бойових дій — із села 
Лозове на Донеччині.
 «Ми проїдемо велосипе-
дом тисячі кілометрів, аби 
розказати світу, що війна 
не десь далеко, вона на від-
стані велосипедної манд-
рівки. Лише здається, що 
ракети влучають у житлові 
квартали та торгові центри 
десь на іншому краю сві-
ту. Ракети, які обривають 
життя цивільних і війсь-
кових, — ближче, ніж ви 
думаєте, — прокоменту-
вав перед стартом учасник 
велопробігу Андрій Вель-
гош. — Ми за 15 днів дове-
демо, що цю відстань мож-
на подолати велосипедом. 
А якщо на танку? Це спра-
ва кількох днів. А якщо лі-
таком? Вони прибудуть за 
кілька годин. А якщо ра-
кета? То у вас на поряту-

нок — кілька хвилин. 
 Ми відвідаємо 15 єв-
ропейських міст, аби роз-
казати про звитяжність і 
мужність українців. А ви 
— зможете підтримати їх 
своїми донатами. Аби ви-
жила більша кількість 
відважних і сміливих, їм 
потрібні реанімобілі. Пот-
реба в 100 автівках. Ми хо-
чемо зібрати кошти при-
наймні на 15. Ми не збирає-

мо на кулі і зброю. Україн-
ці не потребують хліба. Але 
вони надзвичайно потребу-
ють реанімобілі в місцях 
ведення бойових дій. Один 
реанімобіль може вряту-
вати сотні життів», — на-
голошує українець Андрій 
Вельгош, який понад 20 
років живе у Лондоні. Його 
колега у велопробігу-акції 
— 67-річний геолог Мико-
ла Мандзяк. 

 За іронією, лінія фрон-
ту в Україні дорівнює десь 
2 тис. 500 км, що приблиз-
но відповідає відстані, 
яку проїдуть волонтери 
від Краківця до Лондона. 
Після польських Ряшева і 
Кракова мандрівники вже 
у Чехії. У день виходу га-
зети акцію підтримки Ук-
раїни організовують, як і в 
усіх містах за маршрутом, 
у Празі. ■

Першою зустрічала волонтерів Польща.
Фото зі сторінки United Ukraine Fellowship.
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ВЕЛОПРОБІГ

Протяжність фронту — як відстань 
від Краковця до Лондона
Волонтери 15 днів у 15 європейських містах збиратимуть кошти 
на реанімобілі для наших бійців на лінії зіткнення

■

НА ФРОНТІ

Синдром «жесту доброї волі»
Наші військові тримають оборону на сході й упевнено 
тіснять ворога на південному напрямку

■

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Понад п’ять місяців тому, в лютому, 
харків’яни відмовилися зустрічати оку-
пантів з квітами, за що й донині отриму-
ють від російської загарбницької армії 
«покарання» у формі щоденних обстрілів 
з усієї наявної зброї. З початку повномас-
штабної війни трапилося всього лише 
п’ять днів, коли небо над містом не роз-
сікали ворожі ракети. Саме тоді мер Ігор 
Терехов закликав місцевих підприємців 
повернутися до роботи, про що, можли-
во, не раз пошкодував. «Російського аг-
ресора не влаштовувало, що Харків почав 
перезапускатися, — сказав він пізніше. 
— І як наслідок — люди зараз не можуть 
працювати, отримувати заробітну плату, 
купувати продукти харчування, медика-
менти, товари першої необхідності»
 Бізнесова статистика наразі дійс-
но сумна. За перше півріччя Харків че-
рез війну виконав бюджет лише на 82,4 
відсотка, не отримавши до міської каз-
ни заплановані 1 мільярд 600 мільйонів 
гривень. У мерії прогнозують, що рівень 
фінансових надходжень і далі знижу-
ватиметься, оскільки 90 відсотків під-
приємств просто «стоять». Решта по-
датків (на землю, з прибутків фізичних 
осіб, орендна плата за нерухомість) теж 
«просіли» через масовий виїзд харків’ян 
у безпечніші регіони. 
 Наразі у колись 1,5-мільйонному 
місті проживає лише 700 тисяч, і біль-
шість з них через безробіття потребує 
серйозної допомоги. «Сьогодні ми дотує-
мо наші комунальні підприємства і ре-
монтуємо зруйновані трубопроводи, — 
каже міський голова. — Також безплат-
но працює громадський транспорт, тому 

що людям платити нічим. Усе це — ко-
лосальні витрати».
 Від самого початку повномасштаб-
ної війни рашисти з особливим завзят-
тям оголосили «полювання» на великі 
промислові підприємства Харкова. Тому 
кілька фірм ще навесні перевезли свої 
потужності до західних та центральних 
регіонів країни. Однією з перших зміни-
ла локацію компанія UBC Group, що ви-
робляє і постачає холодильне обладнан-
ня до 120 країн світу, співпрацюючи з ві-
домими міжнародними брендами. 
 Не кращі часи переживають у Хар-
кові й три найбільші книжкові типог-
рафії в Україні. Зокрема, через зростан-
ня цін на папір вони навряд чи зможуть 
випускати конкурентоспроможну про-
дукцію навіть після війни. На думку ди-
ректорки Українського інституту кни-
ги Олександри Коваль, ця галузь без дер-
жавних преференцій вочевидь не зможе 
вийти з кризи. Однак, попри все, ще на-
прикінці травня у прифронтовому місті 

відкрили свої магазини видавництво 
Vivat та мережа «Книголенд».
 Намагаються працювати під обстріла-
ми також великі супермаркети, апте-
ки, салони краси, заклади громадського 
харчування та сфери побуту. І все ж най-
більш упевнено тримаються на плаву (як, 
до речі, й раніше) ІТ-компанії міста, яким 
вдалося зберегти 95 відсотків своєї опера-
ційної діяльності. Наразі всі вони актив-
но займаються волонтерством, створю-

ють благодійні соціальні проєкти і про-
довжують платити податки. 
 Як повідомили у Департаменті циф-
рової трансформації з посиланням на 
дослідження Асоціації ІТ Ukraine та 
Kharkiv IT Cluster, в залежності від роз-
мірів щомісяця одна ІТ-компанія спла-
чує до бюджету від 1,5 до 42 мільйонів 
гривень. Крім цього, за 5 місяців війни 
ця індустрія перерахувала 806 мільйонів 
гривень у благодійні фонди. ■

БЛАГОУСТРІЙ

Краса рятує 
На комунальних пляжах Черкас 
відновлюють зелені зони
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах на комунальних пляжах віднов-
люють зелені зони. У місті на Дніпрі цим опі-
кується комунальне підприємство «Благоуст-
рій». Про це «Україну молоду» повідомили в 
Черкаській міській раді. Кажуть, нові клумби 
вже з’явилися на двох комунальних пляжах — 
«Митницькому» та «Казбетському».
 На «Митницькому» повністю створили нову 
клумбу. Тут висадили дерева та кущі — сакури, 
пухироплідник, вігелу та чубушник. На «Каз-
бетському»  відновили дві клумби. Тепер цю 
зону відпочинку прикрашають такі рослини: 
сосна гірська, туя Даника, злаки і кашпо з пе-
туніями.
 За словами в. о. директора Черкаського ко-
мунального підприємства «Благоустрій» Анд-
рія Сопілкова, щоб кущі і дерева росли та раду-
вали відвідувачів комунальних пляжів, вста-
новлено системи крапельного поливу клумб. На 
«Соснівському» пляжі, уточнює пан Андрій, та-
кож відновили полив і доглядають за рослина-
ми, які тут були висаджені раніше.
 Як наголошує черкаський міський голова 
Анатолій Бондаренко, міські комунальники 
щодня працюють над тим, щоб у зонах відпо-
чинку та у громадських місцях Черкас було 
чисто і комфортно. «Тож жителів та гостей 
міста прошу цінувати їхню роботу та дотри-
муватися порядку», — підсумовує пан Ана-
толій. ■

■ Валентина САМЧЕНКО

 «Неспалима. З глиби-
ни століть. Незборима» — 
виставка з такою назвою 
відкрилася в Києві на 150-ту 
добу повномасштабної росій-
сько-української війни. Ро-
боти відомих і впізнаваних 
за стилем Олександра Мель-
ника, Олеся Солов’я та Ва-
силя Корчинського в одній 
залі опинилися невипадко-
во. Щонайменше цих ху-
дожників об’єднує постійне 
прагнення переосмислити 
та відобразити віхи історії 
України. 
 Як рефлексія на жорс-
току повномасштабну вій-
ну росії в нашій незалеж-
ній країні з’явилася кар-
тина Василя Корчинського 
«Війна. Біженці», на якій 
— і зранені російськими ра-
кетами багатоповерхівки, й 
оборонні металеві конструк-
ції, і нависання над вираз-
но зображеними матір’ю з 
дітьми хижих птахів зі зло-
вісними рашистськими Z 
та червоними зірками, які 
зображують тяглість росій-
сько-путінської орди від ра-
дянського тоталітаризму. А 
Олесь Соловей зобразив ук-
раїнку як образ країни, що 
змушена брати зброю, щоби 
оборонятися.
 Ці троє художників є 
творцями та постійними ек-
спонентами Всеукраїнської 
бієнале історичного живопи-
су «Україна від Трипілля до 
сьогодення в образах сучас-
них художників», яка від-
бувається раз на два роки за 
підтримки дирекції Націо-
нальної спілки художників 
України вже понад 18 років. 
Олександр Мельник — за-
сновник і куратор цього про-
єкту, а Василь Корчинський 
і Олесь Соловей є його поміч-
никами та однодумцями. 
 «Я вже змалку бачив не-
правдивість того, чого нас 
учили і в школі, і в інсти-
туті. І бачив історію нашо-
го мистецтва, де наші герої 

подавалися бандитами, а 
московські кати — героями 
і визволителями. Із настан-
ням Незалежності я думав, 
що буде вибух історично-
го жанру в нас. Бо одиниці 
були правдивих історич-
них полотен до того», — 
каже Олександр Мельник. 
Не відчувши дій держави 
до заохочення розквіту та-
кого арт-жанру, художник 
вирішив, що, однак, не вар-
то сходити з цієї дороги. 
 Олександр Мельник час-
то оперує великими площи-
нами й узагальненими об-
разами, його герої неначе 
зійшли з епічного стінопи-
су. Живопис мистця аске-
тичний і водночас ритмічно 
виразний, сповнений внут-
рішньої мелодики, де все 
чітко підпорядковано ідей-
ній структурі. Знаковими 

в його доробку є «Діяння 
Андрія Боголюбського на 
Русі», «Дзвонар» та «Не-
спалима». У 2015-му на по-
лотні з’явився «Спломені-
лий цвіт» — герої Револю-
ції гідності. Роком раніше, 
у період відстоювання пра-
ва України бути європейсь-
кою країною, у середмісті 
Києва не можна було не 
звернути уваги на цього чо-
ловіка, який високо тримав 
свою картину «Очі» Вседер-
жителя з приписом «Бачу 
справи твої, людино». (Ту 
роботу художник написав 
іще 2001-го).
 Учень Миколи Сторо-
женка — Олесь Соловей — 
тимчасово наснажувався 
на імпресіоністичні пейза-
жі, які у 2019-му представ-
ляв на персональній вистав-
ці «Сонячна повінь», однак 

основним його жанром зали-
шається історичний. Тому 
на полотнах — філософ Гри-
горій Сковорода (1995), са-
мостійник Микола Міхнов-
ський (2004), історик Ми-
хайло Грушевський (2005). 
А «Степи мої запродані», на-
писані у 2007-2008 роках — 
з обгорілими соняшника-
ми та заярмленим чолові-
ком, — нагадують про сотні 
років намагання поставити 
українців на коліна. 
 Художник Василь Кор-
чинський, як і його колеги, 
представленими роботами 
на нинішній виставці «Не-
спалима. З глибини століть. 
Незборима» у Національно-
му музеї літератури демонс-
трує закоріненість в ук-
раїнську культуру та рідну 
історію. Його витинанки 
«Савур-могила», «Рости, 
рости, моя ружа» та інші є 
акцетом про те, що квітну-
тиме Дерево роду України, 
які б тільки випробовуван-
ня довелося здолати.
 На відкритті вистав-
ки Олесь Соловей звернув-
ся з проханням до Націо-
нального музею літерату-
ри, Київської організації 
НСХУ, високоповажних 
академіків підтримати 
ідею висунути кандидату-
ру Олександра Мельника на 
здобуття Національної пре-
мії імені Тараса Шевченка. 
«Настав той час. Адже від-
буватиметься Десята бієна-
ле історичного живопису в 
грудні цього року. На своїх 
плечах Олександр Іванович 
тягне цього воза уже май-
же двадцять років, надихає 
нас. Він є прямостоячою 
колоною незламності духу. 
І недаремно він народився 
в селі Мала Офірна (Київ-
щина. — Авт.). Він офірою 
свого життя  жертовно слу-
жить Україні».
 Виставка «Неспалима. 
З глибини століть. Незбо-
рима» приурочена Дню Дер-
жавності, який відзначаємо 
28 липня. ■

АРТ-ПРОСТІР

Правда живопису
Перед Десятою бієнале історичного 
живопису її організатори-художники 
показують свої роботи 
у Музеї літератури

■

Художники Василь Корчинський, Олександр Мельник 
та Олесь Соловей із музикантом Тарасом Компаніченком.
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА.

❙
❙
❙

Прикордонний Харків росія «поливає» ракетами з особливою жорстокістю.
Фото Сергія КОЗЛОВА з сайту 2day.kh.ua.

❙
❙

ВІЙНА

Лише п’ять днів без ворожих ракет
Рашисти продовжують 
нищити інфраструктуру 
Харкова, тож місцева 
економіка переживає 
не найкращі часи

■

Озеленений пляж «Митницький».
Фото надане пресслужбою Черкаської міської ради.

❙
❙
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Георгій ЧОРНИЙ, кандидат технічних 
наук, заслужений діяч науки і 
техніки України

31 травня цього року Верховна 
Рада ухвалила закон, за яким 
щорічно 28 липня відзначатиме-
мо День Української Державності. 
Коли ж зародилася державність 
України і скільки їй років?

Від кіммерійців до українців 
 Першою державою на тере-
нах України, про яку збереглися 
писемні повідомлення в антич-
них джерелах і про існування 
якої нагадують сьогоднішні гео-
графічні назви Сіверськ, Новго-
род-Сіверський, Сіверський До-
нець та інші, була Кіммерія. Іс-
нувала вона в IX-VII ст. до н. е. 
Після неї постала держава під 
назвою Скіфія. Чи можна Кім-
мерію і Скіфію, а за ними й інші 
держави, що пізніше поставали 
на теренах сучасної України, вва-
жати українськими? Позитивну 
відповідь на це запитання дають 
результати недавніх досліджень 
генетичних даних сучасних ук-
раїнців та досліджень українсь-
кої мови, які сукупно визначи-
ли, що історичний шлях україн-
ців розпочався значно раніше за 
часи існування Кіммерії і Скіфії. 
Простежмо, як було отримано ці 
важливі результати. 
 Досліджуючи генетику лю-
дини, мікробіологи відкрили в 
генах людей своєрідний молеку-
лярний годинник, який знайшов 
застосування в історичних до-
слідженнях нової молодої науки 
— археогенетики. Мікробіоло-
ги виявили, зокрема, що близь-
ко половини сучасних українців 
походять від Прадавнього Бать-
ка східноєвропейських народів, 
який народився майже 10 ти-
сяч років тому не деінде, а на те-
риторії сучасної України. Вихо-
дить, близько половини сучас-
них українців є його правнуками 
у 400-му поколінні. Це означає, 
що предки українців нізвідки 
не приходили на терени Украї-
ни, вони весь час були тутешні-
ми людьми, із року в рік примно-
жуючи рід свого Прабатька, зро-
бивши цей рід домінантним, тоб-
то переважаючим серед інших 
родів на українських теренах. 
Протягом тисячоліть мінялися 
тільки їхні назви (кіммерійці, 
скіфи, сармати, гуни, анти, руси, 
козаки, українці), а також міня-
лися назви їхніх дер жав (Кім-
мерія, Скіфія, Сарматія, Гунія, 
Антія, Русь, Україна). Щоразу, 
після тимчасової втрати своєї де-
ржавності, вони перемелювали 
чужоземні орди окупантів і від-
новлювали свою державність 
під старою або новою назвою. 
Очільником держави міг стати 
представник іншого народу, як 
князь Аскольд на чолі Русі, як 
нинішній президент Володимир 
Зеленський на чолі України, але 
народ на цій землі у своїй пере-
важній більшості протягом ос-
танніх тисячоліть залишався 
весь час тутешнім, автохтонним. 
От і сьогодні українці вже вкотре 
вимушені перемелювати нашес-
тя чужинців, цього разу — орду 
рашистів, захищаючи своє пра-
во бути окремою самобутньою на-
цією, природне право жити віль-
но на своїй землі.

Нашій мові — 45 століть 
 З іншого боку, лінгвістичні 
дослідження показали, що існує 
певна сотня слів, так званий спи-
сок Сводеша, яка є в кожній без 
винятку мові, що існували й іс-
нують серед десятків тисяч мов 
на нашій планеті. Це такі слова, 
як голова, рука, сонце, дощ, мі-
сяць, іти, пити, їсти, вмирати, 
теплий, холодний та інші. Цей 
список має цікаву особливість: у 

ньому слова, які означають пев-
ні поняття, замінюються нови-
ми словами набагато повільніше, 
ніж інші слова мови, приблизно 
з темпом 10-15% за одне тися-
чоліття. Це означає, що мова, як 
і гени, має прихований мовний 
годинник, який також, як і моле-
кулярний, варто застосовувати в 
історичних дослідженнях. Зок-
рема, застосовуючи список Сво-
деша, вдалося обчислити час роз-
галуження між собою українсь-
кої й литовської мов, найстарі-
ших у своїх мовних групах серед 
індоєвропейської сім’ї. Отрима-
ний результат виявився глиби-
ною 45 століть. Він і визначив 
час виникнення протоукраїнсь-
кої мови, яка, постійно розвива-
ючись і змінюючись, стала зго-
дом давньоукраїнською, а ще 
пізніше — українською. Засто-
сування списку і методу Сводеша 
показало, що українська мова за 
часом і місцем її виникнення по-
ходить від трипільської, що се-
ред сотні слів цього списку існу-
ють близько шести десятків слів 
трипільської мови, які до цього 
часу збереглися в українській з 
незначними змінами в звучанні. 
Це такі слова, як ти, ми, цей, той, 
не, всі, один, два, малий, яйце, 
зуб, язик, пити, літати, сонце, 
дощ, теплий, сухий та інші.
 Отже, синтез результатів ге-
нетичних і мовних досліджень 
логічно приводить до двох дуже 
важливих висновків. Перший 
висновок: наших предків, які 
постійно проживають на цій зем-
лі вже майже 10 тисяч років, слід 
вважати українцями з тих пір, 
коли виникла протоукраїнська 
мова, тобто 45 століть тому, по-
чинаючи з середини третього ти-
сячоліття до н. е., а Кіммерію і 
Скіфію, які існували значно піз-
ніше, у першому тисячоліття до 
н. е., слід вважати українськими 
державами. 
  Другий висновок: у часи існу-
вання Кіммерії і Скіфії давньоук-
раїнська мова вже існувала, що-
найменше якась частина скіфів 
у багатонаціональній державі 
Скіфії нею розмовляла. Зауваж-
мо, що обидва ці важливі виснов-
ки, звісно, не могли бути отри-
мані за допомогою археології з її 
«німими» артефактами. Вони є 
наслідком появи останніми рока-
ми нових досягнень у галузі архео-
генетики й мовознавства.

Назву «Україна» передали нам 
наші предки
 У давньоукраїнській мові 
скіфів, напевне ж, існували вже 
слова, спільні для всіх теперіш-
ніх слов’янських мов, такі як 
край, країна, земля, які означа-
ли тотожне поняття «держава». 
  «Откуда есть пошла рус-
кая земля и хто в ней почал пер-
вее княжити» — читаємо в літо-
писі. Очевидно, під руською зем-
лею автор літопису розуміє Русь-
ку державу, країну Русь, Руське 
князівство. А в творі «Гетика» ві-
зантійського історика VI ст. Йор-
дана натрапляємо на вражаючу 
фразу-відкриття, а саме: «Землі 
Скіфії, які їхньою мовою назива-
лися Ойум». Відкидаючи закін-

чення –ум, яке Йордан за прави-
лами латинської граматики до-
давав до всіх власних назв (Кас-
піум, Кавказіум, Данапріум), 
дізнаємося, що скіфи свою зем-
лю (країну, державу) називали 
Країною Ой або Ой-Країною. Піз-
ніше назва Ой-Країна, складена з 
двох слів, очевидно, стала вимо-
влятися як одне слово Оукраїна, 
і саме так вона записана в літо-
писі ХІІ ст.: «о нем же Оукраина 
много постона». Наведена вище 
фраза Йордана відкриває багато 
нового і важливого в розумінні 
справжньої історії України. Ви-
ходить, що перша писемна згад-
ка про Україну з’явилася не в 
ХІІ ст., як вважають наші істо-
рики, а в VI ст., коли її вперше, 
551 року, записав Йордан у своє-
му творі «Гетика». Пам’ятаймо, 
що вже незабаром, 2051 року, їй 
виповниться 1500 років.
 По-друге, назву «Україна» пе-
редали нам у спадок наші предки, 
що в ті часи називалися скіфами. 
Цей факт начисто відкидає трак-
тування назви Україна як окраї-
ни чи то Польщі, чи Росії. Бо то 
політичні вигадки, придумані для 
виправдань загарбницьких спроб 
привласнення українських тери-
торій. Адже не могла бути Украї-
на окраїною іншої держави, якої 
і в зародку ще не було, коли назва 
Україна вже існувала. 
 І по-третє, виходить, що назва 
Україна давніша за назву Русь, 
перша згадка про яку (Rhos — ла-
тиною) з’явилася 839 року в Бер-
тинських хроніках. Тоді виникає 
питання: як же так сталося, що 
давніша назва Україна поступи-
лася на цілу тисячу років молод-
шій назві Русь, а потім знову по-
вернулася на своє місце. Це одне 
з найзагадковіших питань ук-
раїнської історії, але й воно має 
свою логічну розгадку.
 Річ у тім, що народна пам’ять 
часто зберігає старі назви протя-
гом кількох тисячоліть. Напри-
клад, латиші сьогодні назива-
ють росіян словом Krievs, яке 
походить від назви їхніх дав-
ніх сусідів — кривичів. Руму-
ни пам’ятають, що понад дві ти-
сячі років тому їхніх предків на-
зивали даками, а їхню державу 
— Дакією. Сьогодні про їхню де-
ржаву нагадує напис Dacia на ав-
томобілях румунського вироб-
ництва. А Республіка Індія че-
рез кілька тисяч років поверну-
ла свою давню самоназву Бгарат. 
З назвою Україна сталося щось 
подібне. 
  Поступившись новій, молод-
шій, назві «Русь», скіфська наз-
ва «Оукраїна» лишалася лише в 
народній пам’яті — її передавали 
усно, від покоління до поколін-
ня, від батьків і дідів до дітей і 
внуків. Як у Тараса Шевченка: 
«Спасибі ж, дідусю, що ти захо-
вав//В голові столітній ту славу 
козачу:// Я її онукам тепер роз-
казав».
 Після занепаду Гунії і Ан-
тії українські терени окупува-
ли пришельці зі Скандинавії під 
назвою руси (або роси в грецькій 
вимові), які утворили у VIII — 
IX ст. три державні об’єднання: 
Куявію, Славію і Арсанію, а піз-

ніше на їхній основі — держа-
ву під назвою Русь. Якийсь час 
на українських теренах панува-
ла двомовність: окупанти розмо-
вляли роською мовою, а місце-
ве населення — слов’янською. 
Про це свідчать подвійні назви 
дніпровських порогів (роською 
і слов’янською мовами), які в  
Х ст. залишив у своєму творі ім-
ператор Візантії Константин Баг-
рянородний.
  Поступово місцеве населен-
ня звільнилося від влади сканди-
навських окупантів, слов’янська 
мова повністю витіснила роську, 
але назва держави Русь, принесе-
на скандинавами, залишилася й 
надалі. Подібний випадок стався 
з галлами, які, звільнившись від 
окупації германським племенем 
франків, стали називати свою 
дер жаву не Галлією, а Францією, 
а себе — французами.
 Цілих тисячу років на ук-
раїнських теренах домінува-
ла назва «Русь», відколи князь 
Олег, заволодівши Києвом, уро-
чисто проголосив його столицею 
русів, або руським Метрополі-
сом. Та коли Московія окупува-
ла у XVIII ст. всю Наддніпрян-
щину, знищила Запорозьку Січ, 
ліквідувала Гетьманщину, при-
власнила назву «Русь», а взамін 
підкинула нам фальшивку під 
назвою «Малоросія», тоді наш 
народ, обурений таким прини-
женням, пригадав і знову явив 
світу призабуту самоназву «Ук-
раїна», успадковану від скіфів. 
В результаті тимчасове, але до-
волі тривале панування на на-
шій землі назви «Русь» закін-
чилося, а натомість відродила-
ся більш давня назва «Україна». 
Вийшло, як у приказці: «Не було 
б щастя, та нещастя допомогло». 
Якби московити не привласни-
ли назву «Русь», ми б і досі, на-
певно, залишалися б із назвою, 
принесеною скандинавами, і 
подібно французам, назву яким 
нав’язали завойовники — гер-
манське плем’я франків, навряд 
чи повернулися б до назви своїх 
предків-скіфів. А так допоміг ви-
падок, який підштовхнув офіцій-
не повернення давнішої скіфсь-
кої назви «Україна».

Українці та скіфи — дві назви 
одного народу
  На жаль, історичних відо-
мостей про Кіммерію зберегло-
ся дуже мало, на відміну від ві-

домостей про Скіфію. Завдяки 
«батькові історії» Геродоту ми 
немало знаємо про скіфів. У роз-
ділі його твору «Мельпомена» 
Скіфія постає як цілком сформо-
вана антична держава, що має 
свої суди і військо, міжнародні 
відносини, проводить держав-
ний перепис населення за кіль-
кістю принесених наконечників 
стріл та ін. Фактично Геродот на-
писав історію античної України, 
яка є невід’ємною частиною на-
шої історії. Такої давньої анти-
чної історії не мають навіть те-
перішні розвинені європейсь-
кі країни: Франція, Німеччина, 
Англія тощо. Геродот, зокрема, 
називає ім’я царя Скіфії Іданфір-
са, який очолив воєнний опір пе-
реважаючому війську персько-
го царя Дарія І Гістаспа, за при-
близними даними, у 514 чи 513 
році до н. е. Скіфія вистояла в тій 
війні з персами і зміцніла як дер-
жава. Сьогодні Україна має всі 
підстави офіційно, на державно-
му рівні, оголосити рік перемоги 
над персами, а це вже був 512 рік 
до н. е., роком зародження своєї 
державності. На жаль, ювілейне 
2500-річчя державності Украї-
ни минуло в 1988 році непомі-
ченим. Того року загальна ува-
га була прикута до тисячоліття 
прийняття християнства держа-
вою Русь. А треба було святку-
вати обидві ці величні ювілейні 
дати. Сподіваюся, так воно і буде 
в майбутньому.
 Підсумовуючи сказане, кон-
статуємо, що українці і скіфи — 
це дві назви одного й того самого 
народу, в українців і скіфів була 
і є спільна територія, включно 
з тимчасово окупованим росія-
нами Кримом, спільна давньо-
українська мова, від скіфів по-
ходить назва «Україна», скіфа-
ми називали наших предків що-
найменше півтори тисячі років 
— від скіфського царя Іданфірса 
до київського князя Святослава 
Хороброго(якого теж називали 
скіфом. За логікою, від скіфсь-
ких часів, від часу їх перемоги 
над персами, і має вестись відлік 
державності України, якій нині 
виповнюється 2534 роки. Наос-
танок зауважмо, що навіть штуч-
но придумане всупереч історич-
ним фактам 1150-річчя держав-
ності росії, яке нею відзначалося 
у 2012 році, ні в яке порівняння 
не йде з величною датою держав-
ності України. ■

Наших предків називали скіфами щонайменше півтори тисячі років.❙

ДО ДАТИ

Скільки років 
державності України? 
Маємо вести відлік від скіфських часів

■
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Перейменування вулиць і площ 
в Україні виявилося нашим гро-
мадянським внеском у піднесен-
ня національної самосвідомості. 
Історія України — від давніх і до 
сучасних героїв — стає ближ-
чою кожному українцеві, за неї 
хочеться відповідати.
Про це говоримо з кандида-
том історичних наук, науковим 
співробітником Інституту історії 
України НАН України, теле- і 
радіоведучим Олександром Ал-
фьоровим.

«Деімперіалізація — це 
подолання спадків окупації» 
 ■ Пане Олександре, перей-
менування зросійщених та 
совєтизованих вулиць і площ 
виявилося абсолютно органіч-
ним на тлі загального підне-
сення нашого рівня патріотиз-
му. Окупанти відповіли на це 
тим, що на сході України по-
чали повертати старе. Напри-
клад, вулиця Леніна з’явилася 
в Маріуполі, почали з’являтися 
монументи Леніну... Чому в них 
триває совєтизація, невідтво-
рюваність у сучасності росій-
ської «культури»? 
 — Ми маємо в першу чергу 
розуміти, що весь сьогоднішній 
дискурс російської федерації 
набув розуміння «росія — спад-
коємець ссср». Відповідно до 
цієї тези весь їхній ідеологічний 
наратив ґрунтується на совєтсь-
кому спадку і на наслідуванні 
його. Тому коли вони ставлять 
пам’ятники Леніну, називають 
вулиці на честь Леніна — це не 
що інше, як їхні маркери іден-
тичності, що насправді єдині, 
які залишилися для росіян сьо-
годні, — це маркери, пов’язані 
з совєтським союзом, з їхнім 
єретичним православ’ям, а та-
кож з війною, агресією. Тобто 
все це є сукупність, яку ми на-
зиваємо «русскій мір», а вони 
це вкладають у державну ідео-
логію. І концентрація цієї де-
ржавної ідеології у них відбу-
вається дев’ятого травня, коли 
всі ці маркери їхньої сьогодніш-
ньої ідентичності сходяться воє-
дино: і якийсь дідусь, який несе 
портрет Сталіна, і православ-
ний батюшка з іконою Миколи 
II, і поруч парад «безсмертного 
полку», і червоні прапори, геор-
гіївські стрічки, — ця вся неа-
декватність. 
 Імперії нездатні пояснити 
символи сакральності сьогоден-
ня, тому, коли ми у росіян за-
питаємо, що означає їхній пра-
пор, за який вони гинуть, ніхто 
з них цього не скаже. Історично 
це перевернутий прапор нідер-
ландського флоту XVII сторіч-
чя, а для росіян це просто черго-
вий маячок, який маркує їхню 
ідентичність, але вже нічого не 
позначає. Тому так само ці ма-
ячки, які їх ідентифікують, — 
це Ленін, це Сталін, це совєти-
зація, — але які насправді для 
них, для тих багатих москви-
чів, для тих багатих петербурж-
ців нічого не позначають. 
 У росіян немає своїх сучас-
них маркерів ідентичності. Че-
рез те, що вони — імперія, вони 
нездатні виробити єдиний мар-
кер, який задовольняв би потре-
би, скажімо, своєї ідентифікації 
як росіянина від Камчатки до 
Калінінграда. Відповідно вони 
користуються маркерами, які 
давно зникли, але мають якусь 
певну історичну тяглість, тому 
на сьогоднішній день у росії не 
існує якихось історичних пос-
татей. 
 ■ Я дуже мало бачила людей, 
які б виступали проти перейме-
нування вулиць і площ. Зазви-
чай це «вата». Але більшість 

людей щиро пішли на це... 
 — Дуже багато погодилися 
на деімперіалізацію, я сказав би 
так, тому що цей процес наба-
гато ширший, ніж дерусифіка-
ція, декомунізація, десовєтиза-
ція. Це деімперіалізація — по-
долання спадків різного харак-
теру, пов’язаних з імперською 
окупацією України, яка мала 
різні форми — чи російської ім-
перії, чи совєтського союзу, чи 
навіть сьогоднішньої російсь-
кої «п’ятої колони», яка стави-
ла пам’ятники Катерині II у не-
залежній Україні. Багато лю-
дей сприйняло перейменування 
позитивно, бо насправді меш-
кати в містах, селах, які напов-
нені незрозумілими ідентифіка-
торами сьогоднішнього просто-
ру, просто неможливо. Люди, 
здатні підняти очі з-під ніг і від-
вести свій погляд від холодиль-
ника та телевізора, бачать, що 
вони живуть у містах та селах, 
які глибоко пов’язані з колиш-
нім імперським спадком. 
 Проте абсолютна правда, що 
є частка людей, які не сприй-
мають перейменувань. І тут усі 
пояснення не діятимуть, тому 
що люди насправді не за тих 
осіб, які увічнені на вулицях, 
— вони глибоко вражені тим, 
що заходять у їхній особистий 
простір, де їм легко не дума-
ти про історію, де їм легко не-
сти ті ідеологічні навантажен-
ня, які вони отримали в школі 
чи в дитинстві; тобто ці люди за-
хищають, грубо кажучи, не Те-
одора Драйзера, Ломоносова чи 

Марію Боровиченко, — вони за-
хищають себе і цим роблять ве-
личезну помилку, тому що вони 
насправді не думають про своїх 
дітей та онуків, які потім запи-
тають, чому батьки або бабусі-
дідусі змушували їх вірити в 
«мильні бульбашки», в чер-
гові ідеологічні міфи через на-
зви, які несуть в собі комплек-
си меншовартості. 
 У контексті цієї позиції тре-
ба в першу чергу розуміти, що за 
нами є історія, і вона різна, що 
історія України не зупинилась 
на добі совєтського союзу чи на 
інших періодах, пов’язаних із 
нещодавнім минулим. Історія 
України велична. Але ті, хто 
намагається законсервувати її, 
це насправді ті люди, які ніко-
ли нею не цікавилися, їм див-
но, чому напали росіяни, вияв-
ляється, що для них війна поча-
лася у 2022 році.

«Сьогодні вулиці Києва 
переповідають його 
тисячолітню історію»
 ■ Ви очолювали комісію з пе-
рейменування вулиць та площ 
Києва. Там 467 вулиць. Розка-
жіть, будь ласка, про вашу ро-
боту. 
 — Члени комісії були деле-

говані різними інститутами На-
ціональної академії наук Ук-
раїни та Інститутом національ-
ної пам’яті, тобто це була фахо-
ва кваліфікована комісія, яка 
складалася з мовознавців, літе-
ратурознавців, мистецтвознав-
ців, спеціалістів з декомуніза-
ції, істориків, краєзнавців, гро-
мадських діячів. І відповідно 
комісії надали 467 назв ву лиць, 
які, за баченням київської гро-
мади, підпадали під дерусифі-
кацію. З тих 467 вулиць нами 
було виділено три групи: перша 
— це ті вулиці, які свого часу 
пройшли громадське опитуван-
ня та розгляд у комісіях, але з 
якихось причин не були прого-
лосовані, ми ці вулиці направи-
ли до міськради на голосування; 
друга категорія вулиць — це ву-
лиці, яким слід повертати істо-
ричні назви, відповідно рейтин-
гове голосування за них не про-
водилося; третя група вулиць — 
це вулиці, які не підпадали під 
рішення міськради про перей-
менування вулиць, пов’язаних 
з російською федерацією та її са-
телітами, але мають певний ре-
зонанс, і ми розуміємо, що по 
них ситуація була 50:50, ми їх 
вирішили залишити як резерв-
ні вулиці, які можна буде в по-
дальшому перейменувати на 
честь інших видатних українсь-
ких діячів, героїв і перемог ук-
раїнської армії. 
 Таким чином ми не зупини-
ли процес перейменування на 
червні 2022 року. І залишили-
ся 297 вулиць, яким кияни рей-

тинговим голосуванням обрали 
варіанти назв і за них голосува-
ли. 
 Хочу зауважити, що ко-
місія працювала без перерв, без 
вихідних, за цей час ми опра-
цювали понад 12 тисяч варіан-
тів назв вулиць і виробили спе-
ціальні критерії для опрацю-
вання: доцільність, логічність, 
історичне тло, топонімічна ар-
хітектура Києва в цілому, — 
тобто дуже багато критеріїв іс-
нувало, і ми ними корегували 
нашу діяльність.
 Зрозуміло, що після рейтин-
гового голосування значна гру-
па людей, яку можна поділити 
на дві категорії, — це любителі 
совєтського союзу та росії, ім-
перської ідеології, — почали чи-
нити спротив перейменуванню, 
і друга категорія — це люди, які 
є експертами з ковіду, інфляції, 
війни, стали фахівцями і з пе-
рейменувань, саме вони почали 
особливо наполегливо грати на 
патріотичних відчуттях, і, ок-
рім дописів в соціальних мере-
жах, це були персональні дзвін-
ки членам комісії, виглядало 
це так: одні говорять, чому не 
уславлено козацьких полков-
ників (перелік), інші кажуть, 
чому не уславлено більше диси-

дентів (перелік), потім — чому 
не уславлено митців (перелік), 
чому не уславлено героїв Ук-
раїнської Народної Республіки 
(перелік). 
 Насправді всі діячі, пов’я-
зані з визвольними змагання-
ми, дисидентами, козацькою 
добою, княжою добою, митця-
ми, — уславлені. І серед цих 
імен має бути баланс. Для цих 
людей відповідь дуже баналь-
на: очевидно, що треба любити 
Київ, а не себе в Києві. 
 ■ Серед назв 297 переймено-
ваних вулиць є і сучасні герої 
— Роман Ратушний, Катерина 
Гандзюк, Максим Левін...
 — Є дуже багато сучасних 
героїв. І тут я хотів би наголо-
сити, що на сьогоднішній день 
вулиці Києва органічно пере-

повідають тисячолітню історію 
нашої столиці. Ви не знайде-
те більше того совєтського при-
нципу, коли, окрім старих назв, 
переважно були назви XIX-XX 
сторіччя. Сьогодні містяни по-
бачать ці вертикальні стовпи, 
які йдуть через тисячоліття 
нашої історії, кияни почують 
титули князів, вони почують 
діячів XI, XII, XVI, XVII сторіч, 
вони відчують у тому числі на-
зви, пов’язані з Магдебурзьким 
правом, — все це дозволяє гово-
рити, що комісія спромоглася 
зв’язати всю історію тисячоліт-
нього Києва в топоніміці. 
 ■ У назвах вулиць увічнені 
також іноземні митці, напри-
клад, Рей Бредбері, Астрід Лін-
дгрен... 
 — Є іноземні діячі, і крити-
кам я хотів би наголосити, що 
в Києві, як у кожній європейсь-
кій столиці, має бути представ-
лена світова культура. І вулиці, 
наприклад, на честь французь-
ких діячів, які підпадали під 
декомунізацію, ми замінили на 
честь інших французьких діячів 
— Ромена Роллана замінили на 
Жуля Верна. Таким чином ми 
не завдали ляпаса французько-
му народу чи американському, 
чи чеському, чи іншим наро-

дам, у яких би ми забрали вули-
ці на честь їхніх діячів і просто 
таким чином порушили би дип-
ломатичну етику. 
 ■ Загнали Черчилля аж на 
Червоноткацьку...
 — Це перейменування на 
честь лідерів, і маємо розуміти, 
що при найменуванні ву лиць 
ми відходили від імперської 
архітектури назв. Тому що 
саме імперці надають назви на 
честь видатних людей у центрі 
міста. Насправді ми говоримо 
про меморіалізацію і побудо-
ву національної ідентичності, 
сакрального простору в центрі. 
Тому, звісно, ми в центрі нази-
вали вулиці на честь українсь-
ких діячів, але розуміючи, що 
є логіка меморіалізації, яка не 
потребує насправді на честь со-
юзників називати тільки цен-
тральні вулиці. Логіка ме-
моріалізації не потребує, щоб 
на честь героя Другої світової 
війни називали школу, бібліо-
теку, вулицю, площу і ставили 
пам’ятник. Це підхід, харак-
терний для тоталітарних куль-
тур. 
 ■ А коли вже будуть перей-
меновані ці вулиці?
 — Комісія здійснила свої по-
бажання, опрацювала рейтин-
гове голосування, яке надали 
кияни, і зараз ми надаємо ці рі-
шення до міської ради. Депута-
ти мають на сесії міської ради 
проголосувати за ці побажання 
громади та експертної групи. 
Ми очікуємо, що в другій поло-
вині наступного місяця у нас на 
київських вулицях з’являться 
нові назви.
 Це 297 назв вулиць, які про-
голосовані у рейтинговому го-
лосуванні, і плюс близько 50 ву-
лиць, яким повертають історич-
ні назви або вони голосуються 
за процедурою довершення ре-
зультатів попередніх громадсь-
ких обговорень та комісій. На-
приклад, кияни, які голосува-
ли, не побачили вулиць Героїв 
Сталінграда чи Дружби на-
родів, бо щодо них уже є обго-
ворення комісії довоєнного ста-
ну, і є громадське обговорення 
перейменувати вулицю Героїв 
Сталінграда на вулицю Володи-
мира Івасюка, а вулицю Друж-
би народів — на вулицю Мико-
ли Міхновського. ■

КОМПЕТЕНТНО 

«Більшість українців погодилася 
на деімперіалізацію»
Історик Олександр Алфьоров — про роботу 
експертної групи з перейменувань у Києві 
та чому росіяни повертають старе замість 
сучасного

■

Люди, здатні відвести свій погляд від холодильника та телевізора, бачать, що вони 
живуть у містах та селах, які глибоко пов’язані з колишнім імперським спадком. 

Олександр Алфьоров.
Фото з фейсбук-сторінки Олександра Алфьорова.

❙
❙
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Ганна ВОЛКОВА

 Під час війни кожен із нас виконує свій обов’язок 
перед Україною на своєму місці. Соціальні праців-
ники, на яких припало велике навантаження, — 
не виняток. Завдяки їм соціальна сфера в Україні 
вистояла і діє у надскладних обставинах.
 Протягом місяця, з 24 лютого по 26 березня, 
село Верхня Сироватка неподалік Сум перебува-
ло під тимчасовою окупацією російських військ. І 
весь цей місяць соціальні працівники територіаль-
ної громади й на день не лишали без уваги своїх пі-
допічних — одиноких безпомічних літніх та сім’ї, 
які перебувають під соціальним супроводом. Поп-
ри реальну небезпеку, ризикуючи життям, прино-
сили їм продукти, ліки, воду... 
 — Соціальна працівниця Наталія Зеленіна навіть 
забрала до себе додому 101-річну підопічну Катери-
ну Олексіївну, на присадибну ділянку якої впав во-
рожий снаряд, — розповідає директорка комуналь-
ної установи «Центр з надання соціальних послуг» 
Верхньосироватської сільської ради Оксана Савчук. 
— Центральними вулицями їздила ворожа техніка, 
тому Наталія Миколаївна запропонувала літній жін-
ці перейти жити до неї. А та стала впиратися, бо не 
вірила, що почалася війна. Та все ж Наталія Мико-
лаївна переконала її залишити домівку. І дуже вчас-
но, як виявилось, бо за кілька днів на городі Катери-
ни Олексіївни розірвався снаряд. Від вибуху всі вік-
на в хаті довгожительки вилетіли, і якби вона там 
була, то теж постраждала б...
 Інша соцпрацівниця, Віра Темченко, під час 
окупації, окрім закріплених за нею сімох підопіч-
них, з власної ініціативи турбувалася ще про де-
сятьох односельців, які не були офіційно оформ-
лені, як ті, що потребують допомоги вдома, але 
потребували її у воєнний час. Одного дня за кіль-
ка метрів від стежки, якою постійно ходила жін-
ка, розірвався снаряд і вона лише дивом залиши-
лась живою. Після цього чоловік зажадав від неї, 
щоб вона звільнилася з роботи. «Я не можу. Це мій 
обов’язок — доглядати за тими, хто потребує до-
помоги», — відповіла на це Віра Петрівна. Чолові-
кові нічого не лишалося, як супроводжувати дру-
жину по робочих справах. 
 Оксана Савчук каже, що кожна з восьми соціаль-
них робітниць територіальної громади заслуговує 
на слова глибокої вдячності й поваги. Незважаючи 
на ризики для власного життя, ніхто з них не відмо-
вився виконувати свої професійні обов’язки, кож-
на без вагань узяла на себе додаткові навантаження. 
Соцпрацівниці й пенсії допомагали поштарці роз-
носити, і в Суми їздили по ліки, вистоюючи кіль-
кагодинні черги до аптек, й оформлювали послугу 
догляду вдома на період війни для тих, про кого не 
можуть зараз піклуватися їхні близькі... Були на 
телефонному зв’язку з керівництвом комунальної 
установи, але до своїх підопічних завжди доходи-
ли. Наталія Зеленіна, Антоніна Ото, Олена Ткачен-
ко, Віра Темченко, Світлана Жолдош, Оксана Пи-
липенко, Валентина Чечелюк, Валентина Левашова 
чіпляли на руки білі пов’язки й, попри власні стра-
хи, йшли повз окупантів не з порожніми руками до 
тих, хто їх з надією чекав. ■

ПОРЯТУНОК

Десант 
доброти
Працівники соціальних служб 
чіпляли білі пов’язки на руки і, 
попри власні страхи, ходили повз 
окупантів до своїх підопічних

■

Наталія Зеленіна (на передньому плані) й Віра Темченко.
Фото надане Оксаною САВЧУК.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО

 Ідея Полтавського державного 
аграрного університету створити 
для навчальних цілей невеликий 
цех із виробництва крафтових сирів 
знайшла підтримку в Європейсь-
кому Союзі, відтак на її реалізацію 
виділили кошти. Зокрема за раху-
нок кошторису програми Євросою-
зу «ЕРАЗМУС+КА2» було закупле-
но мінілінію з переробки молока. 
 «Змонтувавши нове обладнан-
ня й відпрацювавши технологію, 
до повномасштабного вторгнен-
ня росії в Україну ми встигли про-
вести лише два пробні виробітки 
кисломолочного сиру, — розпові-
дає завідувачка кафедри харчових 
технологій Ніна Будник. — А коли 
до порівняно спокійної Полтави з 
районів бойових дій потягнулися 
біженці, і студентські гуртожитки, 
зокрема й нашого вишу, прихисти-
ли їх, постало питання про повно-
цінне харчування цих людей. От 
тоді й виникла необхідність у за-
пуску мінілінії з переробки моло-
ка. До речі, наш університет — єди-
ний з-поміж полтавських вищих 
навчальних закладів забезпечує 
вимушених переселенців триразо-
вим харчуванням. Таким чином, 
двічі на тиждень протягом повно-
масштабної війни ми виготовляємо 
сир, йогурт і передаємо їх до двох 
університетських їдалень». 
 Завдяки керівництву універси-
тету, зокрема ректору Валентині 
Аранчій та першому проректору 
Олександру Галичу, молоко до міні-
цеху постачають на безоплатній ос-
нові такі господарства, як виробни-
чий сільськогосподарський коопе-
ратив «Злагода», приватне підпри-
ємство імені Калашника, державне 
підприємство «Дослідне господарс-
тво «Степне» Інституту свинарства 
і агропромислового виробництва 
Національної академії аграрних 
наук України», що в Полтавсько-
му районі. За цей час команда спів-
робітників вишу під керівництвом 
професора кафедри харчових тех-
нологій Оксани Кравченко переро-
била понад 3,5 тонни молока, ви-
готовивши близько 350 кілограмів 
м’якого сиру, 600 літрів йогурту.
 «Наша продукція унікальна тим, 

що вона стовідсотково натуральна, — 
показуючи мені мініцех, продовжує 
розповідь Ніна Будник. — Свіже мо-
локо, яке привозять одразу з ферми, 
пастеризуємо. Для виготовлення 
сиру та йогурту використовуємо ви-
нятково натуральні закваски — жод-
них загущувачів та синтетичних аро-
матизаторів. Із заквасками допома-
гає компанія «Білагро», з якою має-
мо давню плідну співпрацю».
 А ще команда співробітників 
університету на чолі з Оксаною 
Кравченко полюбляє експеримен-
тувати, демонструє творчий під-
хід до справи. Якщо спочатку Ла-
риса Кузьменко, Олена Миронен-
ко та інші виготовляли просто кла-
сичний, схожий на адигейський 
сир, то згодом, аби зробити його 
ще смачнішим, почали додавати 
кріп, інші ароматичні трави. А під 
час університетських заходів пре-
зентували сир м’який із базиліком, 
в’яленими томатами та часником, 
а ще — з куркумою або ж з оливка-
ми та лимоном.
 «Та чи не найбільше поціновува-
чам нашої молочної продукції спо-

добалися різнокольорові сирні куль-
ки (їхня структура більш пружна й 
однорідна порівняно з кисломолоч-
ним сиром), мариновані в олії й об-
валяні в сухому кропі, паприці, тій 
же куркумі, суміші перців, базилі-
ку тощо. А до їдалень передаємо 
отакі кружала м’якого сиру, — по-
казує Ніна Будник, — там їх потім 
нарізають і подають порціями». 
 Зі звичайного ж кисломолочно-
го сиру кухарі готують сирники, 
сирні запіканки тощо. Ці страви 
також користуються популярніс-
тю серед людей, які змушені були 
покинути обжиті домівки.
 «У нас же кафедра харчових тех-
нологій, — нагадує насамкінець 
Ніна Будник, — тож наші студен-
ти й морозиво з натуральних верш-
ків виготовляли, і кекси випікали. 
Діти вимушених переселенців ці 
кекси потім розписували, дегусту-
вали морозиво. 450 осіб із Харківсь-
кої, Сумської, Донецької й Лугансь-
кої областей (серед них 100 дітей) 
мешкають в університетських гур-
тожитках, декого з них уже знаєш 
в обличчя». ■

Готову продукцію демонструють заступниця декана факультету технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва Лариса Кузьменко (ліворуч) та професор кафедри харчових технологій Оксана Кравченко.
Фото автора.

❙
❙
❙

КРАФТОВЕ ВИРОБНИЦТВО

І з сиром пироги
У Полтавському державному аграрному університеті на мінілінії з 
переробки молока виготовляють смаколики для вимушених переселенців

■

У мініцеху Оксана Кравченко.❙

«Матеріал підготовлено в рамках про-
єкту «Ми з України!», ініційованого 
Національною спілкою журналістів 
України».
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За покликом серця
 Розпочавши копітку працю щодо 
оформлення необхідних процедур, Ок-
сана Сулима стукала в різні двері доти, 
доки вони не відчинилися. Підготовчу 
роботу в Україні координувало головне 
управління Національної гвардії Украї-
ни (НГУ). В Борні провели дві відеокон-
ференції з лікарями медичних закладів 
України і Німеччини. Вони вивчили 
анамнез поранень, узгодили кількість 
українських воїнів, яких можуть прий-
няти на лікування.
 Українська та німецька сторони 
об’єднали зусилля. На втілення ідеї 
пішло два з половиною місяці. Лікарі 
Золочівського військового госпіталю 
(Львівська область) підготували бійців 
до поїздки і супроводжували колону ав-
томобілів швидкої допомоги до українсь-
ко-польського кордону. Далі доставляли 
важкопоранених українців представни-
ки Служби невідкладної швидкої допо-
моги округу Лейпциг, Німецького Чер-
воного Хреста та добровільні пожежни-
ки пожежної частини Борни (вони нада-
ли свій транспорт з водіями). 
 Підтримують українських бійців й 
ірпінці, які перебувають в евакуації. 
Зокрема, дві медсестри супроводжува-
ли воїнів з польського кордону. Жінки 
час від часу готують для них смачні на-
ціональні страви. Діти передають захис-
никам малюнки...
 Бійці НГУ, які перебувають у Німеч-
чині на лікуванні, — з різних військо-
вих частин. Це два Сергії, два Артеми, 
Тарас, Анатолій, Микола і Жанна. Вони 
з перших днів повномасштабної російсь-
кої агресії захищали країну і мають різ-
ні ступені поранення (складні ампута-
ції, травми черепно-мозкові та опорно-
рухового апарату). Двом із них прове-
ли надскладні успішні операції голови, 
один боєць після ампутації почав ходити 
завдяки сучасному протезуванню, двоє 
перебувають на реабілітації і готуються 
до повторних операцій. Вони міцні ду-
хом і роблять усе, щоб якомога швидше 
повернутися в стрій. З деякими з війсь-
ковослужбовців кореспонденту «Украї-
ни молодої» вдалося поспілкуватися.

Сергій боронив Гостомель
 Сергій Маковоз отримав вогнепаль-
не кульове поранення 24 лютого під час 
оборони аеропорту «Антонов-2» у сели-
щі Гостомель. У військовій частині в 
Гостомелі служив понад рік. Родом він з 
Вінниччини. З багатодітної сім’ї, в якій 
батьки виховують чотирьох дітей.
 «23 лютого мій взвод відчергував. 
Хлопці поїхали відпочивати, а вже о 
5.30 пролунала бойова тривога. Завдан-
ням взводу була оборона аеропорту. Ми 
розташувалися в посадці за аеропор-
том. О 13.00 російські вертольоти поча-
ли бомбардування з повітря, крім того, 
там висадився десант», — пригадує 22-
річний Сергій. 
 Його, пораненого, товариші доста-
вили в санчастину, звідки відправили в 
Ірпінський військовий госпіталь. Куля 
пройшла навиліт.
 «В Ірпені страшно було. За 15 метрів 
від госпіталю стріляли гаубиці. Мене і 
ще чотирьох важкопоранених бійців 
евакуювали. А вже 5 березня через бом-

бардування в госпіталі стало небезпеч-
но. В цей день госпіталь почали розстрі-
лювати ще й із танка. Потім ми втрати-
ли зв’язок з тими, хто був там», — роз-
повідає боєць.
 Сергій Маковоз змінив з десяток лі-
карень. Був на реабілітації в одному з 
санаторіїв Тернополя. З його бригади 
дев’ятьох бійців росіяни взяли в полон. 
Чотирьох потім обміняли.

Артем захищав Київ
 Артем, майстер спорту України з 
кікбоксингу, 5 березня цього року мав 
виступати за свою частину на змаганнях 
з рукопашного бою. Але саме в цей день 
отримав важке поранення під Києвом.
 Клята війна перекреслила всі пла-
ни. З професійним спортом доведеться 
розпрощатися: восени хлопець плану-
вав у складі збірної Дніпропетровської 
області взяти участь у чемпіонаті світу з 
кікбоксингу в Італії. З 13 років займав-
ся цим видом спорту. Тепер у німецько-
му місті Борна 22-річний Артем чекає на 
протезування лівої руки і розмірковує, 
як жити далі.
 У 2021 році він закінчив медичний 
коледж у Павлограді за спеціальністю 
«фельдшер». З листопада минулого року 
проходив термінову службу під Києвом. 
25 лютого їхня частина зустрічала коло-
ну окупантів поблизу столиці.
 «Перед знаком «Київ» окопувалися 
руками. Рятувало те, що це був здебіль-
шого пісок, а не земля... Лопати привез-
ли через кілька днів, коли окопи вже 
були готові», — розповідає Артем.
 16 бійцям роздали ручні протитан-
кові гранатомети (РПГ), яких вони рані-
ше не бачили. Інструктори вчили, як 
працювати з цією зброєю. Найсміливіші 
набрали гранат. У Артема їх було три.
 Поранення Артем не відчув. Почув 
свист і кинувся до підвалу. Побачив, що 
рука стікає кров’ю. Товариш затягнув 
джгут, але, оскільки кістку перебило, 
це мало допомогло.
 Артема відвезли до однієї з київських 
лікарень. Руку ампутували. Потім було 
багато операцій. Два ребра зламані. Кон-
тузія легень. Пощастило, що уламки міни 
зупинилися за сантиметр від легень...
 Уже в лікарні у Борні Артем познайо-
мився зі штаб-сержантом Національ-
ної гвардії України прапорщиком Сер-
гієм Боковим. Виявилося, що саме його 
підрозділ зустрів колону з 85 російських 
танків, на яку очікували побратими Ар-
тема. Це було за 30 км від Києва в селі 
Залісся (Броварський район Київської 
області). Після бою Сергію Бокову ам-
путували ногу. «Якби ту колону хлопці 
нам не допомогли зустріти, то невідомо, 
що було б із нами», — говорить боєць. 
 Він не втрачає спартанського духу. На-
віть у лікарнях знаходить спортивний зал 
і вперто тренується. Можливо, в подаль-
шому житті Артем стане реабілітологом. 
І допомагатиме іншим не здаватися.

Тарас гартувався в «Азові»
 Боєць полку «Азов» Тарас у мирному 
житті був ковалем. Руку втратив через по-
ранення, яке отримав на підступах до «Азов-
сталі» в бою з російським спецназом. 
 Тарас прийшов добровольцем у полк 
«Азов» у 2014 році. Починав звичайним 

солдатом. Став командиром взводу, ба-
тареї. Після контузії у 2018 році працю-
вав у штабі. 
 З майбутньою дружиною познайо-
мився по інтернету. Вона з Києва до 
Маріуполя переїхала у 2016 році. Там 
народилися їхні донечки. Їм п’ять і три 
роки. Знімали квартиру. Тепер їхнього 
будинку немає. Росіяни розбомбили.
 У перші дні війни Тарас відправив 
дружину з дітьми з Маріуполя. «Якби в 
місті не було цивільних, нам би було в 
десятки разів легше», — вважає він.
  «Азов» допомагав мирним громадя-
нам. Доставляли воду. Під обстрілами 
возили до лікарні. Потім лікарню роз-
бомбили. Ділитися не було чим. 
 Росіяни розбомбили на п’ятий день з 
початку війни водонапірні башти, газові 
та електромережі, мобільні вежі, великі 
супермаркети, продуктові ринки (хтось 
здав об’єкти, де були запаси їжі). У місті 
були 15 великих генераторів, про які на-
віть в «Азові» не знали. Їх окупанти та-
кож знищили.
 На 32-й день повномасштабної вій-
ни, 26 березня, Тарас отримав поранен-
ня. Джгут був накладений сильніше, ніж 
потрібно. Якби не постійні обстріли і до 
медиків доставили швидше, руку, мож-
ливо, йому зберегли б. Багатьом ампуту-
вали кінцівки в імпровізованій лікарні 
на «Азовсталі». В таких умовах можна 
було тільки стабілізувати стан пацієнта.
 «Мені пощастило, що було знеболю-
вальне і операцію робили під анестезією. 
Пізніше операційну розбомбили. Пора-
нені загинули», — додає Тарас. Коли по 
8-10 годин сиділи під бомбардуванням, 
молитви читали навіть невіруючі. Від 
фосфорних бомб люди отримували тяж-
кі опіки. 
 На «Азовсталі» було мало лікарів і ба-
гато поранених. Їжі не вистачало. Якщо 
не поранений — мав шанс щось знайти, 
наприклад, під час нічної вилазки забра-
ти продпайок у ворога...
 Антибіотики були в дефіциті, а в Тара-
са почався сепсис. З кількох вертольотів 
з пораненими, які відправили з «Азов-
сталі», один збили. Тарасу пощастило – 
його доставили у тил. У спецоперації бра-
ли участь льотчики-аси. Шанс поверну-
тися з Маріуполя був 50 на 50. Дістати-
ся до вертольота було непросто — вночі 
пливли катером, ішли кілька годин піш-

ки. Дехто на милицях. Кілька годин че-
кали біля моря. Його евакуація з «Азов-
сталі» була останньою. Більше туди не 
зміг долетіти жоден гвинтокрил. 
 Попри все, Тарас вважає, що йому та-
ланить. У нього чудова дружина і діти. 
Він залишався неушкодженим під авіа-
ударами й артилерійськими обстрілами, 
вибирався з-під завалів. 31 березня Тара-
са вивезли в Дніпро.
 «Є військова етика, кодекс честі. Ніх-
то з нашого полку не виконав би наказ 
стріляти по цивільних. Військовий — 
не злочинець. Є таке поняття, як «іден-
тифікація цілі», — підкреслює співроз-
мовник. 
 Тому Тараса виводять з рівноваги 
убиті росіянами мирні люди — діти, жін-
ки.
 На Маріуполь сипалася неймовірна 
кількість снарядів. Відбувалося по кіль-
ка десятків авіанальотів на день! 
 У противника була перевага в 10-15 
разів в особовому складі і в 20-30 разів 
у техніці (росіяни контролювали небо, 
море). Водночас тільки полк «Азов» зни-
щив 60 танків, близько 2 тис. особово-
го складу росіян. Крім «Азова», наказ 
тримати оборону в Маріуполі виконува-
ли морська піхота та інші підрозділи.
 Місто хаотично обстрілювали. Азов-
ці не розуміли логіку поведінки воро-
га, який знищував квартали, де не було 
військових. Якщо у Другій світовій вій-
ні під час окупації Маріуполя загинули 
10 тис. людей, то за два місяці російської 
«спецоперації», за офіційними даними, 
— 22 тисячі городян. А скількох убитих 
сусідів ховали самі жителі, а скільки лю-
дей опинилися під завалами! Росіяни те-
пер активно знищують сліди злочинів.
 На 20-й день в «Азова» залишило-
ся дуже мало боєприпасів. Боролися в 
повному оточенні. Без артилерії. Росія-
ни користувалися цим. «Видавлювали 
нас і знищували місто. Уникали пря-
мих зіткнень, бо поступалися нам якіс-
тю підготовки, хоча мали і професійні 
підрозділи. «Азов» перейшов на стан-
дарти НАТО з 2016 року. Нас вороги не 
люблять за професійність і високий мо-
ральний дух», — вважає Тарас.
 На здоровій руці Тараса є татуюван-
ня: пісочний будинок символізує, що 
час минає швидко і не варто відкладати 
життя на потім. ■

ДОПОМОГА

Пароль «Україна», відгук «Переможе»
Вісім військовослужбовців Національної гвардії України 
отримують лікування в мережі лікарень Саксонії 
за програмою страхування Німеччини

■

Дружина Тетяна завжди поруч із чоловіком
Артемом, який отримав черепно-мозкові 
травми. 
Фото Оксани СУЛИМИ.

❙
❙
❙
❙

Ірпінські діти передали нашим захисникам 
Жанні, Сергію і Артему малюнки, в яких 
дякують за те, що вони захищають Батьківщину. 
Фото Оксани СУЛИМИ.

❙
❙
❙
❙

Вікторія КОВАЛЬОВА

Кожен робочий день радниці ірпінського міського голови Оксани Сулими, яка кури-
рує в побратимі Ірпеня місті Борна (округ Лейпцига) перебування понад 200 ірпінців, 
щільно розписаний. Вона опікується не лише тими, хто виїхав з її рідного міста, а й 
іншими нашими громадянами, адже з початку війни слово «Україна» звучить для неї 
як пароль.
«На одній із робочих зустрічей з невідкладної допомоги евакуйованим запитала ди-
ректора клініки Sana Klinikum в м. Борна Роланда Бантле, чи можуть вони прийняти на 
лікування наших важкопоранених бійців. Він відповів, що так», — пригадує Оксана.



8 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 28 ЛИПНЯ 2022 ЕКОНОМІКА

Олег ГАНСЬКИЙ 

Недовго тривала радість від успішних пере-
мовин із російською федерацією щодо виво-
зу українського збіжжя. Вже наступного дня 
«міністерство нападу» рф вдарило по Одесь-
кому порту, де саме зберігалося наше зерно 
перед відвантаженням на кораблі, 4 ракетами 
— дві з них збили, ще дві пошкодили насос-
ну станцію. Втім відмовлятися від оборудки з 
країною-агресором Україна, та й світ, наразі 
не планують і продовжують підготовку до ек-
спорту — адже у цій угоді зацікавлені всі. 

Що вирішили у Стамбулі
 Тиждень тому у Стамбулі чотири сто-
рони — росія, Україна, ООН та Туреччи-
на – підписали угоду про забезпечення 
так званого зернового коридору. Це має 
розблокувати експорт продовольчих то-
варів та зерна з трьох чорноморських пор-
тів. Про розблокування портів Україна до-
мовлялася кілька місяців, перемовини ве-
лися в Туреччині. А вже перед вихідними 
країна побачила повний текст чотиристо-
ронньої угоди англійською мовою — піс-
ля підписання документ оприлюднив за-
ступник голови офісу президента Андрій 
Сибіга.
 «Жодних інших закритих додатків, 
протоколів, документів та папірців на 
коліні не існує. При цьому жодного під-
пису української сторони поруч із під-
писом окупантів не стоїть», — наголо-
сив заступник міністра інфраструктури 
Мустафа Найєм після підписання. Ук-
раїнський представник — міністр інфра-
структури Олександр Кубраков — підпи-
сував документ з представниками Туреч-
чини та ООН. Аналогічний документ під-
писав російський представник — міністр 
оборони рф Сергій Шойгу.
 Угода передбачає, що три українські 
порти — Одеса, Чорноморськ та Півден-
ний — мають бути розблоковані для про-
ходу цивільних суден. Для загального на-
гляду та координації у Стамбулі створять 
Спільний координаційний центр під егі-
дою ООН. До нього ввійдуть представники 
України, росії, ООН та Туреччини.
 Судна заходитимуть до портів Украї-
ни після перевірки (за затвердженим гра-
фіком) інспекційними групами у складі 
представників усіх сторін. Інспекція пере-
вірятиме судна на відсутність несанкціоно-
ваних вантажів і персоналу. Як заявляють 
представники української влади, спільна 
інспекція має убезпечити українські пор-
ти від входу «троянських коней» під виг-
лядом цивільних суден.
 Уся діяльність в українських тери-
торіальних водах перебуває у віданні та 
відповідальності України. При цьому 
сторони зобов’язуються не нападати на 
цивільні судна, які йтимуть спеціальним 
коридором, а також на три згадані порти. 
Жодні військові кораблі, літаки чи безпі-
лотники не можуть наближатися до цьо-
го коридору ближче за відстань, затверд-
жену спільним центром: навігаційно без-
печна відстань складає 20 кабельтових — 
3 тис. 704 метри. 
 У разі потреби Україна може частково 
розмінувати фарватери для проходу суден. 
Це може за потреби робити мінний траль-
щик іншої країни. Угода діятиме 120 днів 
з дати підписання і буде автоматично про-
довжена, якщо жодна зі сторін не повідо-
мить, що хоче його припинити.

Мільярд щомісяця — і бонус для 
економіки 
 За підрахунками експертів, угода при-
несе Україні близько одного мільярда до-
ларів на місяць. У нас зараз уже в наяв-
ності зерна приблизно на 10 млрд доларів, 
повідомив президент Володимир Зеленсь-
кий у своєму коментарі щодо підписання 
угоди в Стамбулі. Виграш отримає п’ята 
частина нашої економіки, яка приносить 
40% валютної виручки. 
 До блокади 80% нашого експорту над-
ходило морем, — після ж початку російсь-
кого вторгнення Україна наростила екс-
порт через західні кордони — залізницею, 
вантажівками та річковим транспортом че-
рез  Дунай. Але цього надто мало, щоб ви-
везти весь наш урожай, а логістичні витра-
ти для аграріїв зросли втричі-вп’ятеро. 
 Утім і відкриття морського шляху не 
розв’яже всіх проблем українського зерно-
вого експорту. За даними аграрних аналі-
тиків, в Україні ще залишилось 18-20 млн 

тонн збіжжя з минулорічного врожаю. А 
вже незабаром доведеться збирати новий 
– 65-70 млн тонн. Весь цей обсяг, як вва-
жають деякі експерти, вивезти буде важ-
ко. А неможливість продати зерно поз-
бавляє фермерів можливості фінансувати 
майбутні посівні цикли. А це означає вищі 
ціни на них наступного року.
 Генеральний директор Центру транс-
портних стратегій Сергій Вовк стверджує: 
«Угода розблоковує три з п’яти найбіль-
ших портів України. Тож за умовні чоти-
ри місяці ми зможемо вивезти ті запаси, 
які є». За його словами, у випадку розбло-
кування портів витрати аграріїв на логіс-
тику скоротяться, а внутрішні ціни мали 
б підвищитись десь на 100 доларів на тон-
ну, що дасть їм більше певності щодо май-
бутніх врожаїв. 
 Росія, якщо неуважно прочитати уго-
ду, на перший погляд, не виграла нічого. 
Однак напередодні підписання «зерно-
вої» угоди США прибрали антидемпінгові 
мита на російські добрива та ліки, а ЄС у 
сьомому пакеті санкцій проти рф не об-
межив банківські операції, необхідні для 
імпорту або транспортування сільськогос-

подарської та харчової продукції. Туреч-
чині угода дозволить у перспективі пере-
творитися на один із глобальних центрів, 
що визначають ціни на продовольчі това-
ри у світі. 

Турецькі гарантії та російські ракети
 Значно більше питань до безпеко-
вої складової цієї угоди. Навіть попри оп-
тимізм керівника Головного управління 
розвідки Міноборони Кирила Буданова, 
який заявив: «Якщо хтось думає, що росія 
зможе під приводом функціонування цього 
коридору висадити десант, то це абсолют-
но нереально. Крім того, берег уже захища-
ють берегові ракетні комплекси». Також 
усю відповідальність за можливий обстріл 
суден з боку рф узяла на себе Туреччина. 
 Але про те, що не все гладко у цьому 
питанні, свідчить обстріл Одеського пор-
ту ракетами «Калібр» усього менш ніж за 
добу після укладання угоди. Як стало ві-
домо вже наступного дня, удар ракетами 
мав, радше, демонстраційний характер. 
Унаслідок ракетного удару по Одеському 
морському торговому порту виникла поже-
жа у насосній станції, влучання в сховище 
зерна не було.
 «Очевидно, що метою ворога було влу-
чання саме в Одеський морський торговий 
порт. Чотири ракети типу «Калібр» були 
спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з 
них було збито силами ППО, дві влучили 
в об’єкти інфраструктури самого порту. 
Поранених наразі немає... Значних руй-
нувань у портовій інфраструктурі не було, 
було влучання в насосну станцію», — роз-
повіла керівник пресцентру Оперативного 
командування «Південь» Наталія Гуме-
нюк. За її даними, під час влучання ракет 
виникла незначна пожежа, яку невдов-
зі загасили рятувальники. Ударною хви-
лею пошкодило будинки навколо порту. 
За словами Гуменюк, у саме сховище зер-
на влучання не було.

Аграрії довіряють ЗСУ
 Відтак Україна вирішила продовжи-
ти підготовку до запуску експорту агро-
продукції з українських портів через Чор-
не море, попри те, що рф завдала ракет-
ного удару по Одеському порту. «Ми не 
довіряємо росії, але довіряємо своїм пар-

тнерам та союзникам, саме тому ініціати-
ва про безпечне транспортування зерна та 
продуктів харчування з українських пор-
тів була підписана з ООН та Туреччиною, 
а не з росією. Цей документ не був жестом 
«доброї волі», але результатом роботи 
Зброй них сил України, які звільнили ос-
трів Зміїний. Що у свою чергу стало мож-
ливим завдяки підтримці наших союзни-
ків, які надають нам сучасну та ефективну 
зброю для захисту берегової лінії. Доку-
мент було підписано на українських умо-
вах — жодних росіян у територіальних во-
дах України, жодних поступок щодо сан-
кцій», — написав міністр інфраструктури 
України Олександр Кубраков.

 «Сьогодні роcія завдала ракетного уда-
ру по території Одеського порту, тим самим 
укотре показавши світу свої справжні на-
міри. За останні місяці ракетні удари по 
об’єктах інфраструктури стали другою, а 
інколи навіть першою ціллю ворога. Щод-
ня десятки ракет спрямовуються на заліз-
ницю, мости, нафтосховища, порти. Це не 
зупиняє нашу роботу і наш спротив», — до-
дав він, зазначивши, що ООН та союзни-
ки України і партнери сподіваються, що 
Стамбульська ініціатива зможе врятувати 
не тільки економіку України, а й мільйо-
ни людей від голоду, а мільярди — від зу-
божіння.
 «Як і завжди, ми довіряємо Військо-
во-Морським силам, ЗСУ і всім силам обо-
рони, які готові давати відсіч окупантам. 
Учора ніхто не підписав угоду про капіту-
ляцію рф. Війна не закінчилася, як хтось 
собі вирішив. 
 Але так само, як наша залізниця про-
довжує рух, а автоперевізники доставля-
ють необхідні продукти, медикаменти та 
зброю до «0» позицій, — ми не відступимо 
від своєї цілі — розблокувати морські пор-
ти», — резюмував міністр.

Порти почали підготовку
 Тим часом адміністрація морських 
портів почала підготовку до відновлення 
роботи портів «Одеса», «Чорноморськ» і 
«Південний». «Захід і вихід суден до вка-
заних морських портів здійснюватиметь-
ся шляхом формування каравану, який 
супроводжуватиметься судном лідиру-
вання», — повідомляє АМПУ, наголошу-
ючи, що з метою складання планів фор-
мування караванів адміністрація про-
сить подавати заявки на включення су-
ден на електронну пошту.
 Сама ж угода щодо припинення блока-
ди українських портів та відновлення екс-
порту зерна призвела до помітного падіння 
світових цін на зерно. Чиказькі ф’ючерси 
на пшеницю — ключовий орієнтир для сві-
тового ринку — у п’ятницю впали на понад 
3%, тоді як продовольча пшениця впала у 
ціні на понад 4%. Британські ф’ючерси на 
фуражну пшеницю — європейський орієн-
тир на фуражну пшеницю (використовуєть-
ся для тварин) — впали майже на 3%. 
 Утім обійтися без «зради» у цій ситуації 

неможливо. «Росії розблокували продаж 
зерна та добрив, без обмежень та санкцій. 
Строк дії договору — три роки. Чи спра-
ведливо? Ні. Чи Москва отримала кращі 
умови? Так. Але тут немає провини Куб-
ракова чи делегації України. Таке життя. 
Світ вирішує власні проблеми. Завдання 
світу — збити ціни на енергоносії, продо-
вольство та добрива. Світ саме цим зай-
мається, доля України та справедливість 
тут — другорядне, — написав керівник 
журналістського проєкту «Політікус 
Вульгаріс» Сергій Лямець. — Але я хочу 
увімкнути злого калькулятора та трохи 
подумати на майбутнє».

Проблему вирішить звільнення Криму
 За заявами Сергія Лямця, 120 днів — 
це лише чотири місяці. «Уявімо, що роз-
блокування візьме один місяць. Далі — 
вивозити зможемо по 5 млн т на місяць 
(це швидко). Загалом зерна минулорічно-
го врожаю накопичилося близько 20 млн 
тонн. Отже, вивеземо 15 мільйонів. Зна-
добиться подовження угоди. Але напевно, 
що Кремль може спробувати перешкодити 
подовженню. Це вже не кажучи, що йому 
не потрібен такий конкурент, як Україна. 
Нащо йому, якщо в Росії контракт на три 
роки?» — пише Лямець, зауважуючи, що 
варіантів, аби перешкодити транспорту-
ванню, — сто тисяч мільйонів, тут потріб-
ні гарантії Заходу.
 «Є ще одна перешкода — заміноване 
Чорне море. Це лише здається, що маєш 
карту мінних полів — і поплив. Міни ре-
гулярно відриваються та плавають, де хо-
чуть. Тож страхові компанії світу вже мар-
кували Чорне море як зону підвищеної не-
безпеки. Тому 5 мільйонів на мі сяць — це 
дуже, дуже оптимістично. Навіть якщо по-
довжимо ще — отримаємо +15 млн т. Отже, 
врожай цього року вивезти не встигнемо, 
потрібне буде чергове подовження дії дого-
вору. Але до того часу світ уже вирішить 
проблему з нестачею зерна та (можливо) 
олії. Тим більше, що росія експортувати-
ме без обмежень, а вона є потужним грав-
цем. Тож неважко передбачити, що в разі 
затягування війни до зими (це гарний сце-
нарій) ми залишимося з мільйонами тонн 
зерна у зерносховищах. Договір у Стамбулі 
не вирішує всіх потреб України. Треба ду-
мати, куди подіти багато зерна», — конста-
тує Лямець, пропонуючи кілька варіантів 
виходу із ситуації.
 Перший, за його словами, — розвива-
ти збут зерна через західні кордони та аль-
тернативні маршрути до Румунії. Другий 
— розвивати переробку. Виробляти борош-
но, макарони та комбікорми для тварин. 
«Можливо, навіть біопаливо. Адже біль-
ше половини зерна у світі йде саме на кор-
ми тваринам та біопаливо. Тоді непоганим 
буде також розвивати тваринництво. Але 
то надто складно для уряду Шмигаля. Тож 
питання дуже підвішене. Третій варіант 
— це перемогти росію до весни. Перемогти 
впевнено та потужно, навіть забрати Крим. 
Тоді всі питання з логістикою зерна будуть 
автоматично вирішені. Гадаю, треба споді-
ватися на найкращий варіант, а готувати-
ся до найгіршого. Тоді в будь-якому разі ми 
переможемо», — зазначив він. ■

ВОЄННА ТОРГІВЛЯ 

Експорт під обстрілом
Україна готується 
до експорту зерна, навіть 
попри атаки ракет на порти: 
вивезти треба багато, 
а час грає проти нас

■

Українські аграрії раптом опинилися у центрі уваги світової політики.
Фото з сайту m.day.kyiv.ua.

❙
❙

Договір у Стамбулі не вирішує всіх потреб України.
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Завідувач кафедри селекції, насінництва 
й генетики Полтавського державного аг-
рарного університету — професор, док-
тор сільськогосподарських наук, заслу-
жений працівник сільського господарства 
України Володимир Тищенко — займаєть-
ся селекційною роботою ще зі студентсь-
ких років, а якщо конкретніше, то вже пів 
сотні літ. За його керівництва створено 24 
сорти тільки озимої пшениці. З них сорт 
«Диканька» світова наукова спільнота 
визнала одним із кращих у світі, відтак у 
селекціонера попросили надати матеріал 
для довічного зберігання зерна у Всесвіт-
ньому сховищі насіння, яке журналісти 
охрестили сховищем судного дня, на ар-
ктичному острові Шпіцберген (або Сваль-
бард) у Норвегії.

Застосували до проса методи 
селекції, відпрацьовані на озимій 
пшениці 
 «Озима пшениця є однією з голов-
них культур, на основі якої вибудо-
вується вся наша селекційна програма. 
Поміж інших тем — селекція ультрас-
коростиглих високопродуктивних сор-
тів проса, що також належить до роди-
ни злакових. Не знаю, може, це звичай-
нісінька удача, але застосування до про-
са методів селекції, відпрацьованих на 
озимій пшениці, привело нас до вели-
кого успіху. Завдяки цьому ми вийшли 
на унікальні ультраскоростиглі фор-
ми. Щоб ви розуміли, наше просо виз-
ріває всього за 45-50 днів, тоді як просо 
інших селекцій — за 100-110 днів», — 
хвалиться Володимир Тищенко. 
 А далі професор веде мене до вистав-
кової зали селекційного центру, де, за 
його словами, побували всі президен-
ти України (за винятком останнього), а 
також чимало міністрів, і просить під-
няти один зі снопів проса, аби відчути 
його вагу. 
 — Ого! — дивуюся, бо він і справді 
важкий. 
 — Це означає, що просо урожайне, 
— задоволено посміхається Володимир 
Миколайович.
 Перші два сорти цієї культури — 
«Попелюшка» й «Полтавське золотис-
те» — Володимир Тищенко створив у 
співавторстві зі своїм учителем — біо-
логом-генетиком, професором, докто-
ром сільськогосподарських наук Мико-
лою Чекаліним (світла йому пам’ять). 
«Це високопродуктивні сорти. Однак у 
проса цих сортів квіткова оболонка та-
кого собі бронзового кольору, воно по-
гано піддається переробці і є дещо не-
презентабельним, — «просвітлює» мене 
Володимир Миколайович. — Тож бага-
то аграріїв просили в нас просо, в яко-
му квіткова луска, що щільно охоплює 
зернівку, була б світлою. У відповідь ми 
з командою створили ультраскоростиг-
лий сорт проса «Біла альтанка», який 
не так давно районований. І от уявіть 

собі: один фермер із Гребінківщини — 
Богдан Лещенко, який дуже цікавить-
ся новинками й завжди бере в нас насін-
ня нових сортів, першим із проса нашо-
го сорту «Біла альтанка» отримав уро-
жай 100 центнерів із гектара! А аграрій 
від Бога Семен Антонець (на жаль, нині 
покійний), свого часу посіявши наше 
просо, потім не знав, куди його дівати, 
бо його вродило аж 900 тонн. Так, по-
тенціал цієї культури дуже високий. 
Створіть належні умови — і вона віддя-
чить сторицею».
 Попри напрочуд високу врожай-
ність, у проса сорту «Біла альтанка» є 
один недолік. При визріванні його во-
лоть від ваги зернин дещо нахиляється 
вбік. А від дощу та вітру просо місцями 
вилягає — і тоді його важко збирати.
 «Стійкість до вилягання — дуже 
важлива господарська ознака, — наго-
лошує мій співрозмовник. — Тому на 
нашому дослідному полі в селі Брич-
ківка Полтавського району ми вели по-
шук найбільш продуктивних екземп-
лярів рослин, у яких, до того ж, волоть 
була б не стислою, а розлогою. Прове-
ли дуже багато доборів, схрещувань. І 
врешті-решт вийшли на такі парамет-
ри, коли культура стала відповідати на-
шій задумці, моделі». 
 Так народилися сорти «Чиста кри-
ниця» й «Лілея». Нині їх готують до пе-
редачі на державне сортовипробування 
— хай вони пробивають собі дорогу. Їх-
нім головним автором є Володимир Ти-
щенко.

Просо сорту «Лілея» не вилягає й не 
висипається з волоті
 «Просо сорту «Лілея», як би його не 
нагинав вітер чи не полоскав дошкуль-
ний дощ, не вилягає, — запевняє про-
фесор. — Згідно з висновком комісії з 
державного випробування рослин, най-
кращою є урожайність саме наших сор-
тів «Попелюшка», «Полтавське золо-
тисте» й «Біла альтанка» (окрім усьо-
го, це перші сорти, запропоновані пол-
тавськими селекціонерами для прямого 
комбайнування). Думаю, й «Лілея» не 
підведе. До речі, той же фермер Бог-
дан Лещенко підказав нам, що цей сорт 
іще й урожайніший за попередні. Яку 
ще мету ми переслідували? Насамперед 
хотіли створити ультраскоростиглий 
сорт проса, який можна було б викорис-
товувати пожнивно й поукісно. Загалом 
наше просо затребуване аграріями. 
 Бувають роки, коли ціна на сортове 
зерно дуже висока. І де б ви тільки були, 
якщо побачите пшоно яскраво вираже-
ного жовтого кольору, знайте: воно пол-
тавської селекції. Як я кажу, у нашому 
зерні «консервований» промінь сонця. 
Окрім інших поживних елементів, у ньо-
му багато бета-каротину, що стимулює 
захисні сили людського організму. Кур-
чата ж на ньому ростуть як із води».
 Варто згадати й про ще одну перева-
гу проса сорту «Лілея». Воно не виси-

пається з волоті, на відміну від проса 
багатьох породжених поважними на-
уково-дослідними установами сортів, 
що внесені до Державного реєстру сор-
тів рослин, придатних для поширення 
в Україні. 
 «Ведемо й насінництво наших еліт-
них сортів. Оскільки держава коштів на 
селекцію не виділяє, ми змушені були 
створити при університеті селекцій-
но-виробничий центр «Яровіт», який 
очолив наш колишній студент Мико-
ла Дубинець. Якби не він, у нас селек-
ції не було б, — стверджує Володимир 
Тищенко. — А так примудряємося вес-
ти селекцію п’яти польових культур. 
Чого не вистачало нашим аграріям? 
Треба було підібрати таку сільськогос-
подарську культуру, яка була б затре-
буваною, нетрудомісткою і швидко виз-
рівала. Нею й стало полтавське просо. 
Можна сказати, наші сорти популярні 
в усьому світі. Скажімо, два сорти про-
са, а також сорт озимої пшениці райо-
новані в Казахстані. Маємо багато ін-
формації про те, що наші сорти пшениці 
висівали в американському штаті Кан-
зас. А в Швейцарії на полтавське просо 
просто моляться». 
 Хоч якими б ідеальними були сорти 
«Лілея» та «Чиста криниця», у селек-
ціонера є ідеї щодо наступних сортів 
проса. Зокрема, Володимир Миколай-
ович хоче добитися ліпшого розвитку 
кореневої системи цієї рослини. І щоб 

при цьому не втрачався потенціал вро-
жаю волоті. 
 «Загалом це досить посухостійка 
рослина. Хоч на поливі в Узбекистані 
чи Киргизії одержали 240 центнерів 
проса з гектара. Тобто в цієї культу-
ри безмежний потенціал врожайності. 
Але за умови поливу потрібно, щоб була 
міцною коренева система, щоб були 
присутні гени карликовості (низько-
рослості). От над цим зараз і працюємо, 
— ділиться професор. — Як селекціо-
нер, я все життя проводжу в полі. Оце, 
бува, лягаю спати, а в голові — селек-
ція, прокидаюся вранці — і знову про 
неї думаю».
 За словами Володимира Тищенка, 
на те, щоб створити сорт проса, потріб-
но витратити принаймні 5-8 років. При 
цьо му, буває, селекціонери роблять 
крок назад. «Зазвичай ми шукаємо уні-
кальні генотипи за маркерними озна-
ками. І от, коли лінії рослин уже сфор-
мовано, трапляється так, що їх раптом 
вражають шкідники чи хвороби. У та-
кому разі доводиться проводити схре-
щування з більш стійкими формами й 
робити добір. Це і є крок назад, — по-
яснює селекціонер. — А скільки непо-
розумінь буває і з сортовипробувальни-
ми станціями, і з аграріями. Якби всі 
ці факти пригадати, можна було б напи-
сати книгу. Зрозуміло, коли створюєш 
щось нове, завжди доводиться долати 
якісь бар’єри». ■

Володимир Тищенко демонструє просо одного зі своїх сортів.
Фото автора.

❙
❙

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА

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

■

ПРОСОчені просом лани.
Фото з сайту agroday.com.ua.

❙
❙

У пшоні ніби «законсервовані» промені сонця.
Фото з сайту paralleli.if.ua.

❙
❙
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Пояснюючи, як виникла ідея безплатних 
фотосесій весіль військових, полтавсь-
кий весільний фотограф Сергій Мошен-
ко зазначає: десь у квітні помітив, що 
дуже багато військовослужбовців од-
ружуються, от і захотілося якось їх під-
тримати, віддати данину поваги. «Дуже 
вдячний їм за те, що маю можливість 
тримати в руках фотоапарат, а не зброю, 
— зауважує молодий чоловік. — І хоч, 
коли домовляємося про зйомку, багато 
хлопців говорять: та ми в змозі, мовляв, 
заплатити, я наполягаю на своєму, бо 
таке моє внутрішнє переконання».

Війна дала розуміння, що відкладати 
життя на потім немає сенсу
 Усе почалося з того, що Сергій Мо-
шенко виклав згадану ідею на своїй 
сторінці в Instagram. І оскільки він має 
велику аудиторію підписників, багато 
хто її підтримав, почавши «репости-
ти». Зараз пари молодят самі зверта-
ються до Сергія, домовляються з ним 
про день і час фотозйомки. 
 «Оце сьогодні фотографуватиму 
вже сьому пару, — розповідає мені фо-
тограф перед зйомкою. — Усіх моло-

дят добре пам’ятаю. Зі знайомих була 
лише одна пара — це Катерина Бабіч 
і Вадим Ямщиков. Їхню весільну фо-
тосесію ми провели дуже швидко, бо 
вранці Вадим зробив пропозицію руки 
й серця, а ввечері йому потрібно було 
повертатися до своєї військової части-
ни. Загалом у кожної пари — своя іс-
торія. Звичайно ж, більшість нарече-
них планували класичне весілля, тобто 
воно було у планах, а війна їх пришвид-
шила. Деякі ж молодята вирішили од-
ружитися тому, що військових перево-
дять на лінію фронту і вони, так би мо-
вити, не знають, що буде далі, а тому 
живуть тут і зараз».
 Сергій жартує: складність таких 
весільних зйомок лише в тому, що па-
рубки часто одружуються у військовій 
формі, а тому їх погано видно на тлі зе-
лені. Втім під час війни й дівчата не 
завжди дотримуються умовностей: не 
всі з них на церемонію одруження вдя-
гають весільну сукню. А загалом для 
весільного фотографа це звична робо-
та. «Так, це стовідсотково безплатна 
зйомка, — іще раз наголошує Сергій 
Мошенко. — Зрозуміло, пари, які бе-
руть шлюб під час війни, як правило, 
відмовляються від традиційних весіль-
них гулянь, обмежуючись лише розпи-
сом у РАЦСі і прогулянкою містом із 
фотозйомкою. Фотолокації зазвичай 
обираю сам. Найчастіше зйомка від-
бувається в центрі міста. У підсумку 
ж молодята отримують близько сотні 
світлин. Відгуки про них тільки пози-
тивні, усі лишаються задоволені».
 Того дня, коли стала свідком чер-
гової Сергієвої фотозйомки, одружу-
валися Іван Олійник, який несе служ-
бу в охороні міського військкомату (а в 
2015—2016 роках був учасником АТО), 
та його обраниця Ангеліна (дівоче пріз-
вище — Борщова). Хлопець і дівчи-
на розповіли, що знають одне одного 
дев’ять років, а от у серйозних стосун-
ках перебувають лише кілька місяців. 
«До одруження частково підштовхну-
ла війна, — зізнається Іван. — Можли-

во, у мирний час усе було б інакше. Вій-
на дала всім нам розуміння, що завтра 
може й не настати, а тому відкладати 
життя на потім просто немає сенсу. У 
нас сьогодні лише реєстрація шлюбу. 
Весілля ж, думаю, буде пізніше, коли в 
Україні настане мир. Те, що фотозйом-
ка від Сергія Мошенка безплатна, дуже 
приємно. Але, якщо чесно, усе ж вини-
кає бажання заплатити».
 Нині до ініціативи Сергія приєдна-
лися й інші спеціалісти: відеографи, пе-
рукарі, візажисти, декоратори тощо. І в 
«челенджах» з інших міст відзначаєть-
ся: ми теж, мовляв, будемо безплатно 
«фоткати» військових, як полтавець 
Сергій Мошенко. Таким чином, уже ут-
ворився своєрідний благодійний рух.
 «Як ви вже зрозуміли, весілля вій-
ськових часто бувають спонтанними, 
тож пари до них особливо не готуються, 
просто не мають на це часу. Для них го-
ловне — розписатися в РАЦСі. І коли їм 
пропонують фото- та відеозйомку, роб-
лять нареченій макіяж і зачіску, виго-
товляють букет тощо, молодята інакше 
сприймають цю подію, підносяться ду-
хом, радіють, мов діти. Тобто спільни-
ми зусиллями створюємо для них ма-
леньке свято», — резюмує Сергій.

Від продажу листівок із 
«військотиками» вже виручили 
70 тисяч гривень
 Розповідаючи про ще один свій про-
єкт, що має назву «Військотики», фо-
тограф пояснює: хотів використати 
власні професійні навики, аби надати 
фінансову допомогу армійцям. «У со-
цмережах зустрічав багато фотогра-
фій наших міцних вояків із врятова-
ними котиками, песиками — це щось 
таке миле, світле, на що неминуче від-
гукується душа. Такі знімки дуже 
виграшні. Ідеєю про те, що хотів би 
сфотографувати військовослужбовців 
із котиками, а тоді виготовити листів-
ки й реалізувати їх, поділився з Кате-
риною Бабіч, яка задіяна в роботі цен-
тру громадського руху «Оборона Пол-
тави». Мені підшукали військових, ті 
приїжджали у справах до штабу «Обо-
рони Полтави», де я якраз влаштував 
фотозону». Заздалегідь на своїй сторін-
ці в Instagram молодий чоловік розміс-
тив оголошення про те, що для певно-
го проєкту потрібні чотирилапі. Для 
якого саме, не уточнив — усе виріши-
ли тримати в секреті, доки не надруку-
ють листівок. Попри це, полтавці поча-
ли приносити на фотозйомку своїх до-
машніх улюбленців. І коли приїжджа-
ли військові, Сергій фотографував їх 
разом із милими тваринками. 
 «Дуже задоволений цим проєктом, 
— ділиться він. — Хоч, якщо чесно, 
було доволі складно пояснити воякам 
у бойових обладунках, чому вони ма-
ють фоткатися з котиками. Але коли 
передав їх до рук дорослих чоловіків, 
тим навіть сподобалася ця ідея. До 
речі, троє військових прийшли на фо-
тозйомку зі своїми домашніми улюб-
ленцями. Загалом на світлинах пред-
ставлені й розвідники, і КОРДівці, і 
військові медики, і бійці тероборони, 
і просто солдати ЗСУ. Хлопці — вели-
кі молодці. Дуже радий, що вони пого-
дилися на зйомку, знайшли на це час. 
До слова, разом із КОРДівцем зняла-
ся кішечка, яку врятували під час об-

стрілів Харкова й символічно назвали 
Джавеліною».
 У підсумку було надруковано 14 
листівок — по 100 штук кожної. Поп-
ри те, що продаж їх стартував у червні, 
за них уже вдалося виручити 70 тисяч 
гривень. «І взагалі проєкт вийшов за 
межі Полтави, став популярний, — 
стверджує мій співрозмовник. — От 
сьогодні маю давати інтерв’ю на цю 
тему ще й хмельницькому телебачен-
ню. Тільки недавно виставив відео про 
«військотиків» у TikTok — і воно вже 
набрало близько 60 тисяч переглядів. 
 Нині розпочалася друга хвиля про-

дажів листівок, хоч деякі з них уже 
розкупили. У відгуках дехто пише, що 
ці листівки дорогуваті — коштують по 
100 гривень. У такому разі автор про-
єкту пояснює, що це не ціна листівки, 
а пожертва на армію. 
 «Ми пішли на такий крок, аби яко-
мога швидше зібрати пристойну суму. 
Звичайно, за ці роки російської агресії 
українці регулярно жертвували, тож 
треба їх якось заохочувати, — вважає 
Сергій Мошенко. — Головне, що це 
справді діє: можна створити таку фо-
тографію, яка принесе відчутну допо-
могу військовим». ■ 

ДОБРА СПРАВА

Зловити і зберегти мить
Фотограф із Полтави проводить безплатні весільні фотосесії для військових. Іще один його проєкт, що дістав 
назву «Військотики», має на меті фінансово підтримати армійців

■

Сергій Мошенко фотографує чергову пару молодят — Івана Олійника та його 
обраницю Ангеліну.
Фото автора.
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Якщо чесно, було доволі складно пояснити воякам у бойових 
обладунках, чому вони мають фоткатися з котиками. Але коли 
передав їх до рук дорослих чоловіків, тим навіть сподобалася 
ця ідея. 

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця року — 228 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

до кінця року — 288 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

«Матеріал підготовлено в рамках проєкту «Ми з 
України!», ініційованого Національною спілкою 
журналістів України».
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Ганна ВОЛКОВА

 Попередньої суботи я могла 
б не вийти з кладовища цілою 
або навіть живою. Прибравши 
могили рідних, поверталася до-
дому, коли буквально на виході 
з цвинтаря на мене ззаду наки-
нулася зграя бродячих дворняг. 
Почувши ґвалт, я озирнулася й 
побачила трьох великих розлю-
чених псів. Буквально хвилин 
п’ять тому вони з гавканням 
промчали повз мене на відстані 
сотні метрів углиб кладовища. 
А тепер з тим же гавканням по-
верталися назад стежкою, якою 
я йшла. 
 Давно знаю про те, що бігти 
в такому випадку категорич-
но заборонено, бо це провокує 
тварин. Кричати, кликати ко-
гось на допомогу не мало сенсу 
— навколо ні душі. Вирішила 
просто покластися на волю Все-
вишнього. І тут відчуваю, як 
один із псів вчепився у мою сум-
ку з довгими ручками. За сум-
ку я не боролася, лише вагала-
ся, випускати її з рук чи утри-
мувати. Зараз усвідомлюю, як 
чітко у такі критичні моменти 
працює людський мозок. У го-
лові буквально за долю секунди 
визрівають рішення. Я була без-
захисною і готовою до будь-яко-
го розвитку подій. Навіть зля-
катися не встигла. 

 Поки розмірковувала, що 
робитиму далі, найлютіший із 
псів тягнув мою сумку вперед. 
Я продовжувала стояти неру-
хомо. Два інші пробігли трохи 
далі й зупинились. Мабуть, я 
діяла таки правильно, бо не ро-
била зайвих рухів. Думаю, че-
рез це зграя собак втратила до 
мене інтерес. Коли найлютіший 
з них витягнув зуби з моєї сум-
ки, чотирилапі мовчки зникли 
за поворотом. Я ж, сподіваю-
чись сховатися у безпечне міс-
це, звернула зі стежки до буди-
ночка, в якому оформлюють по-
хоронно-ритуальні послуги — 
це сталося буквально за кілька 
метрів від нього. Будиночок був 
зачинений на замок. Певно, у 
працівників бюро вже закінчив-
ся робочий день. До речі, ідучи 
на кладовище повз бюро, я дале-
ко обминула цих же собак, які 
кидалися на інших перехожих. 
Працівник комунальної уста-
нови (думаю, то був саме він) 
гримнув на своїх «охоронців», 
і вони зайняли своє місце в тіні 
заростей.
 Щоб уникнути ще однієї 
зустрічі з недружніми до людей 
собаками, я змушена була піти 
не коротким шляхом, який 
пролягав повз ті чагарники, 
де вони ховаються, а переліза-
ти через загорожу вздовж тра-
си Полтава — Кременчук. Між 
загорожею і трасою облашто-
ваний тротуар. Але навіть там 
я не почувалася в безпеці й мо-
лила Бога, щоб люті пси мене 
не побачили. Інакше довелося 
б кидатися просто на відбійник 
і зупиняти машини. 

 Мені зовсім не шкода подер-
тої собачими зубами новень-
кої сумки і я не буду заявляти 
в поліцію про завдавання мені 
матеріальних збитків. Це все 
дрібниці, які не варті того, щоб 
місяцями ходити до суду, пла-
тити судовий збір. Але я вирі-
шила, що просто так цього не 
залишу. Проте надій на те, що 
бродячі пси не нападуть іще на 
когось, хто прийде на нове Роз-
сошинське кладовище, у мене 
мало. Як завжди, крайнього в 
цьому випадку знайти вияви-
лося важко. 
 Дочекавшись ранку понеділ-
ка, я, ще не збираючись тоді пи-
сати матеріал на цю тему, за-
телефонувала до комунально-
го підприємства «Спецкомбінат 
похоронно-ритуального обслу-
говування» Полтавської міськ-
ради, що на вулиці Європейсь-
кій, 154. Там мені відповіли, 
що стаціонарного телефону в 
їхніх співробітників на новому 
Розсошинському кладовищі не-
має, тому треба телефонувати на 
«гарячу лінію» спецкомбінату. 
«Гаряча лінія» зранку понеділ-
ка виявилась «поза зоною». 
 Телефоную в Полтавське ко-
мунальне автотранспортне під-
приємство №1628, яке, знаю, 
займається відловом бродячих 
тварин. Там мене швидко пере-
адресовують до фахівців з від-

лову безпритульних тварин, 
а ті — до Щербанівської тери-
торіальної громади, оскільки 
кладовище розташоване на її 
землях. Окей. Чоловік у Щерба-
нях, який відповів на мій дзві-
нок, не представився, але пояс-
нив, що в громаді немає служ-
би, яка займається відловом 
бродячих тварин, і дав номер 
телефону дільничного поліцей-
ського Полтавського райвідділу 
поліції Михайла Козира. З під-
казкою написати йому заяву на 
відшкодування матеріальних 
збитків. Мабуть, так і не второ-
пав, що про матеріальне взагалі 
не йшлося. 
 Пан Михайло уважно вис-
лухав мене, поспівчував і за-
явив, що це питання треба ви-
носити на... обговорення депу-
татів районної ради. «Ого! — 
кажу я йому. — То коли ж це 
буде? А люди щодня ходять на 
кладовище і щодня ризикують 
своїм життям». Зрештою муси-
ла зізнатися, що я журналістка 
і буду шукати крайніх у цьому 
інциденті. Бо це «дзвіночок». 
А колись може все закінчитись 
трагічно. Я хочу попередити 
трагедію. Поліцейський, однак, 
пояснив мені, що працівникам 
спецкомбінату похоронно-ри-
туальних послуг потрібні охо-
ронні собаки на випадок, якщо 
раптом якісь зловмисники за-
хочуть украсти металеву огоро-
жу. Я починаю істерично смія-
тися. В душі. Адже ця гіпотеза 
пана поліцейського нікчемна в 
порівнянні з реальною небезпе-
кою, на яку наражають себе де-
сятки людей, котрі щодня при-

ходять на могили своїх рідних. 
І де це записано, що кладовище 
— місце масового відвідування 
— мають захищати від гіпоте-
тичних злодіїв безприв’язні со-
баки? «Єдине, що в моїй ком-
петенції, — виїхати на місце й 
з’ясувати все з працівниками 
спецкомбінату», — наче заспо-
коює мене дільничний. 
 Тим часом перенабираю ще 
раз «гарячу лінію». Цього разу 
мені відповіли. Дівчина-опера-
тор, яка, видно, недавно пра-

цює, проконсультувавшись із 
досвідченими працівниками, 
зробила власне розслідування. 
За кілька хвилин вона повідо-
мила мені, що спецкомбінат не 
має ліцензії на відловлювання 
собак. Що в місті не одне кладо-
вище і важко за всіма слідкува-
ти. І що робітники Щербанівсь-
кого цвинтаря, який відділе-
ний від Розсошенського лише 
бетонною стіною, дійсно підго-
довують бродячих псів і навіть 
будки для них установили, але 
тварини забігають з одного кла-
довища на інше, і з цим нічого 
не можна вдіяти. Я подякува-
ла дівчині за надану інформа-
цію і її щире бажання допомог-
ти мені, однак спілкування зно-
ву вийшло безрезультативним. 
Людині, яку атакують злі пси, 
абсолютно байдуже, де вони ко-
чують: у Щербанях чи в Розсо-
шенцях. Головне ж — не допус-
тити трагедії. 
 Наступний мій дзвінок зно-
ву був до поліцейського Михай-
ла Козиря. Він, як і обіцяв, ус-
тиг поспілкуватися з працівни-
ками спецкомбінату. Вони, у 
свою чергу, також поскаржи-
лися йому на тих же собак, що 
і я. Мовляв, тварини завдають 
їм багато клопотів, але нічого 
не можуть з ними зробити, бо... 
їх підгодовують добродушні ба-
бусі й приваблюють таким чи-
ном до місця. Звісно, дивно, що 
співробітники установи потер-
пають від собак і нікуди не звер-
таються. Хоча, швидше за все, 
це версія, вигадана на ходу спе-
ціально для поліцейського. 
 — Але де ж вихід? — уже 

безсило запитую працівника 
правоохоронного органу. 
 Він радить звернутися до на-
чальника ЖЕКу Щербанівської 
громади В’ячеслава Макаренка. 
Користуючись підказкою, теле-
фоную на номер В’ячеслава Во-
лодимировича, але чоловічий 
голос відповідає, що начальник 
ЖЕКу на лікарняному, й коли 
вийде на роботу — невідомо, але 
ніхто, окрім нього, надати мені 
фахову відповідь не може.
 Сім кіл пекла, через які мене 
пропустили чиновники, здаєть-
ся, замкнулися. Витрачено пів 
дня, а на виході — пшик. 
 — Приходьте в райвідді-
лок поліції, пишіть скаргу, пе-
редамо керівнику громади для 
вжиття заходів, — радить доб-
рий поліцейський. — Громада 
має провести тендер на відлов 
бродячих тварин... 
 Хух... Просто якась пара-
лельна реальність. А я наїв-
но думала, що бродячі собаки, 
які становлять небезпеку для 
людей, мають бути терміново 
ізольовані. 

 «Вилов безпритульних тва-
рин здійснюється за заявами 
державних органів, організа-
цій та громадян у випадках, 
коли їх перебування на пев-
ній території провокує виник-
нення конфліктних ситуацій 
або іншим чином утворює за-
грозу здоров’ю або майну гро-
мадян, майну організацій, ди-
ким тваринам та середовищу 
їхнього існування. Виловлені 
безпритульні тварини підля-
гають щепленню проти сказу 
та інших небезпечних зооант-
ропонозних захворювань піс-
ля семиденного карантину», — 
йдеться в Законі України «Про 
захист товарин від жорстокого 
поводження». 
 Так, ми боремося з жорс-
токим поводженням людини з 
тваринами. Але хто захистить 
людину від нічийних злих тва-
рин? Я наполегливо намагалася 
це з’ясувати, але марно. 
 А в райвідділок обов’язково 
піду й напишу заяву, якщо ус-
ної мало. Раптом це допоможе 
пробити стіну байдужості. ■

НЕБЕЗПЕКА

Вдача собача, натура вовча
На Розсошенському кладовищі під Полтавою безпритульні пси нападають на людей. До трагедії один крок, але ніхто 
не береться ізолювати агресивних тварин

■

Часом безпритульні пси становлять для людей смертельну загрозу. ❙

Так, ми боремося з жорстоким поводженням людини з тваринами. Але хто 
захистить людину від нічийних злих тварин? 
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Юлія ЩУКІНА, 
театрознавиця

Цей творчий проєкт відбувався 
з жанровим підзаголовком «Од-
ного вечора у бомбосховищі». 
Вистава «Шмата» грається на 
фактично третій сцені Львівсь-
кого обласного театру ляльок, 
яку було відкрито у зв’язку з 
викликами повномасштабної 
війни цієї весни — в укритті. 
Нижня зала — це вже друга 
сцена театру (після камерного 
майданчика для бейбі-вистав), 
ініціаторкою відкриття якої ста-
ла директорка Уляна Мороз.

* * *
 На відміну від інших вистав, 
які з метою безпеки глядачів 
уже зіграли на «нижній сцені», 
«Шмата» самим своїм драматур-
гічним ходом зобов’язана цьому 
простору в театрі. Її зміст навія-
ла кількамісячна волонтерська 
діяльність колективу (у театрі 
був розташований штаб для пе-
реселенців). Процес роботи над 
виставою виявився геть експе-
риментальним для академіч-
ного колективу. Сама ідея цієї 
трагікомедії з елементами стен-
дапу виникла попереду драма-
тургічної основи «Шмати». 
 Наприкінці весни актори і 
головна режисерка театру Яна 
Титаренко почали репетиції 
вистави, окреслюючи її май-
бутні теми та персонажів в імп-
ровізаційний спосіб. Єдине, що 
було абсолютно зрозумілим від 
початку, — вистава мусить ста-
ти театральним антистресом, 
комедією з елементами чорно-
го гумору та експресивної лек-
сики, що відображає життя ук-
раїнців (на мій погляд, тієї їх 
частини, яка серйозно і систе-
матично не потерпала від во-
рожих обстрілів), змушених за 
сигналом повітряної тривоги 
спускатися до укриття. 
 На наступному етапі до літе-
ратурного упорядкування імп-
ровізаційно народжених текс-
тів підключився професійний 
драматург і завідувач літератур-
ної частини театру Андрій Бон-
даренко, ідеї якого також бага-
то в чому визначили остаточну 
спрямованість тексту і виста-
ви. Попри те, що «Шмата» ви-
явилася класичною позаплано-
вою самостійною роботою (а від-
так — без фінансування), Уляна 
Мороз включила її до вечірньо-
го репертуару театру. 
 Казкові дива професійної 
вигадки (в дусі з нічого створи-
ти сценічний всесвіт) явила го-
ловна художниця театру Іне-
са Кульчицька, взявши прямо-
кутник бомбосховища у легкі 
графічні береги-ширми, фак-
тура яких пунктирно позначає 
цегляну кладку. Вона ж вигада-
ла ультрасучасним персонажам 
(студентці, тероборонівцю, ти-
повій львівській домогосподар-
ці, «приватному сектору» тощо) 
клоунярські грими, що нагаду-
ють про стародавню традицію 
театру масок, актуалізовану те-
атром в умовах сучасної війни. 

* * *
 Тут, мабуть, настав уже час 
повідомити про ще одну експе-
риментальну рису «Шмати»... 
У Львівському обласному театрі 
ляльок — це перша «живопла-
нова» вистава. Втім, ставлячи 
її, вихованка славнозвісної хар-
ківської школи лялькарів Яна 
Титаренко не зрадила прита-
манній їй специфіці анімацій-
ного режисерського мислення. 
Сам центральний образ виста-
ви — провокатор, який засів се-
ред мешканців бомбосховища і 
потроху підточує їх сумнівами 
(Олег Андрощук), матеріалі-
зується з ганчірки, яку «забу-
цують» ногами за двері. І це — 

суто анімаційне перетворення, 
адже за ним стоїть символічне 
оживлення-одухотворення не-
живої матерії. У деяких жіно-
чих костюмах Інеса Кульчи-
цька вдалася до трансформа-
ції пропорцій тіл акторок (в од-
ному випадку — за допомогою 
товщинок, а в іншому — кос-
тюму-тантамарески, з фарсово 
пластиковими сідницями). 
 Єдиний персонаж-тварина у 
виставі — це Песик, якого при-
носить до бомбосховища його 
господарка-фіфа. Христина Гав-
рилюк або Слава Курилко керу-
ють Песиком-штоковою маріо-
неткою в конвенційному вбран-
ні, з низько опущеним на лоба 
каптуром (у традиціях японсь-
кого театру бунраку), але Інеса 
Кульчицька дещо трансформу-
вала образ під сучасність. «Тінь» 
Песика — це найзагадковіша, 
трохи не кримінальна постать 
у бомбосховищі, що підкреслю-
ють і непримітні «треніки», і то-
новані окуляри, і той факт, що 
виконавиці цієї ролі лише єди-
ний раз подають «людський» 
голос, безпристрасно озвучу-
ючи типове газетне оголошен-
ня-аферу. Тож Христині Гаври-
люк і Славі Курилко відведено 
у «Шматі» функцію такого собі 
незримого «ляльковода». 
 У даному випадку — для 
Дядька, Володимира Бойка (та-
кож роль грає Олександр Дов-
гань). Адже саме прочитані ним 
оголошення змусили цю гротес-
ково-трагікомічну особистість 
раз у раз робити ставку на лихо-
бізнес: спочатку висаджувати і 
доглядати примхливу малину, 
потім дбайливо розводити лю-
тих бджіл (до речі, чудовий ко-
лективний етюд лялькарів у жи-
вому плані!), а далі ще й придба-
ти «бусік», щоб реалізовувати 
продукцію, — словом, гембель 
на гемблі! Ядуча сатира драма-
турга «Шмати» проглянула за 
настирливим рефреном ролі 
Дядька, такого собі новоявле-
ного Лопуцьковського (до речі, 
як і в водевілі Григорія Квітки-
Основ’яненка, з квіткою в руці, 
лише у ХХІ столітті — з пласти-
ковою орхідеєю!). Власне, реф-
реном стала нездійснена мрія 
багатодітного батька про качи-
не полювання — якесь прощан-
ня з пафосом російської культу-
ри «шістдесятників» та й годі!

* * *
 Одна з вад вистави, народ-
женої колективним розумом, 
— те, що монолог кожного пер-
сонажа став тут «головним». У 
першій третині вистави її тем-
поритм страждає на стенокар-
дію. Об’єктивно, у «Шматі» ще 
й кілька фіналів. Крім того, не 
всі дійові особи окреслені послі-
довно і завершено. Особливо хи-
бить на це сюжетна лінія Дідо 
(ексцентрична, травестійна, зі 
співом, грою на етнічних му-
зичних інструментах, з елемен-
тами конферансу, робота Тетя-
ни Лубенець і Мар’яни Бов-
цайло). Фактично, закладаючи 
підвалини для подальшого роз-
витку вистави ще й у річищі де-
тективу (ця складова вже прос-
то не влізла у рубрику жанру!), 
Дідо підказує, що серед присут-
ніх є чужий і вийти з укриття 
вони зможуть, лише виявивши 

і знешкодивши його. Надалі ж 
цей персонаж просто зникає… 
 Вистава починає «дихати на 
повні груди» з переламним у її 
структурі монологом Тітки — 
Ірини Остюк (в іншому складі 
— Анна Назаревич). Образ міс-
цевої старожилки дуже вдав-
ся Ірині Остюк. Акторка грає 
заразливо, щедро, вільно по-
чуваючись на території імпро-
візації. Здогадуюся, що тонкі 
стилістичні відсилки та моти-
ви творів Миколи Гоголя і Та-
раса Шевченка в монолозі Тіт-
ки — то справа рук драматур-
га А. Бондаренка. Принайм-
ні сповідь у тому, що минулого 
Великодня страшно согрішила, 
спокусившись в інтернеті ре-
цептом російського куліча на-
томість автентичній пасці (аж 
свічка у кошику загорілась — і 
батюшка гасив її святою водою!) 
нагадала страшний суд «Мирго-
родських повістей» та «Велико-
го льоху»…
  А от наступне виверження 
емоцій зали викликає виступ 
Фіфи-Анжели Семчук (в іншо-
му складі — Софія Мокрик). 
Попри те, що її драматич-
ний монолог у виконавсько-
му плані — одне з найслабших 
місць вистави, у його вокально-
му продовженні А. Семчук реа-
білітується з головою! У цій час-
тині «Шмата» безоглядно пере-
тинає лінію капустяника, проте 
вокальні культура та можли-
вості А. Семчук і щира кон-
солідованість решти акторів на 
«бек-вокалі» викликають за-
хват глядачів. Шкода лише, 
що проспівані біля мікрофона 
актуальні тексти шлягерів (по-
чинаючи з «Перерахую гроші 
на ЗСУ…» на всесвітньо відому 
пісню «Stop!» Сем Браун) мож-
на було лише частково зрозумі-
ти у майстерних джазових ру-
ладах молодої акторки.

* * *
 Вистава «Шмата» має по-
мітний галицький акцент. Міс-
цеві жарти, ідеоматичні висло-
ви, прикордонний суржик на-
дають їй достовірності, гумору 
та шарму. Водночас учасники 
львівського колективу торкну-
лися у «Шматі» й таких драж-
ливих питань, як ментальні 
особливості мешканців інших 
регіонів України. Монолог Те-
роборонівця (чудова, ціліс-
на робота Івана Макаришина) 
присвячено проблемі «персо-
нальної війни, яка розпочала-
ся двадцять років тому» в До-
нецьку, коли його студентське 
кохання, Марічка, стала «Сидо-
ровою» і народила двох дітей від 
до болю впізнаваного представ-
ника місцевого контингенту… 
«Дісталося» у виставі й рідно-
му для режисерки Я. Титарен-
ко та акторок Т. Лубенець і Н. 
Дяченко Харкову, щоправда, 
на завершення монологу Фіфи 
два полюси України — Схід і За-
хід — красномовно примири-
лись (під час війни харків’яни 
кинули якір у карпатському се-
лищі). 
 Упевнена, що у фахівців до 
художньої цілісності вистави 
«Шмата» може бути багато пре-
тензій. Втім, гадаю, головне, 
що виявила ця оперативна і по-
запланова робота театру, — це 

те, що Львівський академічний 
театр ляльок є живий! Адже в 
той час, коли керівники інших 
знаних сцен радяться, яким 
бути театру після Перемоги та 
яким мусить бути репертуар у 
часи війни, цей колектив визна-
чився і висловився вже сьогод-
ні. Надважливим є, що ініціа-
тива створення такої вистави 
виходила не від керівництва і 
не від автора твору, а від колек-
тиву (від представників усіх по-
колінь трупи), а це значить, що 
у цих митців є не лише чітка 
громадянська позиція, а й смі-
ливість іти на ризик і грати не 
на своїй території. 
 Переконана, що глядачам 
вистава «Шмата» є цікавою і те-
рапевтично потрібною. Впро-
довж мало не двох годин у лег-
кій театральній формі з ними го-
ворять про фобії війни, дотепно 
обіграють меми, міфи та одіоз-
них «фігурантів» верхівки на-
електризованого воєнним про-
тистоянням суспільства, а та-
кож дають втішну настанову на 
майбутнє.
 Цілковитою несподіванкою 
стає у «Шматі» інтонація мо-
нологу Студентки-відмінни-
ці, красуні за нетбуком у бомбо-
сховищі, яка одразу ж накинула 
оком на Тероборонівця. Цю роль 
культурно, змістовно, тримаю-
чи інтригу образу, грає цьогоріч-
на випускниця «лялькарської» 
майстерні У. Мороз і Я. Титарен-
ко в ЛНУ імені І. Франка Оксана 
Галів (друга виконавиця — ви-
пускниця магістратури ХНУМ 
ім. І. Котляревського Наталя 
Дяченко). 
 Серед персонажів вистави 
не Шмата (направду, персонаж 
доволі поверховий), а саме Сту-
дентка виглядає «темною ко-
нячкою». До часу здається ло-
гічним, чому цій героїні навіть 
слова біля мікрофона не дають 
— вона, либонь, власної історії-
сповіді ще за віком надбати не 

встигла. Однак саме монолог, 
яким «прориває» Студентку, ви-
являється кульмінацією виста-
ви — фактично основним пос-
ланням вистави глядачам: мо-
вляв, є таке… ми дуже різні, ін-
коли чубимося, втомлюємося 
одне від одного, проте всі ми — 
одна багатодітна родина. Тому 
після агресивно-роздратованого 
сплеску «проти всіх» Студентка 
раптово освідчується залі: «Я 
вас всіх люблю». І цієї миті та-
кої гамірної, комедійної вистави 
акторка (і весь колектив «Шма-
ти») є дуже серйозними...
 Ще один випускник ак-
торського курсу «при театрі ля-
льок» Олег Андрощук створює у 
виставі два змістовно протилеж-
ні образи: того самого Шмати — 
циніка-провокатора, російсько-
мовного розпалювача недовіри 
до української влади та власних 
ресурсів опору загарбнику (така 
собі актуально-злостива пародія 
на «достоєвщину»), і молодо-
го українця з майбутнього. Цей 
персонаж актора виходить на 
кін у постскриптумі вистави. За 
оптимістичним прогнозом теат-
ру, в майбутньому мова окупан-
та стане на цій території «мер-
твою». І для щасливого свідка 
майбутнього-України-без-росії 
необхідність прочитати нею бо-
дай кілька рядків стане цілим 
фонетичним квестом. 
 Олег Андрощук вийшов у цій 
сцені на якийсь небачений рі-
вень інтелектуального тролін-
гу мови окупанта, дошкуль-
но транскрипуючи таке чудне 
російське «ы» як зрозуміле ук-
раїнське «м’який знак» «і»). 
Ну а єдина асоціація його ге-
роя з символом ексвлади росії 
— «Кремль-брюлє» — стає «ви-
шенькою на торті» театрально-
го вечора. Саме глядацький сміх 
крізь сльози у «Шматі» — це най-
більш дієва перемога львівських 
лялькарів над щоденним жит-
тям у стресі війни. ■

ЧАС «Т»

І тролінг мови окупанта
Львівський обласний театр ляльок представив глядачам виставу-антистрес «Шмата» 
з елементами чорного гумору та експресивної лексики

■

Вистава «Шмата».
Фото надане театром.

❙
❙



Костянтин РОДИК

Існує чотири основні способи 
розповісти про війну: репор-
тажний, мемуарний, історико-
статистичний та реконструк-
торський, себто літературний. 
І безліч авторських варіантів-
міксів. Усвідомлювати належ-
ність твору до певного виду чи 
жанру — це убезпечити себе 
від читацького розчарування, 
коли очікуєш одного, нато-
мість автор писав насправді 
про інше. 

 Ось, до прикладу, книжка 
Василя Паламарчука «Військо-
вий непотріб» (К.: Білка, 2020) 
— типовий мемуар, від якого 
очікуємо відповідей на питання 
«що? де? коли? хто?». Через те 
попервах здається, що забагато 
повторень і зайвих «розмов». А 
тоді відчуваєш, що так відби-
вається ритм, за яким — і лише 
за яким — там живуть-воюють. 
Інакше кажучи, автор актуалі-
зує питання трохи вищого по-
рядку — «як?». Як функціонує 
життя на війні?
 Василь Паламарчук закін-
чив Запорізький юридичний ін-
ститут, працював слідчим РВВС 
на Херсонщині (тому й дістав у 
війську псевдо Адвокат: «Я ще 
примудрявся працювати і да-
вати консультації по телефо-
ну»). Влітку 2014-го, коли сє-
пари збили літак з десантом, 
прийшов до військкомату. Ка-
жуть, є вказівка діючих офі-
церів поліції не мобілізувати. 
Півтора місяця шукав обхід-
них шляхів і нарешті опинився 
в армії, рядовим обслуги само-
хідної артилерійської установ-
ки (САУ). Описаний ним безлад 
«підготовки» на тилових полі-
гонах мало відрізняється від 
спогадів інших мемуаристів. 
Висновок — з огляду на подаль-
ші події — «тоді я ще не був го-
товий до війни».
 Йдеться тут не так про про-
фесійну підготовку (якої, влас-
не, й не було), а про екзистен-
ційне, сказати б, сприйняття: 
«Війна — це не кінець жит-
тя, це таке життя». Ця тема 
— невичерпна за визначенням. 
Наш автор значить: «На війні 
простіше зробити героя, ніж 
розповісти правду». Ну, так: 
ще класик давньогрецької тра-
гедії Есхіл писав, що правда — 
перша жертва війни. В тому-то 
і привабливість воєнних мему-
арів, що вони є покладами де-
талей, які корегують наше ро-
зуміння суті цього явища.
 Ось одна з таких деталей. 
Щойно регулярні російські вій-
ська замінили на позиціях сє-
парів, командир батареї зібрав 
особовий склад: «Хто не гото-
вий тут знаходиться, вийдіть 
і скажіть. Того відправлю в 
тил. Я розумію. Тут нічого та-
кого немає, але я хочу знати, що 
на тих, хто тут залишиться, 
я зможу повністю розрахову-
вати. От і вирішуйте». Ніхто 
не вийшов зі строю. Ба більше, 
в одного літнього артилериста 
якось почалися неабиякі про-
блеми зі здоров’ям: «Вердикт 
медиків був однозначний — ко-
місувати. Коли йому сказали 
— заплакав».
 І хто ж були ці «герої»? Та 
звичайнісінькі українці, що 
мали різну мотивацію перебу-
вати у війську під час війни. 
Один, навіть «в армію попав, 
бо дуже посварився з жінкою і 
тещою». Пригадується, як так 
звані «рецензенти» ганили ро-

ман Владислава Івченка «2014» 
за «дискредитацію захисників 
Вітчизни», бо там фігурують 
усі соціальні прошарки, включ-
но з негативними, як це і є на 
будь-якому фронті. «Насправ-
ді всі, хто тут знаходяться, 
— пише В. Паламарчук, — уже 
здійснили подвиг по відношен-
ню до себе, по відношенню до 
тих, хто не поїхав, і по відно-
шенню до нашої Батьківщини. 
Наша присутність — це вже 
подвиг».
 Бували, звісно, винятки. 
Механік САУ родом із Лугансь-
ка «ще раніше казав, що проти 
своїх воювати не буде, може, 
тому й машина у них не заве-
лась і тричі горіла». І ця ма-
люсінька деталька направду є 
присудом президенту Кучмі, 
котрий віддав Донеччину у кон-
цесію ахмєтовим-єфрємовим, 
які легалізували там «руський 
мір». Саме вони виростили «на-
селення», що масово колабору-
вало з московітами ще 2014-го 
(«прильоти були саме туди, де, 
як ми казали в селі, знаходять-
ся наші позиції»).
 Ще одна деталька з цієї 
теми. Двоє наших бійців 
зайшли скупитися до крамни-
ці. На виході натовп на чолі з 
п’яним дядьком: «–На х*й ви 
сюди приїхали? За що ви воює-
те? — За тебе, мудака. Щоб 
ти міг спокійно жерти горілку 
і ставити ідіотські запитан-
ня людині з автоматом. При 
цьому не боятися, що тебе при-
стрелять». Конфлікт зрештою 
ущух, а потім напарник запи-
тує: «–Ти реально думав його 
ує*ать? –Ні, Вадику. Дивись, 
скільки народу витріщилось. 
Якби я йому навіть дав ляща, 
то виглядало би це, як п’яні оз-
броєні до зубів карателі хунти 
до смерти забили мирного шах-
таря. А в’ї*ать дуже хотілось». 
І треба було б, хоч як «неполіт-
коректно» з мого боку це виг-
лядає. Терористи — це не лише 
особини з АКМ, а й усі «сочувс-
твующіє». І «якщо не знищу-
вати терористів, то це бл*дь 
злочинна недбалість, ми своєю 
бездіяльністю наражаємо лю-
дей на небезпеку», — справед-
ливо значить Паламарчук.
 Оприлюднені ним деталі 
апелюють до багатьох виснов-
ків. От, здається, таке напівку-
медне: «Ви не повірите, ремені 
від пральної машини «БОШ» 
підходять до двигунів наших 
САУ, і потрібно їх по чотири 
на кожну із дванадцяти ма-
шин». Волонтери поставилися 
до цього серйозно. А тилове за-
безпечення ЗСУ? 
 Можливо, інтегральним 
висновком на запитання «як?» 
є таке: «Ми були живі і цьо-
му раділи». Так, це загальник 
усіх воєнних мемуарів, почи-
наючи з белетризованих спо-
гадів Гемінґвея. Пам’ятаєте, 
як у романі «По кому подзвін» 
закохана дівчина запитує у ди-
версанта перед акцією: скіль-
ки у нас часу? Усе життя, — 
відповідає той, усвідомлюючи 
трагічну розв’язку. А в іншо-
му романі — «За річкою, в за-

тінку дерев» — полковник, що 
пройшов окопи та атаки, каже: 
«Ніколи не почував себе нещас-
ним... Де ми — там і щастя». 
Так само — і чи не в усіх спо-
гадах учасників російсько-ук-
раїнської війни. Ось із однієї з 
найяскравіших книжок: «Не 
думали ні про що, крім сьогод-
нішнього дня... Я просто відпо-
чивав» (Валерій Ананьєв/Мар-
кус. Сліди на дорозі. — К.: Б/н, 
2019). 
 Коли вже згадав Ананьє-
ва/Маркуса, то наведу ще одне 
його спостереження: «Важлива 
якість солдата — вміння само-
стійно розвантажувати психі-
ку». Книжка В. Паламарчука 
просякнута гумором. І не лише 
тому, що він сам щедро наділе-
ний ним, а й через те, що гумор 
на війні — чи не головний за-
хист психіки. Бо людина пере-
буває там у цілковитому задзер-
каллі мирного буття. Вона ніби 
всередині кримінального рома-
ну навспак, де убивство — нор-
ма, а замість розслідування 
— ордени й медалі. На цю над-
людську перверсію чи не пер-
шим звернув увагу німецький 
офіцер-доброволець Першої сві-
тової Ернст Юнґер, чия книж-
ка «В сталевих грозах» вийшла 
1920-го і за стартового накладу  
250 тисяч копій швидко стала 
бестселером. Те, що у першод-
руку було військовим репорта-
жем, після шостої саморедакції 
(а перевидань було ще більше) 
перетворилося на філософський 
роман, на хрестоматійний зра-
зок воєнної прози.
 Так-от, Юнґер пише: «Пос-
тупово нас розбирала скажена 
лють. Всевладне бажання вби-
вати окрилювало мої кроки». 
Тут іще проста констатація, ві-
дома з висловлювань багатьох 
інших поважних авторів (нап-
риклад, з Гемінґвея: «Радість 
убивства, що знайома кожно-
му солдату-добровольцю»). А 
вже далі — ексклюзивна Юнґе-
рова думка: «Держава звільняє 
нас від відповідальности, але 
не може звільнити від жалю; 
нам доводиться жити з ним. 
І він сягає глибоко в наші сни» 
(В сталевих грозах. — Чернів-
ці: Книги–ХХІ, 2014). Пізні-
ше цю трагічну дилему вій-
ни знаходитимемо у спогадах 
бага тьох ветеранів. Приміром, 
у киянина Євгена Онопрієн-
ка, який воював у Другу сві-
тову: «Чи не це найжахливіше 
на війні — убивати й тішити-
ся цим?» (Шляхи, огорнуті ди-
мом. — К.: Радуга, 2010). І це, 
звісно, не інфантильно-боягуз-
ливий пацифізм. Це радше про 
перемогу та відбудову. Відбу-
дову психіки переможця, який 
захистив мир.
 Коли вже йдеться про «вмін-
ня самостійно розвантажувати 
психіку» — не обійти книж-
ку Дмитра Якорнова «То АТО. 
Щоденник добровольця» (Х.: 
Віват, 2016). Це взагалі одна з 
перших книжок з російсько-ук-
раїнської війни. Автор завершує 
свої записки наприкінці червня 
2015-го, а вже наприкінці жов-
тня її підписано до друку. Тобто 

публікацію заплановано від по-
чатку. Айтішник Якорнов, аб-
солютно не воєнна — від слова 
зовсім — людина, пішов запи-
суватися до військкомату аби 
на власні очі побачити, збагну-
ти й описати війну. Ну і, скіль-
ки зможе, долучитися до спро-
тиву росіянам. Ось промовисте 
резюме: «Я етнічний росіянин 
(тато — з Уралу)... Крадіїв 
та злочинців у владі вважаю 
непозбутнім злом, та... роз-
міщаю тих самих крадіїв на 
білбордах. На вибори не ходив 
жодного разу з моменту одер-
жання паспорту, а на випа-
док повної безнадьоги з таки-
ми правителями готувався до 
переїзду на пмж в Європу». 
 Це ніби точний відбиток ти-
пового персонажу Андрія Кур-
кова, аполітичного епікурей-
ця. Але з Якорновим сталося 
те, чого ніколи не відбувається 
з героями Куркова: вони не пе-
ретворюються з Савла на Пав-
ла. А наш автор — зміг: «Бе-
резнем 2014-го стало ясно, що 
наші внутрішні чвари — ніщо 
перед зовнішньою загрозою... 
АТО — це війна на виснажен-
ня: хто швидше розвалить-
ся, Україна чи бензоколонка. І 
поки вірогідне перше, треба не 
дати Україні, Києву і моїй ро-
дині стати частиною «русько-
го міра»... Краще бути в армії, 
ніж безпомічним переселен-
цем... Мої прогнози завжди були 
максимально песимістичні — 
що війна на винищення, на де-
сять років».
  І це пише людина з «білим 
квитком», звільнена від призо-
ву через колишню травму спи-
ни. Призначають кілька мед-
комісій й нарешті Дмитрові 
вдається переконати лікарів, 
що все в минулому і він здат-
ний нести службу (пізніше ви-
явиться, що та стара травма 
була незгодна з усіма і таки да-
лася взнаки; щоправда, це, на 
щастя, не позначилося на са-
мій службі). Офісне оточення 
вважало Якорнова мало не за 
ідіота; сім’я (дружина та двоє 
малих дівчаток) теж була не в 
захваті, а зовнішній соціум ре-
агував з іронічним співчуттям: 
«Сходив до фотоательє:
 — З військкомату? Утекти 
не встиг?
 — Доброволець.
 — А з роботою що, з гроши-
ма?
 — Вистачає поки, безробіт-
ний.
 Більше запитань не було».
 Чотири місяці пробув ув 
«учєбці» й чесно занотував: 
«Поки що користі моя присут-
ність в армії не принесла ні-
кому». Чи не щодня виставляв 
на фейсбуці денні враження — 
моторошне постсовєтське ре-

аліті-шоу: «Ми беремо участь 
в експерименті з пошуку сен-
су життя шляхом нічогоне-
роблення... Хоч би з котушок не 
з’їхати». І то не перебільшен-
ня, коли зважити на раптове 
прозріння: «Раптом заходить 
до голови, що я статутів не чи-
тав»... 
 Кажуть, нині на полігоні 
«Десна» усього того майже не 
лишилося. Але у спогадах із 
першої фази війни обов’язково 
знайдете ці кафкіанські сторін-
ки «підготовки». Проте дехто і 
це безглуздя трактує несподіва-
но-позитивно, як-от Ананьєв/
Маркус: «Три місяці «учєбкі» 
були набагато складнішими, 
ніж війна. Тому тепер ставлю-
ся до цього не як до покарання, 
а як до підготовки». Перевіри-
ти це Якорнову не вдалося: поп-
ри чисельні рапорти направити 
його на передову зарахували до 
роти охорони великої військо-
вої бази на Донеччині. Ходив 
у караули на блокпости, але то 
був трохи не «нуль». 
 Довелося сканувати й уза-
гальнювати свідчення інших 
учасників бойових зіткнень. І 
зробив він це, як на мене, якіс-
но-переконливо. Його книж-
ка, значною мірою — ніби тра-
велог іншими досвідами. Так, 
Дмитро Якорнов — такий са-
мий фланер-спостережник, 
як і Станіслав Асєєв у першій 
своїй книжці «В ізоляції» (К.: 
Люта справа, 2018). Але на від-
міну від Асєєва Якорнов має 
гуру-провідника, улюбленого 
письменника Сергія Довлатова 
(«він завжди допомагає»). Дов-
латов — ще той фланер-опові-
дач; майстерности оповісти 
якусь історію йому не відібра-
ти; нинішнє поняття сторі-
телінг — це і є весь Довлатов. 
Якорнов — це теж сторітелінг 
(уміння розповісти). І в цьому 
сенсі книжка «То АТО» — так 
само літературний факт, як і 
твори несамовитого сторітелін-
гера Кокотюхи.
 Також можна порівнювати 
Якорнова і з Гашеком-Швей-
ком, і навіть — у деяких епізо-
дах — із фільмом Олівера Стоу-
на «Взвод». Наскільки, звісно, 
стьоб українця можна взагалі 
зіставляти з граничною серйоз-
ністю американця. Але стьоб 
завершується у післямові, де 
сформульовано принаймні три 
висновки: «Війна тут арти-
лерійська» (детальніше про це 
у В. Паламарчука); «П’яний 
напарник небезпечніший за во-
рога»; «Компроміси — це не ар-
мійське слово».
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Олексій ПАВЛИШ

 Через повномасштабне вторгнення рф 
в Україну в наших клубів виникла пауза в 
офіційних матчах у вісім місяців. Перши-
ми новий сезон відкрили команди, які за 
підсумками попереднього достроково за-
вершеного чемпіонату мають стартувати 
в єврокубках з другого відбіркового раун-
ду, — «Динамо» в ЛЧ і «Ворскла» у Лізі 
Конференцій.
 Кияни, втративши майже всіх легіо-
нерів з основного складу (повернулись 
лише Томаш Кендзьора та Беньямін Вер-
біч, які вже давно стали в Україні «свої-
ми»), на відміну від «Шахтаря», не втра-
тили в якості за рахунок сильних вико-
навців з українським паспортом. Та й ні-
кого з лідерів президент клубу Ігор Суркіс, 
попри чутки, не продав, хоча трансферне 
вікно ще відкрите і можливі несподіван-
ки. Через те, що українські клуби остан-
нім часом виступали не надто вдало на єв-
ропейському рівні, «Динамо» цього року 
довелося стартувати у кваліфікації ЛЧ не 
з третього раунду, як зазвичай, а з друго-
го. При цьому суперник, як для такої ран-
ньої стадії, у киян випав непростий — ти-
тулований турецький «Фенербахче». 
 У першому поєдинку двоматчевого 
протистояння підопічні Мірчі Луческу 
виконали завдання-мінімум, залишив-
ши ворота «сухими», турки ж теж не змог-
ли відзначитись, тому питання перемож-

ця дуелі визначиться вже цього тижня в 
Стамбулі. Якщо «біло-синім» таки вдас-
ться пройти «Фенербахче», наступним 
їхнім суперником у кваліфікації ЛЧ ста-
не австрійський «Штурм». Якщо ж кия-
ни програють, то продовжать свій євро-
кубковий шлях уже в Лізі Європи проти 
чеського «Словацко».
 «Це був збалансований матч, «Фенер-
бахче» мав дуже хороші передачі, було 
багато позитивних моментів з їхнього 
боку. Вони тренувалися вдома на своїй 
базі, не були на виїздах, як ми. Більше 
того, мали нагоду робити трансфери, як 
хотів тренер.
 Це був наш перший офіційний матч 
після восьми місяців бездіяльності. Ми 
грали досить обережно, щоб у першому 
матчі не оступитися, щоб мати шанси в на-
ступній грі. Вони мали більше ударів по 
воротах, але в нас було більше чистих мо-
ментів, щоб забити», — заявив після пер-
шої гри з «Фенером» Луческу. За його сло-
вами, в матчі-відповіді його підопічні на-
лаштовуються лише на перемогу.
 Значно більше змін у міжсезоння ста-
лося в полтавської «Ворскли». Перша, і 
чи не найголовніша, новація — Юрія Мак-
симова на тренерській лавці замінив екс-
наставник «Зорі» Віктор Скрипник. Пол-
тавці також втратили кількох лідерів-ле-
гіонерів (Кане поїхав в оренду в Китай, а 
Олів’є Тілль, який травмував коліно та 
вибув до кінця року, розірвав контракт із 

клубом), але поступово шукають їм замі-
ну. Так, після кількох успішних років у 
Фінляндії повернувся в УПЛ ексгравець 
збірної, 35-річний хавбек Денис Олійник. 
Також «ворскляни» повернули з оренди в 
Білорусі молодого Юрія Козиренка. Тіл-
ля-старшого в атаці має замінити його мо-
лодший брант Венсан, який нарешті від-
новився після травми. Попрацювали пол-
тавці й на бразильському ринку, підпи-
савши захисника Філіпе та нападника 
Марлісона, який минулого сезону захи-
щав кольори «Металіста-1925».
 Попри непросту підготовку, підопіч-
ні Скрипника показали доволі впевнену 
гру проти непростого опонента —  швед-
ського «АІКа», здолавши його в над-
результативному матчі (3:2). Перемо-
гу «зелено-білим» приніс диво-гол мо-
лодого «опорника» Артема Челядіна. 
До речі, обидва матчі, за домовленістю 

клубів, пройдуть у Стокгольмі. 
 «Звичайно, ми дуже задоволені під-
сумком першої гри. Але ми знаємо, що 
друга гра почнеться знову з рахунку 0:0. 
І проста перемога нашого суперника — 
лише один м’яч — це знову нічия. 
 Так, ми перемогли. Втім це не означає, 
що ми пройшли далі. Якщо будемо теж в 
такому ключі діяти в матчі-відповіді, то 
матимемо всі шанси для загального успі-
ху», — заявив після матчу Скрипник.
 «Я знайомий із хлопцями лише три 
тижні, тому деякі епізоди гри та дії окре-
мих виконавців стали для мене справж-
нім одкровенням. Радів і дивувався од-
ночасно. Як тільки я заглянув у роздя-
гальню, подивився на них і зрозумів, як 
вони сьогодні хотіли битися на полі — 
один за одного та за всю нашу країну», 
— похвалив нових підопічних настав-
ник «Ворскли». ■
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 Як і на попередньому літ-
ньому чемпіонаті світу, цього 
року наші легкоатлети здобули 
дві медалі. Але якщо три роки 
тому в активі нашої збірної було 
два «срібла», то тепер в амери-
канському Юджині «синьо-
жовта» збірна завоювала «сріб-
ло» й «бронзу». Таким чином у 
медальному заліку Україна роз-
ділила 31-ше місце з Литвою.
 Після «бронзового» подіу-
му Андрія Проценка високий рі-
вень українських стрибків у ви-
соту підтвердили й наші дівчата. 
Ірина Геращенко, яка дебютува-
ла у фіналі змагань такого рівня, 
вперше у кар’єрі підкорила план-
ку в 2 м, ставши у підсумку чет-
вертою. А бронзова призерка Ігор 
у Токіо Ярослава Магучіх вигра-
ла друге в кар’єрі «срібло» ЧС із 
результатом 2,02 м.
 «Я насолоджувалася цими 
змаганнями. Отримала задово-
лення від стрибків і змогла абс-
трагуватися від усього негати-
ву. І коли я вже отримала ме-
даль на п’єдесталі та побачила 
наш прапор угорі, подумала, що 
дуже хочу повернутися додому, 
як це було завжди раніше. Піс-
ля змагань ти прилітаєш в аеро-
порт, тебе зустрічають родичі, 
журналісти, і цього мені зараз та-
кож хочеться. Я вірю, що це ско-
ро буде. Але поки що продовжує-
мо тренуватися, виступати й по-
казувати хороші результати», — 
сказала після подіуму Ярослава.
 Попри образливе четверте 
місце, залишилася задоволеною 
своїм виступом і Ірина Геращен-
ко. «Фіналом я задоволена. Я 
була вся в стрибках, у прекрас-
ній змагальній атмосфері на цьо-
му чудовому стадіоні. Відчува-
ла підтримку кожного присут-
нього на арені. Концентрувала-
ся тільки на своєму розбігу, на 
своїх стрибках і на тренері. У 
принципі, я виклалась на мак-
симум і стрибнула на свій персо-
нальний рекорд. Дуже шкода, 

що другий рік поспіль я четвер-
та на головних літніх змаган-
нях: торік на Олімпіаді в Токіо, 
а тепер на чемпіонаті світу. Але 
нічого страшного, ми рухаємо-
ся далі», — визнала Ірина.
 В останні дні змагань споді-
вання українських фанатів 
були на Анну Рижикову та Ма-
рину Бех-Романчук, які відібра-
лись до фіналу у бігу на 400 м з 
бар’єрами та стрибках у довжи-
ну відповідно. Проте зачепитись 
за медалі дівчатам не вдалось.
 Рижикова, яка торік на 
Олімпіаді в Токіо стала п’ятою, 
цього разу у фіналі ЧС фінішу-
вала лише восьмою. Анна роз-

повіла, що у лютому-березні не 
повірила б, якби їй хтось ска-
зав, що вона виступатиме у фі-
налі чемпіонату світу. Водночас 
атлетка «зла на себе за такий ре-
зультат».
 «Завжди хочеться більшо-
го, показати кращий результат. 
Але не буду виправдовуватись, 
я не з тих, хто зливає і не вико-
нує свою задачу. Я боролась, 
але, на жаль, сьогодні восьме 
місце. З одного боку, це велике 
досягнення — бути у фіналі з 
найкращими дівчатами у світі, 
а з іншого — я всередині себе не 
те щоб не пробачаю, але я зла 
на себе, що не змогла швидше 

побігти, піднятись на вище міс-
це. Завжди є дві сторонни», — 
резюмувала Рижикова.
 Не вдалося повторити вда-
лий виступ у кваліфікації і Ма-
рині Бех-Романчук. Із шести її 
спроб чотири завершились засту-
пами, а найкращий із двох зара-
хованих стрибків у надзвичай-
но щільному фіналі приніс лише 
восьме місце. «Я зробила все, що 
можливо від мене. На жаль, це 
лише 6,82 м, але такий результат 
і в принципі така позиція. Якось 
так. На даному етапі у мене пози-
тивних вражень від цих змагань 
немає. Але як вийшло — в при-
нципі, так вийшло. Готуємось 

надалі, ще сезон не закінчено», 
— не приховувала розчарування 
Марина.
 Пояснила легкоатлетка і 
свою проблему із заступами, які 
вже неодноразово заважали їй 
боротися за перемогу. «Якби я 
знала, що робити з тими засту-
пами, то давно вже вирішила б 
цю проблему», — емоційно від-
повіла вона.
 Справжніми ж тріумфато-
рами ЧС в Юджині стали гос-
подарі змагань — представни-
ки США, які здобули рекордні 
33 медалі (13 із них — золотого 
ґатунку). Також у топ-3 медаль-
ного заліку — Ефіопія та Ямай-
ка, які вже традиційно вигра-
ють багато нагород за рахунок 
бігових дисциплін.
 Ще одним героєм світово-
го форуму є шведський стри-
бун із жердиною Армандо Дюп-
лантіс, який, кілька років тому 
побивши, здавалось би, вічний 
рекорд нашого Сергія Бубки, не 
втомлюється підкорювати нові 
висоти. Цього разу 22-річному 
шведу підкорилась планка на 
висоті 6,21 м, при цьому взяв 
Армандо її з немалим запасом, 
тобто потенціал для нових абсо-
лютних рекордів ще є. 
 «Я не торкнувся планки, так 
що, беззаперечно, зможу стриб-
нути вище. Я не знаю, наскіль-
ки високо, але завжди є речі, 
які ти можеш робити краще. 
Це був дуже хороший стрибок, 
але він не був ідеальним. Я пос-
тійно думаю про те, що завжди 
є, над чим працювати», — на-
лаштовується на нові історичні 
рекорди швед. ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Тримаючи високу планку
Україна завершила головний легкоатлетичний турнір сезону з двома нагородами

■

Цього разу Марині Бех-Романчук не вдалося зачепитися за медалі світової першості. 
Фото AP.
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ФУТБОЛ

Завдання-мінімум виконали
«Динамо» і «Ворскла» зберігають непогані шанси 
на прохід далі у кваліфікації єврокубків

■

Свій перший офіційний матч на чолі «Ворскли» Віктор Скрипник виграв.
Фото з офіційного сайту «Ворскли».
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Григорій ХАТА

 Міністр молоді та спорту Украї-
ни Вадим Гутцайт офіційно підтвер-
див, що поєдинки наступного сезону в 
елітному футбольному дивізіоні гра-
тимуться всередині нашої країни.
 Водночас організувати в Україні 
національні першості з інших видів 
спорту державі буде дуже непросто. 
 Ціла низка провідних команд з 
ганд больного, волейбольного та бас-
кетбольного господарств нашої країни 
оголосили, що сезон-2022/2023 вони 
проводитимуть за кордоном.
 Щоправда, президент Федерації 
волейболу України Михайло Мель-
ник, коментуючи намір львівсько-
го «Барком-кажани» грати в польсь-
кій Плюс-лізі, уточнив: «Жодної мови 
про спортивний сепаратизм не йдеть-
ся. «Звичайно, «кажани» гратимуть у 
внутрішній першості. Якщо ж якийсь 
клуб проігнорує національний чемпіо-
нат, тоді він не зможе «відібратися» у 
єврокубки».
 Власне, львівський «Барком-кажа-
ни» одним із перших в Україні оголо-
сив про своє бажання провести наступ-
ний сезон у закордонному чемпіонаті. 
За словами президента клубу Олега 
Барана, участь «кажанів» в елітній 
польській Плюс-лізі виведе українсь-
кий волейбол на вищий рівень.
 Краща волейбольна команда Ук-
раїни серед жінок — «Прометей» — у 
наступному сезоні готується стартува-
ти в чеській лізі. А на амбітного пред-
ставника української чоловічої супер-
ліги — «Епіцентр-Подоляни» — чека-
ють у першій лізі польського волейбо-
лу.
 Водночас найсильніший жіночий 
колектив української гандбольної Су-
перліги — львівська «Галичанка» — 

майбутній чемпіонат гратиме в Поль-
щі. Аби прихистити в себе українсько-
го чемпіона, польська Суперліга піш-
ла на розширення свого «топового» 
дивізіону з восьми до десяти команд. 

При цьому конкурент «Галичанки» 
на внутрішній арені — ужгородські 
«Карпати» — наступний сезон планує 
провести в Угорщині.
 Для української команди вже заре-

зервоване місце в третьому за силою 
дивізіоні угорського гандболу. Свої 
домашні матчі «Карпати» проводи-
тимуть у місті Гайдунанаш та, згідно 
з регламентом, виступатимуть «поза 
конкурсом», оскільки не матимуть 
права на підвищення в класі. За кор-
доном новий сезон розпочне й флагман 
вітчизняного чоловічого гандболу — 
запорізький «Мотор», який знайшов 
собі місце в другій гандбольній лізі Ні-
меччини.
 На західний напрямок свій пер-
спективний погляд спрямував і лі-
дер чоловічого баскетболу України 
— «Прометей», який приєднався до 
Латвійсько-Естонської баскетбольної 
ліги. При цьому гратиме команда Ро-
нена Гінзбурга й у Єврокубку.
 «Це не наша ліга, це точно. Тре-
ба подякувати латишам та естонцям 
за запрошення. Ми будемо підходи-
ти до кожної гри з метою перемогти. 
Це наша робота, це моя робота, це те, 
що я доноситиму гравцям. Якщо ми 
виграємо цей турнір, звісно, будемо 
раді, але не настільки, як чемпіонс-
тву в Україні. Але ми точно не буде-
мо підходити до матчів у цій лізі як до 
розминки перед матчами Єврокубка», 
— розповів про турнірні амбіції свого 
колективу Гінзбург. ■

Григорій ХАТА

 Успіхи вітчизняної фут-
зальної школи добре відомі. 
Тривалий час високі міжна-
родні здобутки української 
збірної асоціювалися з досвід-
ченим наставником Геннадієм 
Лисенчуком, який майже два 
десятиліття стояв біля керма 
«синьо-жовтих».
 Працю в національній збір-
ній знаний наставник поєдну-
вав з роботою на посаді заві-
дувача кафедри футболу в На-
ціональному університеті фі-
зичного виховання та спорту, 
тож не дивно, що Україна має 
й сильну студентську збірну.
 На чемпіонат світу з футза-
лу серед студентів, який нещо-
давно проходив у Португалії, 
українська команда поїхала 
на чолі з наставником націо-
нальної збірної України Олек-
сандром Косенком. Не так дав-
но під його керівництвом «си-
ньо-жовті» стали четвертими 
на чемпіонаті Європи-2022.
 На студентському «мун-
діалі» підопічним Косенка 
вдалося виступити ще краще 
й за підсумками змагань здо-
бути медалі. Утім якщо після 
четвертого місця на доросло-
му ЧЄ наставник «синьо-жов-
тих» виказував задоволення, 
то про виграш українськими 
студентами «срібла» ЧС Олек-
сандр Косенко говорив з пев-
ним сумом. «Друге місце — це 
добре, але хотілося більшого», 
— зізнався вітчизняний спе-
ціаліст.
 У фінальному двобої ук-
раїнським студентам випа-
ло грати проти бразильської 
збірної, якій підопічні Косен-
ка поступилися на груповому 
етапі. На відміну від першої 
зустрічі, котра завершилася 

переконливою перемогою пів-
денноамериканців (6:3), у пов-
торному поєдинку українські 
футзалісти виглядали макси-
мально зібраними, продемонс-
трували, за словами свого тре-
нера, неймовірні емоції, само-
відданість та всю свою майстер-
ність і були дуже близькими до 
тріумфу.
 Українські футзалісти три-
чі в фінальному матчі вели пе-
ред і були дуже близькими до 
здобуття «золота». Утім, доз-
воливши супернику за 40 се-
кунд до завершення основного 
часу зрівняти рахунок у мат-
чі, хлопці Косенка випустили 
ініціативу зі своїх рук, і опо-
нент в овертаймі досяг перева-
ги в два м’ячі — 6:4.
 «Вважаю, що хлопці заслу-
говували на перемогу. Це моя 
особиста думка. Передусім 
зважаючи на те, як проходи-
ла фінальна зустріч. Ми за-
бивали дійсно чудові голи. На 
превеликий жаль, не склало-
ся. Срібні медалі — це непо-
ганий результат. Однак хоті-
лося б більшого. Навіть якщо 
аналізувати перший матч про-
ти Бразилії, хлопці чіпляли-
ся за рахунок, але ближче до 
завершення зустрічі було зро-
зуміло, що зіграти бодай уні-
чию не вийде. Натомість весь 
другий поєдинок ми вели в ра-
хунку й були ближчими до пе-
ремоги. Тож справді дуже при-

кро, що не зуміли здобути зо-
лоті нагороди», — сказав Ко-
сенко.
 Зауважимо, що на ЧС-2022, 
окрім бразильців, жодній ін-
шій збірній не вдалося засму-
тити український колектив. 

На груповому етапі наші хлоп-
ці впевнено переграли Словач-
чину (4:1) та Оман (9:0), а в 
«плей-оф» — поляків (7:0) та 
португальців (2:2, по пен. — 
3:1). До слова, за підсумками 
турніру одразу двоє українсь-

ких футзалістів отримали пер-
сональні нагороди від органі-
заторів. Звання кращого грав-
ця турніру дісталося Андрію 
Мельнику, а Олександра Су-
хова назвали кращим ворота-
рем змагань. ■
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«Звичайно, «Барком-кажани» гратимуть у внутрішній першості.

 Якщо ж якийсь клуб проігнорує національний чемпіонат, тоді він не зможе 
«відібратися» в єврокубки».

Михайло Мельник 
президент Федерації волейболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

ФУТЗАЛ

Призові університети
На студентському чемпіонаті світу українська збірна виборола срібні нагороди

■

Під орудою наставника національної збірної України Олександра Косенка вітчизняні 
студенти посіли друге місце на ЧС-2022.
Фото з сайту УАФ.

❙
❙
❙

ОРГПИТАННЯ

На благо прогресу
Низка провідних вітчизняних команд з ігрових видів спорту в новому сезоні планує 
виступати в закордонних чемпіонатах

■

Лідер українського чоловічого волейболу «Барком-кажани» планує провести майбутній 
сезон у найсильнішій волейбольній лізі Польщі.
Фото пресслужби ВК «Барком-кажани».

❙
❙
❙
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 — Байден підписав ленд-ліз, 
бабцю.
 — Що?
 — Кажу — Байден підписав 
ленд-ліз.
 — Що-що? — не чує бабця.
 — Кажу ленд-ліз Україні.
 — Шо? Капєц росії?
 — Та, бабцю, ви все правильно 
почули.

* * *
 Рівень забуття російської:
 — «Відвідати лікаря» інтернет 
переклав як «отвєдать врача».

* * *
 Як хочеться простого жіночого 
щастя: зробити вії, вбити путіна, спа-
лити москву і поїхати в Крим на море.

* * *
 Коли ворог доношує за тебе тру-
си — то вже перемога.

* * *
 Вийшла на город, глянула — 
бур’янів повно. Уявила, що це орки. За 
годину повисмикувала з корінням.

* * *
 Дівчина сказала, що хоче в якесь 
дороге місце. Відвіз її на заправку.

По горизонталі: 
 3. Регіон України, батьків-
щина Ольги Кобилянської, Павла 
Дворського і Назарія Яремчука. 7. 
Вимір діаметра ствола вогнепаль-
ної або іншої зброї. 8. Давньогрець-
кий титан, брат Прометея, який три-
мав на своїх плечах небо. 10. Твор-
ча організація простору: інтер’єру, 
ландшафту. 11. «... вода, ... бис-
тра, а куди — не знає. Поміж гори 
в світ широкий ..., не вертає» (піс-
ня). 12. Представник християнсько-
го народу, що живе в Єгипті, прямий 
нащадок давніх єгиптян. 14. Пріз-
висько, яке дали козаки фавори-
ту Катерини ІІ Григорію Потьомкіну. 
17. Популярна до окупації донецька 
марка пива. 18. Комаха, що знищує 
дерев’яні речі. 20. Головний розпо-
рядник поміщицького маєтку. 23. За 
словником Грінченка — злодій, гра-
біжник, нероба, негідник. 24. Місто, 
в якому була страчена Жанна д’Арк. 
26. Особа командного і начальниць-
кого складу в збройних силах. 27. 
Кухня на кораблі. 28. Поема Гомера. 
29. Італійський острів, другий за ве-
личиною в Середземному морі.
По вертикалі: 
 1. Язичницьке святилище для 
обрядів та принесення жертв. 2. 
Жердина у пташнику чи в клітці, на 
яку сідають на ніч кури. 3. Станови-
ще Марусі Богуславки чи Роксола-
ни одразу після полону. 4. Руйнуван-
ня структури під впливом системної 

кризи. 5. Частина суднового такела-
жу для кріплення щогл і підніман-
ня по них. 6. Хімічна назва срібла, 
яка дала назву латиноамерикансь-
кій країні. 9. Наукове означення пев-
ного предмета чи явища. 13. Бойова 
машина, яких у росіян ми вже зни-
щили понад 1730. 14. Юрист, який 
від імені держави посвідчує угоди та 
документи. 15. Велика ложка, якою 
розливають суп чи борщ. 16. Назва 
князівського престолу часів Русі. 19. 
Давній український музичний інстру-
мент, різновид лютні. 20. Руйнуван-
ня поверхні під впливом зовнішніх 
чинників. 21. Давньоєгипетський 
бог, що символізував відродження. 
22. Тимчасове користування пред-
метами чи приміщенням за гроші. 
25. Рослина родини валеріанових, 
відома ефірними оліями. ■

Кросворд №19
від 21 липня

Адреналіна ШУГАЙ

 Це мало статися ще 20 років 
тому. На початку 2000-х їх нази-
вали однією з найвродливіших пар 
Голлівуду, всі чекали їхнього весіл-
ля. Хіба ж міг тоді хтось подумати, 
що минуть роки, перш ніж ця мрія 
стане реальністю. Що ж, давайте на-
гадаємо цю справді голлівудську іс-
торію кохання.
 Бен і Дженніфер познайомилися 
в 2002 році на зйомках криміналь-
ної комедії «Джилі». За сюжетом 
вони грали двох кілерів-суперни-
ків, які зрештою закохуються одне 
в одного. І треба ж такому статися: 
екранні почуття перейшли у реаль-
не життя. Хоча Джей Ло тоді була 
офіційно одружена. А щойно стала 
вільною, вони оголосили про зару-
чини і навіть призначили весілля — 
воно мало відбутися 14 вересня 2003 
року. Але урочистість скасували за 
день до церемонії. Як тоді пояснюва-
ла пара причину: журналісти дізна-
лися про місце проведення весілля і 
могли зіпсувати урочистість. Влас-
не, надто надмірна увага папара-
ці до стосунків пари і призвела до 
того, що вона розпалася. Хоча по-
дейкують, що були й інші причи-
ни розставання: кар’єра Дженніфер 
стрімко йшла вгору, а в Бена були не 
найкращі часи. Та й Аффлек полюб-
ляв випити та погуляти до ранку, що 
не подобалося Лопес, яка культиву-
вала здоровий спосіб життя. 
 Зрештою, кожен пішов своєю до-
рогою. Джей Ло після розставання 
швиденько вискочила заміж за спі-
вака Марка Ентоні, від якого наро-
дила близнюків. Цей шлюб тривав 
10 років. Потім співачка зустріча-
лася з танцюристом Каспером Смар-
том, репером Дрейком і бейсболіс-
том Алексом Родрігесом, проте під 
вінець за жодного з них не пішла. 
 Аффлек теж не гаяв часу: одру-
жився з актрисою Дженніфер Гар-
нер, яка народила йому двох дочок 
і сина. Після розлучення закрутив 

нетривалий 
роман із ку-
бинською ак-
торкою Ан-
ною де Ар-
мас. 
 Вони ста-
ли вільними 
майже одно-
часно і одного 
разу, в 2021-
му, знову зус-
трілися, аби 
більше ніко-
ли не розлуча-
тися. Цього разу 
вони не виставля-
ли напоказ свої сто-
сунки. А коли вирі-
шили одружитися, 
то «шифрувалися» 
до останнього. Зди-
вовані прихильники 
і журналісти дізна-
лися про одруження 
вже із сайту артистки 
OnTheJLo.com. Зірка 
зізналася, що чекала 
на цей момент два де-
сятиріччя.
 «Ми зробили це. 
Любов прекрасна. Лю-
бов добра. І, виявляєть-
ся, любов терпляча. 
Двадцять років терпін-
ня», — прокоментувала 
весілля Лопес, якій 24 лип-
ня виповнилося 53 (нарече-
ний молодший на три роки). 
Вона додала, що одруження 
відбулося в Лас-Вегасі, в не-
величкій весільній капли-
ці. На весіллі не було 800 гос-
тей, як це планувалося у 2003-
му, а лише свідки — ними ста-
ли діти пари. «Це було найкраще 
весілля, яке ми могли собі уявити. 
Те, про яке ми мріяли дуже давно і 
яке стало реальністю», — зізналася 
Лопес і додала: «Вони мали рацію, 
коли говорили: «Все, що вам потріб-
но, це любов. Любов — це чудова річ, 

можливо, найкраща з речей, і на неї 
варто чекати». 
 Зараз пара перебуває в Парижі, 
де проводить свій медовий місяць. 
З ними поїхали діти: доньки Бена 
Вайолет і Серафіна, а також донька 
Лопес Еммі. ■

НА РУШНИЧОК

Любов терпляча 
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек 
таємно одружилися

■

Бен Аффлек і Джей Ло.❙

29—30 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi +14...+16, удень +24...+26. Пiсля-
завтра вночi +14...+16, удень +28...+30.

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27ї
Вiнниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +27...+29.

26 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 21-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +1...+13, удень +25...+27. Моршин: уночi +11...+13, 
удень +25...+27.

Купили їм хатку та ще й сіножатку
Чого хочуть переселенці й що може громада
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