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Традиційно 1 вересня розпочинається новий навчальний рік. Нападницька путінська війна не зможе змінити прагнення українців удосконалюватися й перемагати — з Україною в серці.
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від «войовничого 

пацифіста»

Літпровокації
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На окупованих територіях активно 

діють партизани, які нищать 

москалів та їхніх посібників і 

збирають цінну інформацію для 

Збройних сил України

стор. 2, 8—9, 12»

Невидимий фронт «Ватники»: терміну 
немає — явище є 

Хто вони — люди, 

які й досі 

симпатизують росії

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на четвертий квартал                                              стор. 4 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 36,554 грн

Перший дзвінок 
— онлайн



ЧЕТВЕР, 1 ВЕРЕСНЯ 20222 ІнФорУМ
«Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись тим, що 
російська лінія оборони там відносно нещільна».

Міноборони Великої Британії

УКРАЇНА МОЛОДА

Світлана МИЧКО

 На сесії Тернопільської обласної 
ради одноголосно прийнято звернення 
до Верховної Ради та Кабінету Міністрів 
України щодо заборони діяльності мос-
ковського патріархату в нашій державі. 
У тексті цього звернення йдеться, зок-
рема, про те, що депутати облради виз-
нають Українську православну церк-
ву московського патріархату ворожою 
Україні, тому не вважають можливим 
її подальше функціонування на нашій 
території. На цій сесії було оприлюдне-
но документ на підтвердження того, що 
впродовж трьох останніх місяців гро-
мадські активісти зібрали в області по-
над 50 тисяч підписів за заборону мос-
ковського патріархату.
 «Сподіваємося, що Верховна Рада 
та Кабінет Міністрів нас почують і щодо 
розірвання угоди з Почаєвом щодо тих 
приміщень, які вони орендують. Адже 
московський патріархат, по суті, міс-
титься в нашому заповіднику», — за-
значив голова Тернопільської обласної 
ради Михайло Головко. 
 Нагадаємо, що йдеться про Креме-
нецько-Почаївський державний істо-
рико-архітектурний заповідник, з яко-
го споруди лаври були вилучені ще за 
прем’єрства Януковича, відтак опини-
лися в користуванні УПЦ московсько-
го патріархату до 2052 року. Наприкінці 
2018-го Кабмін скасував це рішення, що 
не завадило представникам московського 
патріархату й далі наполягати на своєму 
праві перебувати у святині та продовжу-
вати свою антиукраїнську діяльність.
 Також тернопільські депутати звер-

нулися до Міністерства юстиції з прохан-
ням надати право державним реєстра-
торам релігійних організацій обласних 
державних адміністрацій проводити де-
ржавну реєстрацію юридичних осіб — 
релігійних організацій — незалежно від 
їх територіального розташування. 
 «Важливе питання для Тернопіль-
щини — це реєстратор. Під час війни не-
має можливості пройти спеціальні кур-
си для держреєстраторів. Востаннє від-
повідне спеціальне тестування Мін’юст 
проводив у липні 2021 року. Як наслі-
док, у нас немає реєстратора, який би 
мав доступ до здійснення державної 
реєстрації релігійних організацій. Тоб-
то наші релігійні громади, які перехо-
дять із московського патріархату до 
Православної церкви України, не мо-
жуть діяти в правовому полі як юридич-
на особа. І всі конфлікти на рівні громад 
пов’язані з тим, що парафіяни МП ка-
жуть, що вони зареєстровані, а їхні опо-
ненти — ні. Якщо ж буде ухвалено при-
нцип екс територіальності, то ми зможе-
мо реєструвати свої релігійні громади в 

будь-якому місті України», — заува-
жив голова Тернопільської військової 
адміністрації Володимир Труш.
 Зазначимо, що від початку сесії 
біля входу в приміщення тернопіль-
ських облради та військової адмініст-
рації тривав пікет громад ських ак-
тивістів, які тримали плакати із за-
кликами проти ворожого патріархату. 
А якраз за кілька днів до її початку на 
територію області «вторглася» ніким 
не санкціонована та явно провокацій-
на кількатисячна хода паломників до 
Почаїв ської лаври. ■

ОСВІТА

Перший 
дзвінок — 
онлайн
Безпекова ситуація визначає 
формат навчання українських 
дітей, яких рашисти 
руйнуванням позбавили вже 
понад 150 шкіл 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Свято першого дзвоника в Україні рашис-
ти зіпсували, але загалом відмінити не змог-
ли. Учні таки матимуть доступ до навчально-
го процесу, хоча й у кожному регіоні по-різ-
ному. Як повідомив міністр освіти та науки 
Сергій Шкарлет, шкільні адміністрації отри-
мали завдання створити умови для очного, 
дистанційного та змішаного навчання. Втім 
реально сісти за парти зможуть діти лише в 
Києві, Полтаві, Вінниці та в західних облас-
тях, і то винятково за згодою батьків. 
 Думки останніх з цього приводу розділи-
лися, про що свідчить опитування, проведе-
не минулого місяця в усіх регіонах країни. 
У результаті понад 62 відсотки респондентів 
не погодилися відправляти дітей до шкіл, 
оскільки хвилюються за їхню безпеку. Ще 
25,1 відсотка не проти очної форми навчан-
ня, якщо заклад освіти далеко від фронту і 
має облаштоване укриття. Решта з відповід-
дю взагалі не визначилася. 
 На вибір вплинув і той факт, що багато уч-
нів та педагогів наразі не можуть повернутися 
додому. Багато хто з них змушений був виїха-
ти до інших регіонів та за кордон і вже там шу-
кають вихід із непростої ситуації. На думку 
освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, дер-
жава мусить зробити все необхідне для того, 
аби наші діти, перебуваючи в інших країнах, 
мали доступ до вітчизняної системи освіти. 
Втім, як свідчить практика минулої весни, 
багато учнів змушені були завершувати нав-
чальний рік саме в іноземних школах.
 Водночас ситуація в регіонах, що потерпа-
ють від постійних бомбардувань, надзвичай-
но складна. Скажімо, у Харкові усі діти нав-
чатимуться винятково дистанційно не лише 
з міркувань безпеки, а й тому, що рашисти на 
сьогодні вже знищили понад 150 шкіл. Наразі 
тут розробили дві форми передачі знань у ре-
жимі онлайн: синхронний — для тих, хто за-
лишається в місті, і асинхронний — для тих, 
хто піде до школи за кордоном. Є і приємна 
новина. Цього року до першого класу записа-
лося близько 7 тисяч першокласників, що дає 
певну надію на майбутнє. 
 Винятково дистанційно навчатимуться 
школярі й у Запоріжжі, в Луганській та До-
нецькій областях. А в Одесі батькам оголоси-
ли список шкіл, які працюватимуть очно, за-
пропонувавши обрати прийнятний для себе 
варіант. «Зараз об’єднуються по 1-2 класи з 
урахуванням численних нормативів, — про-
коментувала ситуацію очільниця міського 
департаменту освіти Олена Буйневич. — Та-
кож у місті скоротиться час перебування ді-
тей у школах, і частину предметів виклада-
тимуть дистанційно. Очно вивчатимуть лише 
математику, іноземну і українську мови, ук-
раїнську літературу, фізику, хімію, історію 
України і ще кілька предметів». 
 У Києві з 421 муніципальної школи тіль-
ки в онлайн-режимі працюватимуть 22 нав-
чальні заклади, оскільки у їхніх приміщен-
нях та поряд з ними немає укриття. Водно-
час у більшості випадків, залежно від ситуа-
ції, діятиме так званий змішаний формат.
 Помітно змінилася цього року також 
шкільна програма. У ній більше немає ні-
чого російського і дещо по-іншому викла-
датимуть такі дисципліни, як «Захист Ук-
раїни», історія, географія, «Основи право-
знавства». ■

■

Тернополяни під стінами облради 
вимагають заборонити у воюючій Україні
діяльність церкви московського патріархату.
Фото з сайту t1news.tv.
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ВІРА І ПРАВО

Звільнити Почаїв від 
московитів
Чи випадково Мін’юст підігрує попам патріархату 
ворожої церкви

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У ніч із вівторка на се-
реду артилерія ЗСУ вкотре 
вдарила по Каховському, 
Дар’ївському та двох Ан-
тонівських мостах. «Схоже, 
це завершальний акорд!» 
— емоційно прокоментував 
подію депутат Херсонської 
обласної ради Сергій Хлань, 
маючи на увазі логістичну 
цінність для армії окупантів 
цих чотирьох транспорт них 
артерій. 
 Ступінь пошкодження 
об’єктів, за даними ОК «Пів-
день, максимально обмежує 
їх використання, тому багато-
тисячне військо ворога ризи-

кує згодом опинитися у кіль-
ці. Вже зараз у стані рашистів 
спостерігається не абияка 
паніка. Вони все частіше у со-
цмережах розміщують відео, 
де під нескінченними вибуха-
ми прощаються з близькими. 
 Наша авіація 30 серпня 
відпрацювала 16 ударів по 
опорних пунктах, складах 
боєприпасів і районах дис-
локації ворожих угруповань 
та техніки. Найактивніше 
ЗСУ проводять «демілітари-
зацію» армії рф в обласному 
центрі, в Бориславському, 
Скадовському та Каховсько-
му районах. 
 Як повідомили у Пента-
гоні, окупанти вже відчули 

ефект від змін на фронті, тому 
намагаються переправити на 
південь свої ресурси зі схо-
ду. «Тепер я розумію, що те, 
про що ми тут говоримо, — це 
можливість великого контр-
наступу, який відрізняється 
від більш локального насту-
пу» — зауважив спікер Ради 
національної безпеки Джон 
Кірбі. 
 Загалом активізацію боїв 
на Херсонщині експерти все 
частіше називають початком 
фінальної операції ЗСУ на пів-
денному напрямку або моні-
торингом слабких місць про-
тивника задля рішучого уда-
ру по місцях його дислокації. 
Втім самі військові таку пос-
пішність оцінили вкрай нега-
тивно.
 «Будь-яка військова опе-
рація потребує тиші, — за-
уважила керівниця прес-
центру ОК «Південь» На-
талія Гуменюк. — В умовах 
гібридної війни така реак-
ція на новини з фронту шко-
дить ЗСУ. Новина про  наступ 
на південному напрямку — 
вона є, вона надихнула ук-
раїнців. Але наразі треба ус-
відомлювати, що будь-які дії 
спочатку необхідно заверши-

ти, тільки тоді вони будуть 
результативними». 
 Як і раніше, по-справж-
ньому гарячою точкою на-
разі залишається Енергодар. 
Рашисти й далі обстрілюють 
розміщену тут атомну елек-
тростанцію, наражаючи на 
небезпеку жителів Європи. 
Учора (31 серпня), за даними 
агентства Reuters, у напрям-
ку ЗАЕС для моніторингу си-
туації вирушила колона МА-
ГАТЕ. Днем раніше у Києві з 
генеральним директором цьо-
го агентства Рафаелем Гроссі 
зустрівся Володимир Зеленсь-
кий. Він сказав, що очікує від 
візиту місії не лише аналізу 
ситуації, а й вимог щодо де-
мілітаризації станції. 
 Позицію президента Ук-
раїни підтримав днями і глава 
МЗС Литви Габріеліус Ланд-
сбергіс. «Ми ніколи не були 
ближчими до ядерної катаст-
рофи, ніж ми є зараз, — ска-
зав він. — Недостатньо вис-
ловлювати лише жаль щодо 
цієї ситуації. Я думаю, нам 
потрібно повернутись до дис-
кусії про військову миротвор-
чу місію, яка гарантуватиме 
ядерну безпеку всередині та 
навколо ЗАЕС». ■

НА ФРОНТІ

Приліт бумеранга
Українські війська продовжують 
звільняти Херсонщину від окупантів, 
знищуючи їхні склади з технікою та 
боєприпасами

■

 Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності в державних установах ГУ ДСНС України у м. Києві 
інформує про правила евакуації для дітей освітнього процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Правила евакуації для дітей:
 Не говори — щоб чути вчителя.
 Не біжи — щоб не постраждати. 
 Не штовхайся — щоб не постраждали інші. 
 Не повертайся — щоб залишатися в безпеці.
 Учнів просять дотримуватися всіх вказівок педагогів та, у разі потреби, на прохання дорослих, допомогти іншим ді-
тям евакуюватися. 
 При прибутті до безпечної зони — не розходитися і залишатися разом із класом.

ПИЛЬНУЙ

У разі небезпеки
Евакуація дітей у випадку надзвичайної ситуації

■
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Велокілометри 
— заради 
квадрокоптера
Дергачівець Олександр 
Коломієць 24 доби мандрував 
країною, збираючи гроші для 
потреб українських захисників

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Із Дергачівського будинку культури, який 
зруйнувала російська ракета на Харківщині, 
Олександр Коломієць на велосипеді з українсь-
ким прапором проїхав через усю країну, аби за-
лучити кошти для купівлі квадрокоптера на 
потреби армії. Багатокілометровий велотур 
ландшафтного дизайнера розпочався наприкін-
ці липня в Дергачах і пройшов через Полтаву та 
Київ, Волинь і Галичину, а звідти — на південь 
до Одеси і назад, через Дніпропетровщину. 
 Олександр, який із початку війни допома-
гав військовим, рятував тварин з екопарку, 
поставив перед собою благородну мету — зібра-
ти 94 тис. гривень для купівлі квадрокоптера 
DJI Mavic 3. «Якось увечері прийшла до мене 
ідея — давай поїду зберу кошти на квадрокоп-
тер. Товариш почав мене відмовляти, але це ще 
більше переконало мене, що треба їхати. Зали-
шив тварин на товариша, а наступного ранку 
сів на велосипед і поїхав», — розповідає манд-
рівник.
 Перед тим як вирушити в подорож, він 
зайшов до районної адміністрації та обміняв 
на новий той прапор, який висів біля будинку 
культури в момент прильоту російської раке-
ти. Маршрут Олександр проклав ще до війни 
— мріяв навесні 2022-го об’їхати всю Украї-
ну на автомобілі. Взяв каремат і ковдру з фоль-
ги — на випадок, як доведеться ночувати прос-
то неба. Спав на горищі розваленого сараю, в 
друзів удома, іноді в готелях. По дорозі вів бло-
ги на Facebook та TikTok і збирав донати на кар-
ту. «Збирати живі гроші в дорозі небезпечно, 
тому я просив перерахувати їх на картку, хоча 
були такі люди, які, дізнавшись про мою мету, 
давали готівку», — розповідає чоловік.
 Дергачівець був приємно вражений тим, як 
українці в усіх без винятку регіонах були го-
тові прийти йому на допомогу. На Полтавщині 
водій фури підвіз його, коли почалася злива; на 
Рівненщині незнайомець пригостив чорниця-
ми; біля Одеси в спеку жінка зупинилася, аби 
дати мандрівнику води. 
 Нині, каже Олександр Коломієць, в нього є 
друзі з усієї країни. За 24 доби подорожі він до-
лав по 100, а іноді й по 200 кілометрів за день, 
побував і на Говерлі, і в Одесі біля моря. Мико-
лаїв довелося об’їхати — того дня місто закри-
ли для боротьби з коригувальниками ворожо-
го вогню.
 Олександр Коломієць уже вдома. Незва-
жаючи на те, що він зібрав чимало донатів, на 
мету все ж таки не вистачило якихось 7 тисяч 
гривень. «Якщо знайдемо десь квадрокоптер 
дешевше і щось залишиться, то дуже хочу ку-
пити хлопцям бензопилку. Я їм давно обіцяв, 
а вони вже будують бліндажі, готуються до 
зими», — ділиться планами небайдужий ман-
дрівник.
 Усі охочі допомогти Олександрові Коломій-
цю з Харківщини, а фактично — ЗСУ, можуть 
перерахувати кошти на його картку: 5168 7422 
4453 3794. ■

■

Олександр Коломієць у Львові. 
Фото зі сторінки у фейсбуці.

❙
❙

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Національна філармонія 
розпочинає 159-й концерт-
ний сезон. Війна не лише вне-
сла свої корективи у програ-
ми концертів, а й унемож-
ливила сам процес їх плану-
вання. Принаймні на довгі 
дистанції. У чому особливість 
нового сезону і чого чекати — 
розповідає Олена Зеніна, по-
мічниця художнього керів-
ника філармонії.
 «Сезону як такого немає. 
Раніше ми планували на де-
сять місяців уперед, з вере-
сня до червня. Зараз завер-
шуємо формувати жовтень. 
Фактично йдеться про два 
найближчі місяці. Гастро-
лерів не буде. За винятком 
тих зарубіжних артистів, які 
самі виявили бажання у нас 
виступити. В основному пра-
цюємо з нашими київськими 
колективами й солістами. 
Ефект різноманітності ви-
никає за рахунок нових про-
грам», — повідомила Олена 
Зеніна. 
 Багато у філармонії у 
Києві виконуватиметься ук-
раїнської музики. Так, 16 
вересня відбудеться світова 
прем’єра твору Вікторії По-
льової «Буча. Lacrimosa», 
приуроченого пам’яті трагіч-
но загиблих від рук російсь-
ких окупантів українців. Ви-
конуватиме Національний 

симфонічний оркестр Украї-
ни, яким диригуватиме Воло-
димир Сіренко. 
 А вже наступного дня у 
межах фестивалю камерної 
музики «Камерні акценти 
осені» презентують програ-
му «Чорне намисто». Її пред-
ставлятимуть Київський ка-
мерний оркестр (диригент-
ка Наталія Пономарчук) & 
 художниця Zinaida, поєд-
навши відео та інсталяції з 
музикою сучасних українсь-
ких композиторок: Алли За-
гайкевич, Вікторії Польової, 
Любави Сидоренко, Анни 
Корсун.
 Концерт до 80-річного 
ювілею Євгена Станковича 
влаштує Національний ан-
самбль солістів «Київська 
камерата» 19 вересня, у день 
народження Маестро. Дири-
гуватиме Валерій Матюхін.  
Твори цього відомого ук-
раїнського композитора та-
кож звучатимуть 24 вересня 
в концерті у рамках відкрит-
тя Міжнародного фестивалю 

«Київ Музик Фест». 
 «Є дуже складна річ: від-
сутність у наших оркестрах 
багатьох музикантів — чима-
ло виїхали за кордон, –про-
довжує Олена Зеніна. — Ми 
змушені працювати із замі-
нами, що дуже ускладнює ро-
боту. Не кажучи вже про те, 
що під час повітряних тривог 
зобов’язані переривати кон-
церти. Виняток — камерні 
концерти у Музичному са-
лоні, що слугує і як концерт-
ний зал, і як укриття». 
 Традиційно честь від-
крити сезон має філар-
монічний симфонічний ор-
кестр. Диригент — Мико-
ла Дядюра. У концерті-від-

критті 2 вересня прозвучить 
«Героїчна» симфонія Люд-
віга ван Бетховена та «Свя-
тий Боже» для симфоніч-
ного оркестру (прем’єра 
в Україні!) сучасного ук-
раїнського композитора 
Олександра Родіна. 
 У Колонному залі філар-
монії дотримуються кількіс-
ного обмеження аудиторії: ре-
алізують лише 160 квитків. У 
серпні починали концерти о 
17.00, підлаштовуючись під 
режим комендантської годи-
ни. Із вересня вирішили по-
чинати концертування у Ко-
лонному залі о 18.00, а всі за-
ходи у Музичному салоні — 
на годину раніше. ■

ВИСОКА НОТА

Звуки Бучі й акценти осені 
Національна філармонія рясніє творами українських 
композиторів

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Два мобільні медичні пункти пере-
дав громадам Черкаської області Ка-
надський Червоний Хрест. Автівки вже 
попрямували на Драбівщину та Чиги-
ринщину.
 Як повідомили «Україні молодій» 
у Черкаській обласній військовій ад-
міністрації, Шевченків край отримав 
ці автомобілі в межах реалізації проєк-
ту «Національний мобільний медичний 
пункт», який уже працює в області.
 «Наша мета — стабільна співпра-
ця на роки. Адже в Канаді прожи-
ває чи не найбільша у світі українсь-
ка діаспора, яка тільки зростає. Тож 
ми маємо неабиякий запас довіри від 
наших громадян та велику енергію до 
роботи в наших волонтерів», — наго-
лошує директор із гуманітарної під-

тримки України Канадського Черво-
ного Хреста Аскар Умарбеков і запев-
няє, що такий транш мобільних ме-
дичних пунктів — не останній.
 За його словами, серед основних на-
прямів такої співпраці — підтримка 
медичної галузі Черкащини. І завдя-
ки втіленню проєкту «Національний 
медичний пункт» жителі області мати-
муть змогу отримати широкий спектр 
медичних послуг. Зокрема, йдеться 
про медогляд, консультації, діагности-
ку, лабораторні аналізи та проведення 
електрокардіограми, направлення до 
фахівців і безкоштовну видачу медич-
них препаратів.
 Як розповідає перший заступник го-
лови Черкаської ОВА Наталія Кравчен-
ко, область давно досить тісно співпра-
цює з Канадським Червоним Хрестом. 
А з початку повномасштабної війни така 

робота посилилася в рази. І наразі парт-
нери з Червоного Хреста посилено опі-
куються медичною галуззю Черкащи-
ни. Йдеться про технічне забезпечення 
обладнанням та підготовку будівель до 
осінньо-зимового періоду.
 «А ще ця організація допомагає 
внутрішньопереміщеним особам, які за-
раз проживають на Черкащині.  Насам-
перед це всебічна гуманітарна підтрим-
ка: від продуктових наборів до облашту-
вання місць проживання», — говорить 
пані Наталія і щиро дякує Канаді за ту 
суттєву підтримку, яку отримує Черка-
щина. ■

Мобільні медичні пункти з 
Канади — вже на Черкащині.
Фото надані пресслужбою 

Черкаської ОВА.

❙
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ПІДТРИМКА

Медицина до самої хати
Із Канади передали мобільні медичні пункти 

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині у 28-річного пасічни-
ка з Тального Павла Хоменка — вулики 
з очерету, змайстровані власноруч. Про 
це повідомляють «Вісті Черкащини». 
 Павлова пасіка зараз — до 50 бджо-
линих сімей, а починав він із чотирьох 
виготовлених своїми руками вуликів. 
Побачив такі у знайомого і вчився роби-
ти їх за допомогою порад з інтернету. По-
думав, у давнину вулики робили з соло-
ми, то чом би не спробувати й з очерету. 
 Заняття бджільництвом подобало-
ся з дитинства. А чотири роки тому він 
взявся за справу, яка його давно при-
ваблювала. Каже, що віддав перевагу 

очерету, оскільки у нього просто не було 
дощок. 
 «Зазвичай, коли кажеш слово «ву-
лик», людина собі уявляє скриню з де-
рева. Очерет чи солома якось не впису-
ються в ці критерії. А я вирішив спро-
бувати», — каже пасічник. Заготовляє 
очерет узимку на заледенілому ставку. 
 «Рослина має бути більш-менш 
рівною, не дуже товстою. Якщо стебло 
об’ємне, трубки виходять нееластич-
ними та лопаються», — розповідає чо-
ловік.
 Коли у змайстровані житла вже за-
селили бджіл, очеретом як матеріалом 
пасічник був дуже задоволений. Такі ву-
лики відрізняються від дощаних лише 

на вигляд. Увесь їх потенціал розкри-
вається взимку: бджоли там не потерпа-
ють від вологи та морозу. Очерет — ма-
теріал екологічний, він «дихає», не вби-
рає ніяких запахів та ще й дешевий.
 Молодий пасічник працює голов-
ним енергетиком у «Тальнівському 
кар’єроуправлінні». Тож, зізнається, 
іноді поєднувати роботу та бджільниц-
тво важко. Каже, займатися бджолами 
треба з любов’ю і йти до них лише в хо-
рошому настрої, бо вони тонко відчува-
ють настрій пасічника.
 Павло планує розвивати свою справу 
й далі. Мріє про ще більшу пасіку. ■

ЗАХОПЛЕННЯ

Вулики з очерету
На Черкащині пасічник примудрився знайти 
замінник дошкам

■

Павло Хоменко майструє свої вулики 
з очерету.
Фото з сайту «Вісті Черкащини».
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Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця року — 171 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

до кінця року — 216 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як го-
ловну нацiональну газету держави. Ре-
дакцiя «УМ» i надалi намагатиметься 
бути гiдною такої високої оцiнки i ва-
шої уваги. 
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг 
оформити передплату на 2022 рік чи 
не продовжив її на наступні місяці, це 
можна зробити найближчим часом — до 
18 вересня, і ви отримуватимете газету з 
жовтня. 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 «Пре-
са поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тра-
дицiйно звертаємося: якщо ви багато 
рокiв передплачуєте «Україну молоду» 
— порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

Шановний 
Володимире Олександровичу!
 Всеукраїнське товариство «Просві-
та» імені Тараса Шевченка звертається 
до Вас із проханням звернути увагу на 
неприпустиму ситуацію, яка склалася 
в Національному музеї Голодомору-ге-
ноциду, у зв’язку з протиправними дія-
ми керівництва Міністерства культури 
та інформаційної політики України.
 Грубо порушуючи Конституцію Ук-
раїни та Кодекс законів про працю Ук-
раїни, міністр культури та інформацій-
ної політики України Олександр Тка-
ченко 24 червня 2022 року звільнив із 
посади генеральної директорки Націо-
нального музею Голодомору-геноциду 
Олесю Стасюк, яка перебуває у належ-
но оформленій декретній відпустці з дог-
ляду за дитиною без збереження заробіт-
ної платні. Вказані у наказі підстави 
для звільнення, які буцімто полягають 
у тому, що згадана декретна відпустка 
не була погоджена у Міністерстві куль-
тури та інформаційної політики Украї-
ни, а крім того, міністерству не відоме 
місце перебування О. Стасюк, є надума-
ними і такими, що не відповідають дій-
сності. 
 О. Стасюк, яка є матір’ю трьох ма-
лолітніх дітей, постійно перебуває в Ук-
раїні й навіть під час декретної відпуст-
ки провадить наукову та просвітницьку 
діяльність, підтримує робочі контакти 
з колегами та іншими представниками 
українського наукового середовища. 
Інформація про участь О. Стасюк упро-
довж травня-червня 2022 р. у міжнарод-
них конференціях, повідомлення про її 
численні інтерв’ю та публічні виступи 
містяться на офіційному сайті Націо-
нального музею Голодомору-геноциду та 
інших інформаційних ресурсах. Слід на-
голосити, що О. Стасюк, яка є відомим 
та авторитетним науковцем, від самого 
початку повномасштабного російського 
вторгнення до України 24 лютого 2022 
р. доклала помітних зусиль для того, аби 
донести до західної громадської думки 
правду про масштаби та характер зло-
чинів, учинених російськими загарбни-
ками в Україні.
 Поведінка міністра О. Ткаченка дає 
підстави припускати, що основним мо-

тивом протизаконного звільнення з по-
сади О. Стасюк є бажання перешкодити 
її науковим дослідженням, зокрема тим, 
які стосуються підрахунків загальної 
кількості жертв Голодомору 1932-1933 
рр. 
 Дії міністра О. Ткаченка створюють 
серйозний прецедент, який може мати 
винятково негативні наслідки для між-
народного іміджу України та українсь-
кої виконавчої влади зокрема, а також 
для соціально-політичної консолідації 
патріотичних сил усередині нашої де-
ржави. В умовах російсько-українсь-
кої війни, оголошеною метою якої для 
Кремля є ліквідація основ незалежного 
існування Української нації та українсь-
кої самосвідомості, неприпустимі будь-
які кроки, що можуть бути потрактовані 
як підігрування російським наративам 
заперечення Голодомору чи пересліду-
вання українських дослідників із вираз-
но україноцентричною позицією. 
 Зважаючи на це, просимо Вас, пане 
президенте, втрутитися в ситуацію та 
припинити протиправні дії міністра 
культури та інформаційної політики 
України О. Ткаченка. 
 Скасувати незаконне рішення мініс-
тра культури та інформаційної політики 
України О. Ткаченка про звільнення О. 
Стасюк із посади генеральної директор-
ки Національного музею Голодомору-ге-
ноциду.
 Поновити доктора історичних наук 
О. Стасюк на посаді генеральної дирек-
торки Національного музею Голодомо-
ру-геноциду.

З повагою
голова ВУТ «Просвіта» імені Тараса 

Шевченка, народний депутат (I-VI 
скликань) Павло Мовчан,

члени Головної ради та правління 
Товариства: Герой України Степан 

Хмара, Надзвичайний і Повноважний 
Посол України Володимир Василен-

ко, народний депутат України (I-VI 
скликань) Іван Заєць, голова НСПУ 
Михайло Сидоржевський, професор 
НПУ ім. М. П. Драгоманова Петро 

Чернега, голова Луганського обласно-
го об’єднання «Просвіти» 

Володимир Семистяга

Лариса САЛІМОНОВИЧ

У зайнятих ворогом містах обіцяні ре-
ферендуми можуть не відбутися, у тому 
числі й завдяки активності підпільного 
руху опору. Народні месники оголоси-
ли безкомпромісне полювання на кола-
борантів і постійно «демілітаризують» 
армію ворога.

Месники нескореного Півдня
 День Незалежності жителям тимча-
сово окупованого селища Михайлів-
ка на Запоріжжі запам’ятався гучною 
подією. Уранці, найвірогідніше, ук-
раїнські партизани підірвали автомо-
біль, у якому їхав гауляйтер Іван Суш-
ко. Колишній тамада, що дослужився 
в рашистів до посади голови військово-
цивільної адміністрації, загинув на міс-
ці. У салоні автівки перебувала також 
донька його коханки. Про долю дитини 
поки що нічого невідомо, а ось інформа-
ція про її матір уже з’явилася. Кажуть, 
вона активно співпрацювала з окупан-
тами разом із покійним, який офіцій-
но записався в колаборанти ще у квіт-
ні. До речі, тамада Сушко свого часу ба-
лотувався в депутати місцевої ради від 
«Опозиційного блоку», а в молодості 
служив у десантно-штурмових війсь-
ках ЗСУ. 
 А за кілька днів після загибелі «го-
лови» знайшли повішеним Андрія Риж-
кова, який називав себе в Михайлівці 
«начальником поліції». Наразі поки 
що невідомо, чи була смерть колишньо-
го прикордонника і громадського дія-
ча насильницькою. Втім є дані, що він 
сам запропонував свої послуги рашис-
там і безслідно зник напередодні заги-
белі Сушка. Злетіла в повітря днями й 
поліцейська автівка, в якій перебував 
«заступник начальника ДАІ» тимчасо-
во окупованого Бердянська Олександр 
Колесніков. За офіційною інформа-
цією, до лікарні він потрапив «з оскол-
ковим пораненням», але рана виявила-
ся несумісною з життям. 
 Водночас у Приазовському Меліто-
польського району партизани підірвали 
штаб окупантів, у стінах якого готува-
ли «референдум» про приєднання цьо-
го селища до Росії. «Як наслідок, мінус 
один район, де і мешканці, і колаборан-
ти триматимуться від псевдореференду-
му якнайдалі, — повідомив міський го-
лова Мелітополя Іван Федоров. — Сили 
спротиву продовжують не просто натя-
кати, а вибухово заявляти окупантам, 
що їм тут не раді. Усе, що хоч якось 
пов’язане з підготовкою до голосуван-
ня, буде знищуватися на місці».
 Давно «підгорає» і в посібників мос-
калів на Херсонщині. Причому в цьо-
му регіоні партизани демонструють, ок-
рім неймовірної сміливості, ще й неа-
бияку вигадливість. Скажімо, й досі не 
оклигав після тяжкого отруєння та пе-
ребуває в лікарні керівник так званої 
«адміністрації» Херсонської області, 
колишній нардеп партії експрезиден-
та Януковича Володимир Сальдо. Ще 
один зрадник, гауляйтер Нової Кахов-
ки Віталій Гура, був застрелений прос-
то біля дверей своєї квартири. А ось і 
зовсім свіжа новина. Колишній «слуга 
народу» Олексій Ковальов, який із пер-
ших днів окупації росією Херсонщини 
співпрацював із ворогом, отримав смер-
тельні ножові поранення у власному 
домі в Голій Пристані. На нього рані-
ше вже було здійснено замах. Парти-
зани відкрито заявляли, що він є їхнь-
ою пріоритетною мішенню. «Ми знає-
мо всіх зрадників. Ми знаємо всіх, хто 
допомагає росіянам, — розповів жур-
налістам видання The Times у минуло-
му офіцер військової розвідки Украї-
ни з позивним «Бунтар», який навчає 

та очолює партизанські загони по всій 
країні. — На них чекає великий сюр-
приз і безліч «подарунків». Знайдемо 
всіх і вб’ємо».

Хто вони?
 Українські партизани сьогодні не 
тільки знищують колаборантів, підри-
вають залізничні колії та місця скуп-
чення рашистів, а й роздають флаєри, 
малюють графіті з різними повідомлен-
нями, розповсюджують у тилу ворога 
державну символіку. Вони також зби-
рають достовірні дані про пересуван-
ня окупантів і місцезнаходження їхніх 
казарм і складів. Це робиться для того, 
аби російські солдати постійно почува-
лися незахищеними, а українці, які не 
мають доступу до правдивої інформа-
ції, не втрачали надію на звільнення. 
 Підпільники наразі виконують за-
вдання разом зі спеціально навченими 
бійцями, дії яких координують пред-
ставники військової еліти. Найактив-
нішою зоною невидимого фронту фахів-
ці називають Мелітополь. Американсь-
кий інститут вивчення війни ISW, не-
зважаючи на окупацію, позначає цей 
район як зону, де ворог стовідсотково не 
контролює ситуацію саме завдяки ро-
боті партизан. Наразі в цьому місті та 
ближніх селах ЗСУ влучно б’ють по вій-
ськових базах і скупченнях окупантів, 
отримуючи точні координати від під-
пільників. Також тут регулярно знахо-
дять просто на вулицях тіла вбитих ра-
шистів. 
 Жах на колаборантів наводять і пси-
хологічні атаки партизанів. Зокрема, в 
захоплених містах усе частіше поча-
ли з’являтися листівки, де за вбивство 
зрадників пропонують серйозні гроші. 
Так, за життя заступника голови окупа-
ційної адміністрації Херсонської облас-
ті Кирила Стремоусова наразі пропону-
ють 500 тисяч гривень, а за страту гау-
ляйтера Мелітополя Євгена Балицько-
го — 10 тисяч доларів. «Так, ми воюємо 
з сильним ворогом, він переважає нас 
кількістю, він може тимчасово захопи-
ти те чи інше місто, — повідомили пар-
тизани на сайті «Спротив», що був ство-
рений Силами спеціальних операцій. — 
Але він ніколи не зможе його втримати, 
бо в кожному будинку на нього будемо 
чекати ми. І ми звільнимо кожен метр 
нашої землі, крок за кроком». ■

ПИТАННЯ РУБА

Припинити протиправні дії
Відкритий лист президенту України В. О. Зеленському

■СПРОТИВ

Невидимий фронт
На окупованих територіях активно діють партизани, 
які нищать москалів та їхніх посібників і збирають 
цінну інформацію для Збройних сил України

■

Останнє партизанське попередження.
Фото з сайту nv.ua.

❙
❙
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«Ватниками» ми звикли називати 
людей,які становлять своєрідний 
світоглядний «баласт» суспіль-
ства, бо у них застарілі та часом 
відверто ворожі погляди на нього 
та на сучасність. 
Про цей феномен ми ведемо 
мову з доктором психологічних 
наук, професором, головним на-
уковим співробітником Інституту 
соціальної і політичної психології 
НАПН України Вадимом Васю-
тинським.

«Проросійські» люди і 
націонал-комуністи 
 ■ Вадиме Олександровичу, 
давайте схарактеризуємо цей 
феномен і спрогнозуємо, чи на-
довго він заважатиме жити про-
гресивній частині суспільства?
 — «Ватники» — це термін 
непрофесійний: для розмовно-
го варіанта, звичайно, він є, а в 
професійному мовленні я його не 
вживаю.
 Якщо вдатися до вашого опи-
су, то в наших теперішніх умо-
вах це люди, які в різних аспек-
тах підтримують ворогів чи опо-
нентів України. І тут би я виді-
лив два основні їхні типи.
 Перший тип — це суто про-
російські громадяни, які орієн-
туються на проросійські цін-
ності, які люблять (може, зараз 
трохи менше, ніж раніше) усе 
російське: росію, путіна, русскій 
язик тощо. До 24 лютого таких у 
нас було приблизно 15% (це без 
Криму і частини Донбасу), після 
24 лютого їх кількість різко ско-
ротилася — десь, думаю, на по-
ловину або навіть на дві третини. 
Дехто з них поміняв свою думку, 
а багато хто принишк, приховує 
свої погляди. Коли все заспо-
коїться — завершиться нашою 
перемогою, вони їх почасти від-
новлять, але 15 відсотків уже не 
буде, буде відсотків 5-10, які про-
являтимуть себе в нашому житті 
на якийсь час. 
 Друга категорія — численні-
ша, але менш категорична, менш 
агресивна. Це переважно пред-
ставники старшого покоління, 
які тяжіють до совєтських цін-
ностей: вони людям подобалися, 
люди з ними виростали й жили, 
їм здається, що все, що було добре 
в їхній молодості, було пов’язане 
з радянським союзом. А середнє 
та молоде покоління переймає 
ці цінності від старшого, але ус-
відомлює їх не як совєтські, а 
просто як правильні, позитивні, 
народні. 
 Це цінності інфантильного, 
незрілого типу: хтось повинен 
про нас подбати, влада має все 
для нас зробити. 
 Ось, наприклад, коли поча-
лася пандемія, хтось написав у 
чаті: «Забезпечити людей маска-
ми — це обов’язок держави». Тоб-
то дер жава кожному повинна дати 
маску в руки, бо самі ми, дорос-
лі люди, аж ніяк не можемо под-
бати про себе та про свої сім’ї. Це 
таке собі соціалістичне мислення: 
скрізь багатії, які нас обікрали, 
війна йде через те, що олігархи на 
ній наживаються. Один, другий, 
третій барига смикає за ниточ-
ки, і тому війна триває, а не тому, 
що росіяни як нація є носіями ім-
перської ідентичності. Цей дру-
гий варіант трохи м’якший, його 
носії менш агресивні, але більш 
скривджені, примхливі, безпорад-
ні. Водночас їх більше, це своєрід-
ний суспільний «баласт» (хоча 
як психолог я не можу називати 
будь-кого «баластом», бо люди — 
такі, які є, і мають право такими 
бути, вони завжди були, є і будуть 
у будь-якому суспільстві). Такі 
особи варті співчуття й підтрим-
ки, але коли йдеться про серйоз-
ні суспільні суперечності — «хто 

кого», «чия візьме», «хто перемо-
же, а хто програє», — то, так, вони 
варті осуду й відсторонення. 
 ■ Скажіть, будь ласка, скіль-
ки їх є приблизно?
  — Тут важче сказати. За со-
ціологічними даними кількаріч-
ної давності, такі соціалістично-
безпорадні постави були прита-
манні трьом чвертям населен-
ня. Це та більшість, яка різною 
мірою вимагає або стверджує: 
«подбайте про нас», «влада по-
гана, усі там злодії, нас обкрада-
ють», «ми бідні, нещасні жертви, 
ми нічого не знаємо, нічого не ро-
зуміємо і ні в чому не винні».
 Звісно, для частини таке бід-
кання — це, радше, ритуал, але 
тих, хто істотно тяжіє до таких 
поглядів, я приблизно оцінив би 
на 40–50%. 
 Після попереднього етапу вій-
ни, десь із 2016 року, частка їх 
почала збільшуватися — насам-
перед, як я вважаю, через вплив 
кількох «олігархічних» каналів, 
які надміру експлуатували образ 
вітчизняних глитаїв, що нажи-
ваються на народному горі. Те-
пер, із початком нової фази вій-
ни, цей образ відійшов на другий 
план, натомість увиразнився об-
раз росії як ворога, російської 
влади, армії та всього російсь-
кого суспільства. Відтак оця со-
ціалістична примхливість набу-
ла трохи безглуздого вигляду, її 
поменшало в розмовах і поведін-
ці людей. Але потенційно ці кіль-
кадесят відсотків психологічно 
залишаються «напоготові». 

 Перша група, проросійська, 
орієнтується на проросійських 
політиків — тих, хто за рускій 
язик, за дружбу з росією, про-
ти НАТО… Друга група полюб-
ляє політиків-популістів, це 
мила їм стихія — щоб їм обіця-
ли, розповідали казочки на ніч, 
казали, що все буде добре, заспо-
коювали. Причому я як психо-
лог розумію, що людей справ-
ді слід заспокоювати, але люди 
цього типу хочуть тільки заспо-
коєння, тільки солодких казок 
на ніч, усього решти, що їх може 
сильно непокоїти, вони, як пра-
вило, уникають. 
 ■ А як ви їх називаєте?
 — Для мене це питання со-
ціальної ідентичності: з якими 
політико-ідеологічними спільно-
тами люди себе ідентифікують, 
до кого вони належать, хто для 
них «ми» і хто «вони», хто для 
них «свої», а хто «чужі». Пер-
ший тип — це носії проросійсь-
кої ідентичності, яка здебільшо-
го є водночас антиукраїнською. 
Другий — це люди з патерналіст-
ськими поставами, із соціаліс-
тичною ідентичністю — почас-
ти радянською, а почасти пат-
ріотичною (останні — такі собі 
націонал-комуністи: вони за не-
залежну Україну, але з комуніс-
тичним «душком»).

Коли в голові 
психоідеологічна «каша»
 ■ Розглянемо кілька при-
кладів таких людей. Є жінка 62 
років, вона голосувала за Зе-
ленського, «бо він фартовий, он 
як хвацько виграв «Танці з зір-
ками». Тепер вона каже: «Хай не 
стріляють, ми будемо жити при 
тому, хто переможе».
 — Це друга категорія — лю-
дей пасивних, залежних, безпо-
радних, для яких не принципо-
во, що і як, аби не стріляли, аби 
дали роботу, аби дали зарпла-
ту. Проте вони не агресивні: хай 
буде, як буде, аби не гірше.
 — Є жінка 46 років, вона за 
совєтський союз, вона довгий 
час безробітна, і її стало дратува-
ти звертання: «Слава Україні! — 
Героям слава!» Тому що вона ви-
кинута за борт активного життя. 
Вона вважає, що при совєтсько-
му союзі безробіття не було, були 
медичні профогляди, були роз-
строчки на меблі. І каже: «Не-
хай би росія і далі перекручува-
ла історію, аби не стріляла».
 — Ця особа тяжіє до першого 
типу. Згадка про всі ці розстроч-
ки, про те, що все нібито можна 
було купити, це ознаки другого 
типу, але в основі лежить туга за 
радянським минулим і виразна 
прихильність до росії.
 ■ Скажіть, будь ласка, у цих 
людей немає Батьківщини як та-
кої реально?
 — Я так не сказав би. Батьків-
щина — дуже абстрактне понят-
тя, і кожний може розуміти його 

по-своєму. Звісно, для більшості 
нас Батьківщина — це Україна 
(хоча саме поняття України бу-
ває вельми різним за змістом). А 
для частини тих, хто живе в Ук-
раїні, Батьківщиною може бути й 
радянський союз, і росія як імпе-
рія, або й навіть Україна, але ра-
зом із росією. А є люди, для яких 
їхня батьківщина — це регіон, 
місто, село. Наприклад, Захід-
на Україна найбільш патріотич-
на, але для частини її мешкан-
ців Східна Україна — не зовсім 
їхня: «ви не справжні україн-
ці», «ви самі винні, бо не треба 
було говорити російською». Але 
не тільки на заході країни Бать-
ківщина звужується до регіону, 
таке трапляється всюди: для од-
них Батьківщиною є Крим, для 
інших — Донбас, для ще когось 
— Київ, Харків чи Одеса. 
 Водночас ми бачимо, що за-
раз різко зросла ідентифікація 
себе з Україною загалом і дуже 
переважає поняття Батьківщи-
ни як України. 
 ■ Ще такий приклад. Зараз 
триває процес перейменування 
вулиць. Жінка 65 років каже: «Я 
дивилася програму «Врємя», це 
перейменування не «рубль» кош-
тує, краще би дали гроші хлоп-
цям на фронт на спорядження, 
от доберуться до проспекту Ти-

чини, а він тільки один вірш на-
писав про партію». І вона дуже 
агресивно це висловлює. 
 — Це своєрідна психоідеоло-
гічна «каша». Краще віддали б 
гроші хлопцям чи віддали б гро-
ші бідним, чи віддали б гроші на 
лікарні — дуже стара пісня. Ось 
хай би роздали людям гроші, і 
всім буде добре — цілковитий 
абсурд, з економічного погляду. 
Вибір такої — як будь-якої іншої 
— позиції залежить від системи 
цінностей. Для деяких людей 
важливою є ідеологічна складо-
ва їхньої свідомості: вони за деко-
мунізацію, за українізацію, за ук-
раїнську мову тощо. Є люди, для 
яких це неважливо, вони біль-
ше орієнтуються на матеріальні, 

утилітарні речі: їм здається, що 
все те, чого не можна намазати на 
хліб, не варте уваги. Ось такі два 
полюси: один полюс — за ідею 
можна піти на смерть, другий — 
за ідею нічого не варто робити, 
тільки «шкварка і чарка», як 
казав білоруський диктатор Лу-
кашенко на піку своєї популяр-
ності. У принципі, між цими дво-
ма полюсами і розташовуються 
всі люди. Ця пані тяжіє до полю-
са зі «шкваркою», але, оскільки 
вона виросла в радянському со-
юзі — а в школі їй розповідали, 
що мають бути якісь символи, 
— вона намагається звести до-
купи рештки вже не актуальної 
символічної свідомості. Тодішні 
цінності розсипалися, а звичка 
до них залишилася, і вона хоче 
обґрунтувати своє, по суті, при-
мітивне, утилітарне бажання 
певною символічною системою 
уявлень про світ. 
 ■ А це не означає, що людина 
витісняє зі свого звичного про-
стору все, що для неї нове?
 — Загалом так. Це більше 
властиво людям старшого віку, 
вони часто не люблять і не ро-
зуміють нового, їм здається, що 
те, як було колись, краще, ніж 
те, що є сьогодні. Це звичайна 
річ на всі часи.
 ■ Чоловік 75 років вважає ук-

раїнців «нациками». Він каже, 
що від «нациків» з України тіка-
ли ще під час Помаранчевої ре-
волюції. А зараз він в евакуації 
і постить у фейсбуці російських 
поетів. 
 — Ну якщо путін сказав, що 
вони «нацики», значить, вони 
«нацики» — примітивна абсо-
лютизація російської імперської 
ідеології. «Велика росія» і все нав-
коло цього,а усе решта — погане. 
Зокрема, ті, хто в Україні проти 
росії, — усі вони «нацики». Адже 
«нє может нормальний чєловєк 
не любіть россію». Якщо не лю-
бить росію, не любить Пушкіна, 
не хоче читати Булгакова, — зна-
чить, «нацик». Не хоче «по-рус-
скі разговарівать» — «нацик». 
Тут навіть не принципово, про що 
саме йдеться: принципово — за 
росію чи проти неї. Це позбавле-
ний аналітичності розум, примі-
тивна шкала «чорне-біле». Таким 
людям із цим легше живеться, бо 
не треба щоразу розмірковувати, 
бо вони наперед знають, що добре, 
а що погано. 
 ■ А що можна сказати про лю-
дей, які не хочуть чути про «нега-
тив», як вони кажуть?
 — Це більш різноманітна 
група. Майже всім людям пси-
хологічно важко переживати 
всілякі негаразди. Проте одні 
краще з цим справляються, да-
ють собі раду з негативною ін-
формацією, яка до них надхо-
дить. А є люди, яким це важко 
робити, особливо протягом три-
валого часу. Тому вони намага-
ються відгородитися від «усьо-
го поганого». Але в наших умо-
вах на це також сильно впливає 
проукраїнська чи проросійська 
позиція особи. Ми зовсім по-різ-
ному сприймаємо інформацію: 
те, що подобається українським 
патріотам, дратує або лякає про-
російських громадян, і навпаки. 
Коли гинуть військові з одного 
боку — радіють ті, хто з другого. 
Ми важко переживаємо смерті 
наших воїнів і тішимося зі смер-
ті ворогів. А загалом люди, які 
втомлюються від надмірних пе-
реживань, емоційних коливань, 
раніше чи пізніше починають їх 
уникати, намагаються відгоро-
дитися від них, зануритися у 
свій вузький світ. Тут, як бачи-
мо, тісно переплітаються й ідео-
логія, і психологія. ■

Вадим Васютинський.
Фото з сайту nrcu.gov.ua.
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Для одних важливою є ідеологічна складова їхньої свідомості: вони за 
декомунізацію, українізацію, українську мову. А іншим здається, що все те, чого не 
можна намазати на хліб, не варте уваги.

ЦІННОСТІ

«Ватники»: терміну 
немає — явище є 
Хто вони — люди, які й досі симпатизують росії

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

От уже майже п’ять місяців у селі 
Гожули, що примикає до меж 
Полтави, проживає багатодітна 
родина, яка, втікаючи від війни, 
переїхала з міста Слов’янськ До-
нецької області. У її складі — гла-
ва сімейства Олег Шатохін, його 
дружина Світлана, їхня 11-річна 
донька Аня, а також шестеро ді-
тей, яких подружжя в різний час 
узяло на виховання: старшому з 
них — Леоніду, який навчається 
в Харківському національному 
університеті внутрішніх справ, 
— уже 20 років, а найменшому 
Марку — усього 5. Іще одна дів-
чина Рая, яку подружжя підняло 
на ноги, виїхала за кордон, де нині 
й працює. Трьох через досягнен-
ня ними повноліття вже вивели із 
сім’ї.

Подружжя завжди мріяло про 
велику родину
 Олег за освітою інженер, 
Світлана — педагог. Обоє —
корінні горлівчани. Зійшовшись 
2007 року, вони одразу ж виріши-
ли створити дитячий будинок сі-
мейного типу. «Ми люди вірую-
чі, тож хотіли зробити якусь доб-
ру справу, — так пані Світлана 
пояснює, що саме підштовхнуло 
їх із чоловіком до такого рішення. 
— До того ж якраз продали квар-
тиру в місті Горлівка й купили до-
статньо великий п’ятикімнатний 
будинок із 25 сотками городу в 
сусідньому місті Єнакієве. Я маю 
двох доньок від першого шлюбу. 
Так от, на ту пору старша донь-
ка Надя вже пішла на свій хліб, 
а менша Настя навчалася у стар-
ших класах середньої школи. Ми 
з Олегом розуміли, що ще рік-два 
— і вона вступить до педагогічно-
го училища. І тоді лишимося уд-
вох у порожньому будинку».
 Щоправда, не лише ця пер-
спектива не давала спокою под-
ружжю. Пан Олег зізнається, що, 
як виявилося, обоє завжди мрія-
ли про велику родину, і додає: 
тоді ж іще був мирний час, тож 
вони з дружиною мислили зовсім 
іншими категоріями.
 «Спершу взяли в родину чо-
тирьох дітей віком від 4 до 6 років, 
— пригадує Світлана Шатохіна. 
— Один хлопчик — 4-річний Де-
нис, із яким хотіли познайомити-
ся, якраз захворів, тож ми прові-
дували його в лікарні. Проте, як 
нам здалося, той неохоче йшов на 
контакт. Тож ми вирішили, що 
він не наш. А хлопчина, повер-
нувшись до дитбудинку, здійняв 
бучу: де, мовляв, мої тато й мама? 
Довелося взяти в сім’ю і його. А 
2011 року народилася наша донь-
ка Аня. Так що на той час я мала 
чимало няньок. Коли Ані випов-
нилося 3 роки, взяли на вихо-
вання ще двох дітей (брата й сес-
тру): 5-річного Миколку й 9-річ-
ну Оленку — забирати їх їздили 
вже через блокпости, під бомбар-
дуваннями. Останніми влилися в 
родину Данило, Єва та Марко — 
теж рідні брати та сестра. Із 10 ді-
тей тільки Денис був сиротою, усі 
інші — сиротами за живих бать-
ків, позбавлених батьківських 
прав. У кожного — своя нелегка 
історія».
 Моя співрозмовниця зазна-
чає: зі створенням дитбудинку сі-
мейного типу їхнє життя істотно 
змінилося. Неприємних сюрпри-
зів тоді було хоч відбавляй, адже 
в дітей міцно укорінилися звич-
ки з минулого життя. А недарем-
но ж кажуть, що звичка — то дру-
га натура. Поряд з їхнім будин-
ком пролягала стежина до мага-
зину. Тож брати Льоня та Стівен 
зайняли біля  двору такий собі 
пост. І коли перехожі повертали-
ся з крамниці, заглядали до їхніх 
авосьок, цікавлячись, чи ті прид-
бали щось смачненьке. Звісно ж, 

у підсумку хлопчакам перепада-
ли якісь ласощі. 
 «Хоч удома ті ж таки цукер-
ки, печиво стояли в ящиках, їм, 
очевидно, подобався сам процес, 
— припускає пані Світлана. — 
Коли ми організували дитбуди-
нок сімейного типу, я ще працю-
вала приватним підприємцем. І 
от, бувало, приходжу після робо-
ти додому, а всі діти на мене див-
ляться й мовчать. Досить довго 
вчила їх, що треба підійти, при-
вітатися, обійняти. Стівен, яко-
го ми, тільки-но він прийшов до 
нас, віддали до школи, чубився 
з однолітками чи не на кожному 
кроці, тож нас із Олегом постій-
но викликали на педради, запро-
шували на якісь виховні заходи. 
Коли в дітей розпочався перехід-
ний вік, із багатьма з них стосун-
ки були напружені». 

Не хотіли виїжджати з 
насидженого місця — усе 
сподівалися, що пронесе
 За словами жінки, бували на-
віть такі хвилини, коли сили зов-
сім покидали її, й вона шкодува-
ла про те, що стала багатодітною 
матір’ю. Але то був швидкоплин-
ний, тимчасовий настрій. Озира-
ючись нині назад, Світлана Ша-
тохіна робить висновок: «Якби 
Льоня зі Стівеном, котрі були над-
звичайно «важкими» дітьми, не 
потрапили в нашу сім’ю, хтозна, 
якими вони виросли б, як скла-
лися б їхні долі. Ми, вважай, по-
дарували їм життя». Нині Стівен 
має власну сім’ю, дитину. Він та 
подружжя, яке виростило його, 
стали великими друзями.
 Коли 2014 року місто Єнакіє-
ве опинилося під контролем про-
російських збройних формувань, 
численне сімейство Шатохіних 
вирішило перебратися на дачу, 
що в селі Сидорове Слов’янського 
району. Спершу думали, що їдуть 
туди на тиждень, потім — на пів 
місяця, пів року, а в підсумку 
прожили там цілих сім років.
 «Нині в цьому селі половина 
будинків уже розбита, — сумно 
констатує пані Світлана. — Наш 
будинок мав площу 60 квадрат-
них метрів, а нас у ньому було аж 
16 осіб. До нашої родини змушені 
були приєднатися моя на ту пору 
вагітна донька Настя із зятем, ба-
буся з дідусем, сестра Олега. Со-
ціальні служби поставилися до 

цього з розумінням — тоді подіб-
на ситуація була в багатьох. Ми 
виїхали похапцем, не прихопив-
ши навіть теплого одягу, а тут по-
чалася осінь, дітям потрібно йти 
до школи. Довелося кілька разів 
їздити туди-сюди по різні речі під 
обстрілами. Звісно ж, було дуже 
страшно. Коли зрозуміли, що ота-
кою оравою доведеться зимувати 
в будинку без зручностей, Олег із 
зятем взялися за облаштування 
туалету й ванної кімнати. Опалю-
вали оселю вугіллям і дровами». 
 Через сім років у родини 
з’явилася можливість перебра-
тися до Слов’янська, звільнено-
го від проросійських терористич-
них угруповань іще 2014 року. 
Подружжя Шатохіних винай-
няло в цьому місті на довгий тер-
мін будинок площею 120 квадрат-
них метрів. Проте пожити в ньо-
му вдалося лише понад рік. Бо й 
там їх наздогнала війна.
 «Коли на світанку 24 люто-
го розпочався масований обстріл, 
нам нічого не треба було поясню-
вати — ми одразу все зрозуміли. І 
все ж довго не хотіли виїжджати з 
насидженого місця — все сподіва-
лися, що пронесе. А потім, мабуть, 
із тиждень — «бах» і «бах»: добре 
чутно, як гримлять вибухи, і вид-
но стовпи диму, — змальовує без-
радісну картину пані Світлана. — 
Та й із соціальної служби раз у раз 
телефонують: «Залишилися лише 
ви — евакуюйтеся негайно!» Уре-
шті-решт нерви не витримали. 12 
квітня повантажили до салону на-
шого мікроавтобуса найнеобхід-
ніші речі й самі сіли вдесятьох, за-
бравши із собою ще й бабусю. Соба-
ці Джесіці знайшлося місце лише 
в Олега під ногами».
 Просторий дім у селі Гожули, 
де раніше також мешкала сім’я, 
яка взяла на виховання дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування (цей дитбу-
динок сімейного типу евакуював-
ся у Швейцарію), Олег та Світла-
на Шатохіни знайшли завдяки 
волонтерам. Втім спершу метою 
багатодітної родини було виїхати 
до Дніпра.

Найбільше бажання — аби в 
країні нарешті запанував мир
 «Річ у тому, що єдиний «ко-
ридор» із того пекла був до Дніп-
ра, — пояснює пан Олег. — На 
під’їзді до цього міста я почав об-

дзвонювати волонтерів, описую-
чи нашу ситуацію. У підсумку в 
Дніпрі ми переночували в школі 
— для нас виділили цілу класну 
кімнату». 
 А потім пану Олегу зателефо-
нували й повідомили про дім май-
же на околиці Полтави, де мож-
на пожити принаймні три тижні. 
Іншого вибору не було, тож под-
ружжя Шатохіних пристало на 
цю пропозицію. 
 «До Полтави добралися під 
вечір, — продовжує розповідь 
Світлана Шатохіна. — Оскіль-
ки було вже досить пізно, нас по-
селили в хостелі при євангельсь-
кій церкві «Спасіння». А наступ-
ного дня розказали, як добрати-
ся до цього будинку. Нас пустили 
сюди пожити до тих пір, поки гос-
подарі не вирішать повернутися 
з-за кордону. Згодом уточнили, 
що дім у нашому розпорядженні 
принаймні до кінця літа. Звісно, 
ми навіть не сподівалися, що він 
виявиться таким новим, добро-
тним і просторим. Коли під’їхали 
до двору, моїм найпершим запи-
танням було: чи є тут погріб, де в 
разі небезпеки можна було б схо-
ватися? Як виявилося, немає — 
це єдиний мінус».
 Поки спілкуємося з Олегом та 
Світланою Шатохіними, діти, зро-
зумівши, що батьки зайняті, по-
рядкують на кухні. Пані Світла-
на запевняє, що вони можуть са-
мостійно вести господарство, 
уміють готувати страви, чергу-
ють на кухні. «Готувала все сама, 
коли дітям було 4-6 років, і мала 
через це постійний головний біль, 
— ділиться вона. — Та вони поти-
хеньку всього вчилися й урешті-
решт стали незамінними поміч-
никами. Я тепер більше керую. 
16-річний Данило — узагалі гото-
вий кухар, він полюбляє готувати 
їжу й збирається вчитися на кулі-

нара. Дівчаткам до смаку млин-
ці, тож вони часто печуть їх цілу 
гору. Зрозуміло, готуємо страви 
у великих каструлях — і, як пра-
вило, нічого не застоюється, все 
з’їдається за раз. Звичайних ма-
газинів не відвідуємо, закуповує-
мо продукти одразу ящиками на 
оптових базах чи ринках». 
 Цікавлюся, чи доводилося 
подружжю чути від інших, що 
вони роблять добру справу з мер-
кантильних міркувань — через 
гроші. «Ой, було таке, — відпові-
дає жінка, професія якої — мати. 
— Люди ж різні бувають. Та я на 
це просто не зважаю. Дітей, поз-
бавлених батьківського піклуван-
ня, у країні багато, і держава пла-
тить усім, хто щиро воліє підня-
ти таких на ноги. От тільки нава-
жується на створення дитбудинку 
сімейного типу далеко не кожен. 
Бо насправді це величезна праця, 
яка вимагає повної самовіддачі й 
навіть самопожертви».
 Діти називають Олега і Світла-
ну Шатохіних татом і мамою. «Я 
завжди їм говорила: це тільки на 
папері ви прийомні діти, а так 
у нас звичайна сім’я — з усіма 
складнощами, проблемами», — 
резюмує пані Світлана.
 Попри те, що от уже близько 
п’яти місяців Шатохіни з дітьми 
живуть у порівняно спокійному 
передмісті Полтави, вони досі ре-
агують на будь-який різкий або 
незрозумілий звук. І якщо, бува, 
випадково гримнуть двері, зізна-
ються, це їх уже насторожує. Пси-
хологи пояснюють: навіть якщо 
людина, яка прибула з району 
бойових  дій, перебуває в безпеці, 
психологічно вона може лишатися 
на війні, відчувати так званий пост-
травматичний синдром. «Найбіль-
ше ж бажання — аби в країні наре-
шті запанував мир» , — говорить 
на прощання пан Олег. ■

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

Сім’я сильна, коли над 
нею дах
Уже вдруге багатодітна родина з 
Донеччини змушена втікати від війни

■

Багатодітна родина Олега та Світлани Шатохіних на ганку своєї 
тимчасової оселі.

❙
❙

За словами пані Світлани, діти — її незамінні помічники.❙

Найменший член родини — п’ятирічний Марко.
Фото автора.

❙
❙
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Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область 

 Війна завадила завершити 
реконструкцію Лубенської лі-
карні інтенсивного лікування. У 
закладі, який водночас є основ-
ним у Західному госпітально-
му окрузі Полтавської області, 
встигли запустити оновлене при-
ймальне відділення, встановити 
кисневу станцію, комп’ютерний 
томограф і багато іншого облад-
нання. Якби не війна, то, певно, 
працював би вже й гемодіалізний 
центр, завершилося б утеплення 
фасаду і заміна покрівлі... Деякі 
роботи під кінець минулого року 
були готові на 80-90%. 
 Російська агресія, як відомо, 
внесла корективи і в бюджет-
не законодавство. Пів року дер-
жава фінансувала лише видат-
ки, пов’язані з обороною, та за-
хищені статті — зарплати й ко-
мунальні послуги. Про ремонти, 
реконструкції, будівництво ніх-
то й не згадував. І лише нещодав-
но Кабмін розблокував «мирні» 
видатки. Тож будівельники взя-
лися, насамперед, готувати при-
міщення медзакладу до зими. 
 Та за ці пів року ремонтно-
го простою в Лубенській лікарні 
відбулися суттєві кадрові зміни. 
Посаду директора установи зай-
няла досвідчена Лариса Сухопар, 
яка раніше очолювала Полтавсь-
ку обласну психіатричну лікар-
ню №2 «Снітино». Своїм заступ-
ником вона призначила одного з 
кращих фахівців, кардіолога Ан-
дрія Хорошковатого, медичним 
директором — Любов Жайворо-
нок. Свою роботу керівники по-
чали з пошуку молодих кваліфі-
кованих спеціалістів. 
 Проблема з медиками у Луб-
нах, здається, існувала спокон-
віку. Ніколи не було такого, аби 
вистачало всіх спеціалістів. Сюди 
не приїжджали випускники ме-
дичних вузів, навіть інтерни не 
стажувались. Колектив, безу-
мовно, старішав. Працювало ба-
гато людей віком далеко за 70, бо 
замінити їх не було ким. Тож про 
професійний розвиток, опануван-
ня нових методик не йшлося. 

 Наразі всі вакантні посади 
зайняті. Кадровий «голод» уда-
лося вирішити за рахунок внут-
рішньопереміщених осіб. Усього 
зараховано на роботу 11 людей, із 
них вісім — лікарі. Хтось із них 
працює за зовнішнім сумісниц-
твом (це коли зберігається став-
ка на попередньому місці роботи, 
а на новому отримує половину), 
але більшість уже оформлені на 
постійну роботу. 
 Колектив поповнили ЛОР, 
хірург, терапевт. Подружжя гі-
некологів із Харкова почало 
працювати в пологовому відді-
ленні. Знахідкою тут вважають 
психіатра з Балаклії Харківсь-
кої області, який використовує 
нестандартні, ефективні підхо-
ди до лікування захворювань. 
 Ще є одне дуже цінне надбан-
ня — кардіохірург, переселенець 
із Краматорська, котрий працю-
ватиме з ангіографом. Нині, доки 
налагоджується робота апарата, 
він стажується на базі обласно-
го кардіоваскулярного центру. 
Фахівець має також досвід про-
ведення безкровних процедур — 
коронографії й радіочастотної 
абляції серця, а також установ-
ки кардіостимуляторів.
 Приступив до роботи також 
лікар-кардіолог, який працював 
у приватній клініці Сіверськодо-
нецька.
 — Загалом кардіологічна до-
помога в лікарні зараз на дуже 
високому рівні, — зазначає Ан-

дрій Хорошковатий. — Скажі-
мо, придбаний три місяці тому 
ангіограф дозволяє діагностува-
ти не лише інфаркти, а й передін-
фарктні стани, адже з його допо-
могою виявляють звуження або 
закупорки судин, що дозволяє 
запобігати розвитку негативних 
наслідків.
 Ангіограф — це взагалі прин-
ципова річ для будь-якої лікарні. 
Його наявність забезпечує мед-
закладу статус кластерності, тоб-
то такого, в якому надаються ви-
сокоспеціалізовані послуги. Від-
повідно, й виплати Національної 
служби здоров’я, які йдуть на оп-
лату необхідних медичних пос-
луг і лікарських засобів, вищі. 
Тому за нього довелося поборо-
тися серйозно. Уже сьогодні за 
програмою медичних гарантій 
НСЗУ оплачує Лубенській лікар-
ні 18 пакетів послуг. А це озна-
чає, що для пацієнтів вони обхо-
дяться безплатно. Подано доку-
менти на 19-й пакет.
 Установка ангіографа гото-
ва відсотків на 80. Труднощі ви-
никли через те, що він кріпиться 
до стелі. Щоб зробити таке кріп-
лення, довелося розбирати пе-
рекриття верхнього поверху, на 
якому розташоване пологове від-
ділення. Заодно й пологовий зал, 
у якому кахлі обпадали, відре-
монтували. 
 Закуплена апаратура дозво-
ляє проводити й складні кардіо-
логічні втручання. Фахівці з На-

ціонального інституту серцево-су-
динної хірургії імені М. М. Амо-
сова готові провести стажування 
персоналу лікарні на місці.
 Отже, можливості Лубенсь-
кої лікарні інтенсивного ліку-
вання значно розширились. Те-
пер тут можна провести також 
гастро-, колоно- й бронхоскопію 
під наркозом, ультразвукове об-
стеження органів черевної по-
рожнини, серця як дорослим, 
так і дітям. 
 — Це потенціал, який дає 
змогу підняти лікарню на знач-
но вищий рівень. За кадри ми 
воюємо, бо без них не буде нічо-
го, — наголошує Андрій Хорош-
коватий. — Дуже прагнемо ство-
рити для них і прийнятні побу-
тові умови. Намагаємося ще до 
їхньої евакуації в Лубни, якщо 
дізнаємося про це (а серед ВПО 
добре працює сарафанне радіо), 
підшукати безплатне або недо-
роге в оренді житло. Зрозумі-
ло, більше всього до місця лю-

дину прив’язує власне житло. 
Вже обговорювали це питання з 
місцевою владою. Жаль, вона не 
спроможна забезпечити житлом 
людей, яких збираємо з усього 
світу і які потім рятують наших 
земляків. Тож керівництво лі-
карні намагається самотужки 
вирішувати ці проблеми. Якщо 
доведеться, будемо забирати до 
себе жити, аби лише не втрати-
ти спеціалістів. Сподіваємось, 
запрацює державна програма 
щодо житла для внутрішніх пе-
реселенців. І ще. За постійну 
увагу до проблем місцевої меди-
цини й фінансову підтримку лі-
карні ми дуже вдячні народному 
депутатові Анастасії Ляшенко.    
 До речі, після зміни керів-
ництва до Лубенської лікарні 
прибуло на стажування близь-
ко двох десятків інтернів. Це 
свідчить про те, що вони також 
сподіваються знайти тут робо-
ту. А в керівництва закладу є 
вибір. ■

ПОПОВНЕННЯ

Їх тут не вистачало
Як у Лубнах успішно використовують потенціал внутрішньо- 
переміщених медиків

■

Відреставроване відділення невідкладної допомоги.❙

Кабінети лікарні обладнані сучасною апаратурою.❙

Заступник директора Лубенської лікарні інтенсивного лікування, 
кардіолог Андрій Хорошковатий.
Фото надане Андрієм Хорошковатим.

❙
❙
❙

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Під час війни IT-послуги 
стали єдиною сферою бізнесу, 
яка зросла в поточному році в 
порівнянні з 2021-м. Тож ця га-
лузь стала лідером українсько-
го експорту, обійшовши транс-
порт. Тільки в першій поло-
вині 2022 року обсяг експорту 
комп’ютерних послуг становив 
$3,74 млрд, що на 23% біль-
ше, ніж за аналогічний період 
попереднього року. Незважа-
ючи на воєнні дії, зарплати ук-
раїнських програмістів у першо-
му півріччі 2022 року теж зрос-
ли: медіана у червні становила 

$3 тис. 400 проти $3 тис. 300 у 
грудні 2021 року. 
 На початку року в ІТ-галузі 
України працювало понад 250 
тис. фахівців, із яких виїхали 
за межі країни 50-57 тисяч — це 
переважно жінки. Попри упере-
дженість щодо «нежіночої» про-
фесії, частка жінок-фахівців в 
українському ІТ-сегменті за ос-
танні 10 років зросла втричі й 
досягла 24 відсотків, про це свід-
чать дані дослідження, проведе-
ного компанією GlobalLogic. При 
цьому близько 30 відсотків керів-
них посад займають саме жінки. 
 Цифрова спільнота не тіль-
ки «тримає» економіку країни, 

а й активно донатить на Збройні 
сили України. На початок 2022-
го  в  нашій країні нараховува-
ли 5 тисяч бізнесів, пов’язаних 
із високими технологіями. Май-
же кожен із них або має влас-
ний фонд, або переказує кошти 
армії, волонтерам, пораненим 
бійцям, переселенцям, притул-
кам для тварин тощо. У серед-
ньому один айтішник регуляр-
но віддає на благодійність $270, 
за результатами опитування 
порталу  DOU. Згідно з дослі-
дженням IT Research Resilience, 
постійно донатить щонайменше 
203 тисячі людей з індустрії, це 
чотири фахівці з кожних п’яти, 

загальна сума може доходити 
до $55 млн щомісячних внесків, 
а це вже більш ніж мільярд гри-
вень на потреби ЗСУ . 
 На День незалежності між-
народна IT-компанія Dadex ого-
лосила амбітну мету — зібра-
ти за два місяці мільярд євро 
для України. Так, не гривень, 

а євро. Офіційно проєкт допо-
моги Україні з символічною на-
звою «Фенікс» стартує 3 вере-
сня. Стислі терміни? Та ви не 
знаєте айтішників! Ще в трав-
ні 2022-го українська IT-спіль-
нота буквально за день «скину-
лася» на безпілотник для ЗСУ за 
$1 мільйон. ■

ДОПОМОГА

Матеріальний аспект віртуальної 
реальності
IT-спільнота активно підтримує Збройні сили України

■

Заробив — поділися з армією.
Фото з сайту mykharkov.info.

❙
❙
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Як усе починалося
 У Тетяни дуже хворіла 
мама. Тому дівчина мріяла за-
кінчити медичний універси-
тет у Дніпрі та стати лікаркою. 
Втім саме хвороба мами не дала 
їй змогу зробити це.
 «Я не мала морального пра-
ва залишити її наодинці, бо тре-
ба була моя допомога. Так, ви-
рішила вступати у виш саме в 
рідному місті — Кам’янському. 
Вибір був невеликий, бо такий 
заклад тут лише один», — роз-
повідає Тетяна.
 Тоді це був Дніпродзер-
жинський індустріальний інс-
титут, зараз — Дніпровський 
технічний університет. У дів-
чини були хороші бали в атес-
таті, тому вона вирішила обра-
ти найбільш конкурентну про-
фесію — зварювальне вироб-
ництво.
 «Тоді я навіть не уявляла, 
що настане час, коли між жур-
налами «Ліза» і «Зварюваль-
ник» я буду вибирати «Зварю-
вальник», — сміється Тетяна.
 Після університету Те-
тяна влаштувалася в заклад 
профтех освіти. Але за півтора 
року розчарувалася та звіль-
нилася. Каже, треба було вив-
чати все з нуля, занурюватися 
в первинні джерела. Жінку за-
просили на роботу інженерки в 
транспортне управління.
 Однак минув час, і вона зро-
зуміла, що їй бракує студентів, 
цікавих ситуацій, відповідаль-
ності та підтримки учнів. Та-
кож Тетяна каже, що не може 
працювати з 8-ї до 17-ї. Їй пот-
рібна постійна залученість.
 «Я повернулася до проф-
техосвіти. Це був чудовий 
час: конкурси, естафети, пош-
товх не лише для розвитку уч-
нів, а і для особистого розвит-
ку. Тож усе почалося з бажан-
ня самоосвіти, зростання, від-
чуття наповненості від того, що 
твій учень досягнув своєї мети 
та став прикладом для інших. 
Здається, що в моїй роботі не-
має нічого, що могло б заці-
кавити інших. Але це — тов-
ста книжка, яку я гортаю. За 
нею залишаються дитячі долі. 
Мені приємно, коли минає час, 
а вони повертаються і вважа-
ють мене своєю підтримкою та 
своїм другом», — говорить Те-
тяна.
 Ще однією причиною, чому 

вона залишається викладач-
кою профтехосвіти й не хоче 
звідси йти, — поруч її одно-
думці.
 «Наш директор не спить сам 
і не дає нам. Він постійно шу-
кає можливості, проєкти, зрос-
тання. Директор — це мій ве-
ликий друг, порадник, това-
риш».
 На якийсь час Тетяна змі-
нювала профіль — була заступ-
ником директора з виховної ро-
боти. Їй усе вдавалося. Але за 
п’ять років вона просила ди-
ректора повернути її на викла-
дацьку посаду.

Що змінилося
 «Я повернулася вчасно — 
коли держава нарешті зверну-
ла увагу на систему профтех-
освіти. Усі зрозуміли, що нав-
чати сучасного фахівця на ста-
рому обладнанні неможливо. 
У 2016 році почали надходи-
ти кошти, з’явилася програ-
ма державної підтримки онов-
лення матеріально-технічної 
бази. Я відчула, який це ціка-
вий час».

 У 2018 році Кам’янське 
вище професійне училище пот-
рапило в програму переоблад-
нання. Тоді вдалося оновити 
матеріально-технічну базу. З 
новим обладнанням, за слова-
ми Тетяни, підручника стало 
мало, він відставав.
 Натомість Тетяна вирішила 
шукати партнерів серед розроб-
ників нових технологій. Вда-
лося налагодити співпрацю з 
компаніями Fronius, Kemppi, 
«Донмет».
 Тепер із ними спілкується 
напряму й отримує інформа-
ційну підтримку. Наприклад, 
якісні кольорові плакати з пот-
рібною учням інформацією про 
використання техніки, з послі-
довністю, принципами роботи 
тощо.
  «Розумієте, в багатьох дітей 
немає хороших гаджетів, вони 
не мають можливості придба-
ти якісний телефон. Тому ці 
інформаційні плакати дуже їм 

допомагають», — пояснює Те-
тяна.
 Окрім усього, компаніям 
вигідно вчасно розповідати 
профтеху про нове обладнан-
ня, технології. Тож коли нове 
обладнання потрапляє на під-
приємство — вони одразу роз-
повідають про це профтеху.
 «Мета профтеху — задо-
вольнити замовників, тоб-
то промислові підприємства. 
Адаптаційний строк між тим, 
як учень закінчив профтех, 
прийшов на роботу і став хоро-
шим фахівцем, скорочується, 
коли він працює на новому об-
ладнанні. Бо його не треба пе-
ренавчати. Він приходить на 
підприємство готовим до ро-
боти, знає, як працювати, які 
технології є — і це приносить 
гарний результат. І тепер ком-
панії шукають спілкування з 
нами, а не тільки ми з ними».

 До того ж, викладачка спів-
працює з Товариством зварю-
вальників України й головним 
редактором журналу «Зварю-
вальник». У такий спосіб за-
клад отримує своєчасну ін-
формацію про всі оновлення у 
сфері, запрошення на тематич-
ні семінари тощо.

Про практику
 Учні, які навчаються в учи-
лищі після 9 класів, мають два 
дні практики та три дні тео-
рії. А учні після закінчення 11 
класів — три дні практики та 
два дні теорії. У перших мен-
ше практики, бо є загальноос-
вітні предмети, як-от фізика та 
хімія.
 Практичні заняття вдаєть-
ся забезпечувати у двох нав-
чально-практичних центрах 
і чотирьох майстернях. НПЦ 
вдалося наповнити за програ-
мою співфінансування — 70% 
коштів із державного бюджету 

і 30% — з обласного.
 Зокрема, є унікальна для 
України майстерня аргоноду-
гового зварювання, а також 
майстерні механізованого, руч-
ного та газового зварювання.
 Тетяна каже, що, окрім вив-
чення практичних навичок, 
такі майстерні допомагають 
учням звикнути до процесів. 
Адже перше враження не за-
вжди хороше. Наприклад, час-
то людям тхне електрод. Нато-
мість тут студенти отримують 
первинні навички тримання 
електрода, потроху звикають 
до запаху та роботи.
 «Цікаво, що багато людей 
перекваліфіковуються. У нас 
на зварювальників уже навча-
ються люди різних професій, 
серед яких навіть ветеринари 
й економісти. Це хороший по-
казник, адже, на жаль, дов-
гий час наша професія була 

трохи принижена. Подивіться 
будь-який фільм — ніде слю-
сар не проживає у двоповер-
ховому будинку. Діти вибира-
ють для себе професії, про які 
в тих-таки фільмах розпові-
дають постійно, показують рі-
вень життя», — упевнена Тетя-
на Атаманюк.
 Тетяна також розповідає, 
що колись її зять, який також 
займається зварюванням, пра-
цював у Фінляндії, запитував у 
Тетяни, що їй привезти на день 
народження.
 «А я йому кажу: «Привези 
мені, будь ласка, костюм зварю-
вальника, щоби мої діти поба-
чили його й не думали, що вони 
ходитимуть у брудному одязі 
все життя». Люди везуть те-
щам парфуми, а мені треба кос-
тюм зварювальника, розуміє-
те?», — розповідає Тетяна.

Про участь у конкурсах
 У профтеху постійно шу-

кають можливості для розвит-
ку. Так, зокрема, шукають їх 
у журналі «Зварювальник». 
Там публікують перелік про-
мислових виставок, на яких 
є можливість познайомитися 
з виробництвами й компанія-
ми, встановити зв’язки й нала-
годити співпрацю.
 А ще стараються брати 
участь у всіх можливих кон-
курсах. Про них дізнаються від 
навчально-методичного цент-
ру, з яким Тетяна радить трима-
ти зв’язок. Наприклад, минуло-
го року учень Олексій Руденко в 
онлайн-режимі посів друге міс-
це у всеукраїнському конкурсі 
та переміг на регіональному 
турі Дніпропетровської області 
в конкурсі World Skills.
 Тетяна пояснює, що на та-
кому конкурсі студент має до-
вести свій фаховий рівень. На-
приклад, учень третього розря-
ду має виконати роботи четвер-
того розряду, як-от виконання 
вертикального шва в просторо-
вому вертикальному положенні 
пластин, горизонтальний шов, 
ухвалювати рішення як техно-
лог, знати, що таке кореневий 
шов. Усе — відповідно до євро-
пейських стандартів. Це дуже 
важливі та відповідальні робо-
ти, у виконанні яких студент 
спирається лише на свої прак-
тичні та теоретичні знання.
 Також у профтех при-
їжджають викладачі з ін-
ших областей, аби підвищи-
ти кваліфікацію, — з ними ді-
ляться досвідом.
 «На перших конкурсах ми 
відпочивали, бо знали, що най-
кращі. А тепер не можемо від-
почивати, бо бачимо, що нам 
дихають у потилицю. І наш 
приклад став добрим прикла-
дом для інших навчальних за-
кладів», — упевнена викла-
дачка.
 В училищі вважають, що 
участь у конкурсах — це зрос-
тання іміджу навчального за-
кладу. Заклад має бути на 
слуху, адже це — привід для 
абітурієнтів обрати його. До 
того ж на конкурсах найкраще 
видно недоліки, тобто чого не 

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Зяті везуть тещам парфуми, а я 
попросила костюм зварювальника»
Історія викладачки профтехосвіти

■

Тетяна Атаманюк (крайня праворуч) із колегами та вихованцями.
Фото з сайту https://life.pravda.com.ua.

❙
❙

Найприємніше, каже викладачка, що учнів прийшли навчати її випускники, які 
отримали вищу освіту, дозвіл роботи в Європі, попрацювали там, — і повернулися 
в Україну на посади майстрів виробничого навчання.

Марія МАРКОВСЬКА (БУЛЕЙКО),
спеціально для «УП. Життя»

«Хочу почати цю розмову з того, що нам потрібен мир і спокій, бо 
зараз держава тремтить», — перше, що каже мені Тетяна Атама-
нюк, викладачка спецдисциплін, керівниця навчально-практичного 
центру зварювання Кам’янського вищого професійного училища, 
що на Дніпропетровщині.
Вона щиро любить свою, як каже, «нежіночу» професію — зва-
рювальне виробництво, пишається нею й черпає наснагу в учнях. 
Зрештою, її донька взяла з неї приклад і згодом стала колегою 
своєї мами у профтесі.
Тепер як ніколи зрозуміло, що саме зварювальники, яких навчає 
Тетяна, після перемоги допоможуть нам відремонтувати зруйно-
вані каркаси будинків, шкіл і торгових центрів. А зараз саме вони 
можуть зварити плити для бронежилетів і врятувати чиєсь життя.
Ми поговорили з Тетяною Атаманюк про те, як починався її про-
фесійний шлях, чому вона замість «Лізи» обирає журнал «Зварю-
вальник», як знаходить нові можливості для навчального закладу, 
навіщо потрібні конкурси та чому учні з останніх парт потрапляють 
у профтех.
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вистачає закладу чи студентам, на 
що звернути увагу.
 А найголовніше, за словами Те-
тяни, — це спілкування з колегами 
з інших закладів освіти. Мовляв, у 
когось можна щось запозичити, у 
когось — зарядитися.

 З останніх парт
 Тетяна розповідає, що в проф-
техосвіту часто приходять учні, 
яким у школі причепили тавро, що 
вони мають сидіти на останній пар-
ті. Викладачка почала залучати їх 
до створення проєктів. Назвали це 
«Урок без учителя».
 Так, в учнів, які захворіли, не 
змогли прийти на заняття чи їм не-
цікаво читати інформацію в підруч-
нику (в багатьох техніка читання 
низька), є можливість перегляну-
ти матеріал у невеликих проєктах-
презентаціях.
 Також разом із директором у 
профтеху запровадили систему 
модульної підготовки, тобто уч-
нів навчають за компетенціями. 
На кожному етапі учень має мож-
ливість себе перевірити, скласти 
мінімальний проміжний іспит, аби 
зрозуміти, чи він досяг того рівня, 
який має бути. Якщо треба щось до-
тягнути, з ним додатково працюва-
тимуть викладачі.
 Також Тетяна розповідає іс-
торію Данила, який у школі завж-
ди сидів за останньою партою, хло-
пець був замкнутим, мав низькі 
бали. Тоді викладачка спробувала 
дослідити, в чому проблема.
 Виявилося, хлопець любить зай-
матися спортом, займався скеле-
лазінням, підіймався на гірські вер-
шини. У школі цього чомусь не ро-
зуміли й не підтримували Данила. 
Мовляв, ти дарма витрачаєш час — 
краще б учився. А тут навпаки — 
вирішили підтримати його. Данило 
відвідував спортивну секцію в про-
фтеху. А згодом вирішив зі своєю 
групою піднятися на Говерлу.
 Він подав ідею: вирішили зроби-
ти прапор з емблемою навчального 
закладу і зварити стійку для нього.
 «Фото з прапором на Говерлі ви-
сить у моєму кабінеті. Для моїх уч-
нів це приклад — що можна пересіс-
ти з останньої парти на першу, мож-
на вирватися. Для цього в закладі є 
все», — з гордістю каже Тетяна.

Про досягнення випускників
 «У мене завжди виникає запи-
тання: «А хіба результативним 
можна вважати тільки того, хто 
став керівником?» — відповідає 
Тетяна на моє прохання розповіс-
ти про успіхи випускників.
 Тетяна розказує про випускни-
ка й переможця олімпіад, який за-
раз працює в Японії, — там ціну-
ють його досвід газорізальника. 
Також — про Іллю, який став фа-
хівцем шостого розряду, працює на 
«Метінвесті», і компанія дала йому 
можливість вступити до вишу.
 Одним із вагомих результатів 
називає те, що наприкінці року в 
профтех приходять представники 
компаній, у яких учні проходили 
практику, — вони вже знають, кого 
хочуть забрати на роботу.
 Тетяна особливо пишається до-
сягненнями учнів, які не зупини-
лися у всіх сенсах. Наприклад, 
учнем, який єдиний у Дніпропет-
ровській області піднявся на гору 
Еверест. Він створив своє підпри-
ємство й бере учнів профтеху до 
себе на практику.
 «У нас також є студент на 5-му 
курсі. Він уже відкрив свою тех-
нічну міністанцію, використо-
вуючи досвід, який отримав тут. 
Я йому кажу: «Ну ти хоча б заче-
кав, поки закінчиш заклад». А він 
каже: «Для чого? Якщо це дає мені 
дохід. Він уже дає роботу своїм од-
ногрупникам», — розповідає Тетя-
на Атаманюк.
 А найприємніше, каже викла-
дачка, що учнів прийшли навчати 
її випускники, які отримали вищу 

освіту, дозвіл на роботу в Європі, 
попрацювали там, — і повернули-
ся в Україну на посади майстрів ви-
робничого навчання.
 «Вони не дають нам старіти. За-
галом я завжди кажу своїм учням: 
«Якщо ви любитимете присмак від 
горіння дуги, а не вважатимете, що 
від неї тхне, то станете справжніми 
фахівцями».

Чому профтехосвіта в Україні — 
це важливо
 «Так склалося, що випускни-
ка університету вважають хоро-
шим в інженерії. Але ніхто не за-
мислюється, хто на початковому 
рівні плавить метал, з’єднує метал 
один з одним, розпилює дерево, 
щоб дослідник досліджував його 
деформацію. Забагато уваги при-
діляють фахівцям вищого щабля, 
а первинна ланка, на жаль, зали-
шилася поза увагою», — говорить 
викладачка.
 Вона вважає, що треба підніма-
ти мотивацію учнів та працівників, 
розповідати їм, що профтехосвіта 
— це важливо, це тил, якого не вид-
но, але він робить усе, що потрібно 
країні.
 «У нашому розумінні робітник 
— це прийшов з роботи, зняв ро-
бочий одяг, у кращому випадку — 
завалився на диван з газетою й пи-
вом, а потім заснув. А я вважаю, що 
робітник іде з роботи й думає, що 
йому змінити у своєму житті, як 
удосконалитися, куди ще можна 
рухатися. У мене серце завмирає, 
коли приходить учень і каже: «По-
чав працювати на плазморізі, але 
не вистачає знань. Порадьте, що 
можна почитати чи переглянути з 
цієї теми», — говорить Тетяна.
 Також Тетяна каже, що треба 
спробувати змінити думку батьків. 
Студенти часто розповідають, що 
батьки їм говорять, мовляв, проф-
техосвіта — це непрестижно.
 Якось у Тетяни виникла ідея, 
яку підтримав директор, — на фа-
саді навчального закладу повіси-
ли банер, на якому зобразили три 
портрети переможців різних кон-
курсів: машиністів кранів, верс-
татників, зварювальників, а ос-
таннє вікно залишили порожнім і 
підписали: «А тут може бути твоє 
фото».
* * *
 Чотири майстри училища пішли 
добровольцями на фронт, у профте-
ху плетуть сітки та прихистили пе-
реселенців у гуртожитках, а дирек-
тор готує бомбосховище до першо-
го вересня — так змінилося життя 
Кам’янського профтеху.
«Ви знаєте, я зараз буду плака-
ти, але мушу розповісти. Я зали-
шилася в Кам’янському, нікуди 
не виїжджала. Я не можу кинути 
своїх учнів, бо чекаю на перше ве-
ресня. Чекаю, що вони повернуть-
ся за парти. Це — моє життя», 
— каже Тетяна. ■

Ця публікація підготовлена за під-
тримки Європейського Союзу та 
його держав-членів — Німеччини, 
Фінляндії, Польщі та Естонії — у 
межах програми «EU4Skills: Кра-
щі навички для сучасної України». 
Програма має на меті надати під-
тримку у впровадженні реформи 
профосвіти та модернізації інфра-
структури обраних навчальних за-
кладів. Програма EU4Skills працює 
на національному рівні та у 7 пі-
лотних областях: Вінницькій, Пол-
тавській, Запорізькій, Рівненській, 
Львівській, Миколаївській та Чер-
нівецькій. Програма EU4Skills ви-
конується Deutsche Gesellschaft 
f?r Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH та Kreditanstalt f?r 
Wiederaufbau (KfW). Зміст цієї пуб-
лікації є виключною відповідальніс-
тю її авторів та не може жодним 
чином сприйматися як такий, що 
відображає погляди Європейського 
Союзу, його держав-членів та Про-
грами.

Іван КОЗЛЕНКО,
ексгендиректор Національного центру 
Олександра Довженка

 Декілька людей останнім часом просили 
мене звернутись безпосередньо до вас у пи-
танні Довженко-Центру. За інших обставин 
я б ніколи цього не робив, оскільки вірю в 
принципи демократії та силу громадянсько-
го суспільства. Адже посада, яку ви обіймає-
те, та повноваження, які маєте, суперечать 
Конституції. Проте закривати очі на реаль-
ність, у якій ви де-факто є другою особою в де-
ржаві, було б занадто інфантильно. Ниніш-
ня архітектура влади, в якій парламент та 
уряд здебільшого виконують декоративну 
функцію, а жорстка вертикаль сходиться в 
офісі президента — це значною мірою наслі-
док вашої роботи. У мене було багато можли-
востей переконатися в тому, що таким фан-
тасмагоричним є бачення демократії в офісі 
президента. 
 Ці правила вертикального підпорядку-
вання президенту містять загрозу узурпації 
влади. В багатьох сферах від імені президента 
вона вже відбулась. Так, сфера кінематогра-
фії впродовж двох останніх років перетвори-
лась на вотчину наближених до вас людей. 
 Починаючи з ганебного «конкурсу» на 
посаду голови Держкіно, в якому перемог-
ла креатура депутата Павла Сушка феноме-
нально некомпетентна Марина Кудерчук, і 
закінчуючи «виборами» членів Ради з під-
тримки кінематографії, в якій унаслідок 
фальсифікацій та порушень закону опини-
лись наближені до вас продюсери.
 Кіноспільнота спостерігала стрімкий 
процес скочування сфери державного кіно-
виробництва в корупцію та непотизм.  
 Навіть якщо теперішня ситуація — бунт 
ваших маріонеток, що ввійшли між собою в 
злочинну змову, відповідальність за це ле-
жить на вас, адже прямою дією або мовчаз-
ною згодою ви допустили таку ситуацію. 
 Я би не вдавався в такий довгий екскурс, 
якби не спроби «голови» Держкіно Кудер-
чук, заступника голови фракції «Слуга на-
роду» Сушка, заступника міністра культури 
Карандєєва, продюсерів Колюбаєва та Лав-
ренюка, які фактично підім’яли під себе всю 
систему кінодотацій та безкарно ділять де-
ржавні кошти, знищити щось, як на мене, 
важливіше за державну систему кіновироб-
ництва — національний кіноархів Довжен-
ко-Центр. 
 Систему кіновиробництва можна віднови-
ти, реструктурувати, компетенцій набути, а 
от створити кіноархів заново — неможливо. 
 З кінця 1960-х років спорадично, а від 
1994 року системно, поповнювалась колек-
ція Довженко-Центру, в якій зберігається 
най старіший фільм на кіноплівці 1909 року. 
 Я особисто подарував його в колекцію 
Центру, будучи впевненим, що йому нічо-
го не загрожує й що наші нащадки не ви-
шуковуватимуть по всьому світу свою кіно-
спадщину, як це останні десять років робили 
спеціалісти Довженко-Центру, віднаходячи 
фільми, що вважали втраченими, в архівах 
Франції, Німеччини, Румунії, Японії. Тепер 
це єдина перспектива, котру пропонує Ук-
раїні альянс затятих «реформаторів» на чолі 
з «головою» Держкіно Кудерчук. 
 Нічим не обґрунтоване рішення Держ-
кіно передати колекцію Довженко-Центру 
«сплячій» державній установі-пустушці, а 
сам Центр переселити на ДП «Кінематека», 
де зробили собі штаб-квартиру змовники Ку-
дерчук, Сушко та Колюбаєв, — злочинне. 
 Я навіть не хочу казати про абсурдність 
такого рішення, яке за «поясненням» Ку-
дерчук сприятиме здійсненню Центром у за-
недбаних приміщеннях Кінематеки музей-
ної діяльності, тоді як за мою каденцію в ре-
монт будівлі Довженко-Центру для створен-
ня інфраструктури новітнього Музею кіно, 
що відкрився в 2019 році, було вкладено 20 
мільйонів гривень — не бюджетних, а зароб-
лених нами самотужки. 
 До мене звертаються колеги із закордон-
них кіноархівів та асоціацій із проханням 
пояснити ставлення держави Україна до 
своєї спадщини. Вони ще можуть зрозуміти, 
чому на пропозицію евакуації фільмофонду 

за кордон не відповіли ви. Але вони відмо-
вляються розуміти, як цю пропозицію, що 
передбачала фінансування транспортуван-
ня, конвою та зберігання фільмів за кордо-
ном коштом іноземних партнерів, проігно-
рував міністр Ткаченко. Той самий міністр, 
який провалив евакуацію безцінних музей-
них колекцій із Маріуполя, Мелітополя, 
Херсона та перешкоджав евакуації фондів з 
інших прифронтових міст. 
 У мене складається враження, що в сфері 
культури та кіно зараз орудують шкідники, 
а не фахівці. І якщо їхнє потрапляння на по-
сади ще якось можна пояснити карт-блан-
шем, що їм видавався на початку роботи, то 
їхнє перебування на посадах через два роки 
системної руйнації сектору виправдати нема 
чим. Спробою знищення Довженко-Центру 
вони фактично порушили пакт про ненапад, 
встановлений між владою та суспільством у 
воєнний час, повівшись із тим, що безпосе-
редньо належить суспільству, як із власним 
майном (їхня звичайна манера). 
 Це відкриття внутрішнього фронту про-
ти України та президента, якого асоціюють 
із будь-якими рішеннями влади — пряма ди-
версія Кудерчук. Замість того, щоб активі-
зувати міжнародну роботу зі збору фінансу-
вання для підтримки українського кіно в 
умовах, коли держава його фінансувати не 
може, Кудерчук «розсікала» у воєнний час 
по набережній Круазет у Каннах під час кіно-
фестивалю на синьому «Мінікупері» та відмо-
влялась від перемовин із іноземними колега-
ми, бо вона там, за її власним твердженням, 
«відпочивала». 
 Пиха, некомпетентність, недалекогляд-
ність доповнились тепер уже відвертим 
шкідництвом. Токсичність, яку випромі-
нюють панове Кудерчук, Ткаченко та Суш-
ко, тепер очевидна не тільки в Україні, а й за 
кордоном.
 Пане Єрмак! Я не плекаю ілюзій, що в 
разі, якщо ви приймете рішення усунути 
від влади шкідників, яких я назвав, ви вод-
ночас поновите демократичні процедури в 
сфері кінематографії. Інші, можливо, менш 
нахабні й дещо компетентніші особи пося-
дуть їхні звільнені стільці без всяких кон-
курсів та діалогу з суспільством. Але бодай 
із метою зберегти західну підтримку Украї-
ни, а, отже, з почуття самозбереження, ви 
мали би використати свою владу в цій ситу-
ації на користь Україні та врятувати Дов-
женко-Центр. 
 P. S. Навколокінематографічну спільно-
ту збурила 17 серпня інформація про те, що 
Державне агентство України з питань кіно 
видало наказ про реорганізацію Довженко-
Центру, що де-факто означає ліквідацію на-
ціонального кіноархіву, який із 1994 року 
послідовно займається збереженням, дослі-
дженням та популяризацією нашого кіно.
 Згідно з наказом Держкіно, всі фільми 
з колекції та майно Довженко-Центру ма-
ють бути передані державній установі «На-
уковий центр кінематографії України», ос-
новним видом діяльності котрої, за даними 
ЄДРПОУ, є «вища освіта» і яка є правонас-
тупницею «Наукового центру розвитку ту-
ризму». Зі структури Центру має бути вио-
кремлено держпідприємство «Українська 
анімаційна студія», до якої будуть передані 
авторські права на українську анімацію, що 
зараз належать Центру. 
 Того ж дня на сайті Кабінету Міністрів 
України з’явилася петиція №41/004804-
22еп «Скасувати реорганізацію Довженко-
Центру». Станом на 30 серпня її підписало 
майже 19 тисяч небайдужих. Потрібно зібра-
ти 25 підписів, щоби звернення розглянули 
на найвищому рівні. Для збору підписів є ще 
відведених законодавством понад 70 днів. 
Спільнота очікує від української влади в пе-
ріод дії воєнного стану оперативніших дій, 
які не послаблюють воюючу країну в сфері 
культури, зокрема кінематографа. ■

РЕЗОНАнС

Врятувати Довженко-Центр
Відкритий лист до Андрія Єрмака

■
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Біомаса московії гнітить 
Україну
 Географічне розташування 
України, котре породжує пев-
ні політичні наслідки, свідчить 
про надані Богом обов’язки 
перед рештою людства. Ук-
раїна дійсно стоїть «на межі 
двох світів», і, як казав Дон-
цов: «Над нашим Дніпром ви-
рішиться питання, чи здобу-
де собі Україна назад втрачене 
право первородства на сході Єв-
ропи, чи ні?». Кожен нарід, ма-
ючи свою культуру, мову, віру, 
історію, притаманну винятково 
собі ментальність, ведучи зма-
гання з іншими народами, вно-
сить свою лепту в розвиток сві-
тової спільноти.
  «На чиїй творчості — Євро-
пи чи московії — маємо вихову-
вати молодь? У коло яких ідей 
маємо вводити молоді поколін-
ня — в москвинських чи євро-
пейських? Питання величез-
ної ваги», — вважав Донцов. І 
відразу давав відповідь: «Ук-
раїна, де змагалися за впливи 
на нашу душу Захід і Схід, за-
лишалась при московії з кари-
катурою замість власної хати». 
 Упродовж тривалого часу 
москва була окупантом в Ук-
раїні, намагалась фізично і ду-
ховно нас знищити, вела безу-
гавну колонізацію етнічних ук-
раїнських теренів. І донині зали-
шилась нашим лютим ворогом. 
 Великою помилкою є нама-
гання звинуватити в наших бі-
дах і негараздах винятково вже 
заборонену комуністичну ідео-
логію. У своїй статті «Лєнін 
як теоретик «пролетарського» 
асиміляторства» Донцов так оз-
начив це: «У світі основним фак-
том є боротьба народів, націй, а 
не кляс», і там само: «Цілий мос-
квинський нарід є носієм націо-
нального гнету в Україні». 
 Що маємо сьогодні? Постко-
муністична московія, утримую-
чи за собою Кубань, Слобожан-
щину, Вороніжчину, Орловщи-
ну і Курщину, окупувавши Крим 
та значну частину Донбасу й зро-
зумівши безперспективність 
політично-економічного тиску на 
Україну, наважилась на збройну 
агресію. Попередню кількарічну 
інформаційну атаку владні чин-
ники принципово не помічали, а 
ліберальні політики трактували 
«шовінізмом окремих кремлівсь-
ких посадовців». 
 Про аналогічний стан справ 
Донцов писав іще в 1939 році: 
«Ціла офіційна ідеологія дра-
гоманівства уважала за недо-
пустиму єресь говорити про бо-
ротьбу з московщиною, навіть 
у минулім». Впродовж довго-
го часу в офіційних заявах фор-
мально українських політи-
канів ворогами подавались ко-
муністи, фашисти, КГБ, НКВД, 
Сталін, Лєнін, Брєжнєв, але не 
поро джена фінськими болота-
ми москвинська біомаса.

Треба знищити комплекс 
«національного 
гермафродитства»
 На сторінках брошури «Мо-
дерне москвофільство», що 
вийшла друком у 1913 році, 
Донцов торкнувся питань 
впливів поневолювачів на роз-
виток української культури та 
української політичної думки: 
«Майже ціле життя українсь-
ке так пересякнуте москвинс-
твом, що кожному, хто має свій 
одмінний погляд на москвинсь-
ку культуру, доводиться души-
тися в нім, як в густім, важкім 
тумані». 
 І далі: «Нашим обов’язком 
є відкинути набік окрему тео-
рію аполітично-культурно-сен-
тиментального українства і на-
мітити ясну програму українсь-
кої політики, оперту на аналізі 
природи національних рухів, 
національних відносин в мос-
ковії і вільну від таких впливів 
чужих концепцій, котрі неба-
жані нам і не відповідають на-
шим потребам. Українство пот-
ребує нової орієнтації, коли 
воно не хоче, розуміється, зіста-
тися навіки москвинським про-
вансальством». 
 Про негативний вплив куль-
тури та ідей поневолювачів на 
український нарід написано 
багато, але мало хто й донині 
спромігся дати такі чіткі оцін-
ки, як Донцов у «Модерному 
москвофільстві». Він вимагав, 
щоби ми знищили в собі комп-
лекс «національного гермафро-

дитства», стали собою і почали 
розвивати в собі елементи пов-
новартісної нації. Виразно ба-
чимо: все, про що писав Донцов 
близько ста років тому, нині за-
рано називати віджилим або за-
старілим. 
 Таким чином, праці Донцо-
ва про москвинську літерату-
ру, політику, ментальність слід 
розглядати не як намагання ви-
ховати в українця етнічну нена-
висть, а як спробу засвідчити, 
що за всим тим стоїть боротьба 
за збереження самобутності та 
змоги бути господарем на влас-
ній землі. 
 Кожна етнічна спільнота в 
усі часи мала свій провід, еліту 
чи, за Донцовим, «окрему поло-
женням у суспільстві й духом 
верству «ліпших людей», як їх 
називала наша старовина, верс-
тву, яка поповнювалася б вихід-
цями з усіх станів суспільства 
на підставі суворого добору ліп-
ших». 
 Формально Донцов ніколи 
не був членом Організації ук-

раїнських націоналістів, проте 
він завжди пильно слідкував за 
її діяльністю і, як міг, впливав 
на її ідеологічний підмурівок. 
Тому й не дивно, що саме в ОУН 
він бачив ту провідну верству, 
котра мала б очолити маси. 
 «Західноєвропейському 
парламентаризму» та «інтер-
національно-демократичному» 
матеріялізму він протиставив 
«ідею ієрархізованої суспіль-
ности». «Ні демократія, ні кля-

со-кратія, ні націо-кратія, лише 
аристо-кратія, каста ліпших 
людей». Так, Донцов поділяв 
націю, але він розрізняв тих, 
що «по крові рідні були земля-
кам своїм, по мові й релігії теж, 
але ріжнились від них духом». 
 Зовсім нещодавно від полі-
тиків та й рядових членів так 
званих «демократичних» пар-
тій і організацій доводилось 
чути: «люди того не сприй-
муть», «ще не час», «нехай ви-
рішать громадські слухання», 
себто проповідувалось «ходін-
ня в народ» — «робити та ка-
зати по-простому, щоби прості 
люди зрозуміли». У Донцова 
повна протилежність. 
 Людей, котрі «свою амбіцію 
бачили не в тім, щоби за масою 
шкандибати, а лише щоби вес-
ти, щоб рішати часом проти 
волі пасивного загалу», він вва-
жав саме тим орденом і прово-
дом. Ідею «не ієрархізованого» 
суспільства Донцов вважав за 
«плебейську фантазію, в житті 
не існуючу, за яку природа жор-

стоко пімститься і над самими 
фантастами, і над нацією, яка 
зродила собі на згубу своїх апос-
толів черні».

Ієрархія суспільних функцій
 Зупиняючись над характе-
ром і ролею провідної верстви у 
суспільстві, Донцов сформував 
той «ідеальний тип», котрий 
мусить вести за собою націю. 
Один з біографів і критиків 
Донцова Микола Сосновський у 
розвідці-дослідженні «Дм. Дон-
цов — політичний портрет» пи-
сав про це: «Суспільство (нація) 
в розумінні Донцова — це чітка 
«ієрархія суспільних функцій», 
що їх виконують суспільні кля-
си (за термінологією Донцова — 
«касти»), що ними керує найви-
ща у цій ієрархії провідна кляса 
чи «правляча каста». 
 «Ієрархізоване суспільс-
тво», — як уточнює Донцов, — 
є природним наслідком нерів-
ности людей щодо їхніх інте-
лектуальних, моральних і фі-
зичних властивостей». Вже на 
власному досвіді ми перекона-
лися, що ані злочинна комуніс-
тична система, котра хоч на сло-
вах і виступала проти еліти, та 
насправді мала свою провідну 
верству — комуністів, ані капі-
талістичний устрій від кастової 
побудови не відмовлялися. 
 Микола Сосновський ре-
зюмує з цього приводу: «Дале-
койдуче зрощування суспільс-
тва, наявність внутрішніх про-
тирічностей, конфліктів тощо 
вимагає постійної координації 
та порядкування. Це створює 
особливу структуру відносин, 
у зв’язку з чим маємо справу з 
поляризацією суспільства на 
дві групи: правителів і підвлад-
них». Дійсно: і тисячі років 
тому, і в часи Донцова, та, зре-
штою, і в нинішні дні, характер 

суспільства, його сила і доля за-
лежатимуть винятково від того, 
яким є його «активний осере-
док», себто провідна чи прав-
ляча верства.
 Проблемі «проводу і нації» 
Донцов присвятив чималу час-
тину своїх праць. Ось цитата з 
його книжки «Дух нашої дав-
нини»: «Кожна сильна суспіль-
ність міцна твердим моральним 
законом, що над нею панує, яко-
го живим символом і прикладом 
є її правляча верства. Мусить 
вона насамперед бути тверда і 
невблаганна щодо себе самої, не 
піддаватися матеріальним спо-
кусам вигідництва чи оспалос-
ти, ставити понад усе поняття 
чести й обов’язку, безоглядно 
вірити в свою справу і своє пра-
во провадити загалом». 
 У Київській княжій дер жаві 
провід репрезентував князь і 
його дружина, в часи Гетьман-
щини — старшина і козацтво. 
Після їх занепаду безпровід-
на і з часом закріпачена етніч-
на спільнота перетворилась на 
етнографічну біомасу «свино-
пасів». І лише на початку ми-
нулого століття роль «про-
відної верстви», своєрідно-
го «ордену» перебрала на себе 
Організація українських на-
ціоналістів.
 Мусимо визнати, що пере-
важну більшість нинішнього 
парламенту та посаду формаль-
ного очільника держави посіда-
ють особи, котрі вискочили з ей-
форизованого натовпу. Для них 
заклики Донцова не актуальні, 
оскільки можуть образити зна-
хабнілих «квартирантів». Саме 
з вини цих «апостолів черні» 
українці погоджуються на ви-
рішення власної долі чужинця-
ми, зрівнянні власних голосів з 
ними в часі виборів. 
 Хочеться вірити, що з ча-

Олесь ВАХНІЙ

Постать надзвичайно колоритного й знакового в українській полі-
тології початку й середини минулого століття Дмитра Донцова 
(1883–1973) була, є і ще довго буде дороговказом для українсь-
ких націоналістів. Він не був пророком, але його поради і перед-
бачення мають тверде наукове підґрунтя, без чого не обійтись 
національній революції, хоч яким шляхом вона ішла б. Можна 
беззаперечно стверджувати, що праця на ниві відродження на-
ції вимагає хисту поєднати патріотичний ідеалізм зі здоровими 
прагматизмом і реалізмом, із визначенням межі та різниці між 
ідеологією і політикою, між тактикою і стратегією на шляху здо-
буття національної держави. 
Нині, володіючи всіма її атрибутами та зафіксованою на папері 
незалежністю, питання, чи збережемось ми, українці, як нація, з 
порядку денного не знято. Ідея Української Самостійної Соборної 
Держави, котру сповідував і щиро та гаряче обстоював Дмитро 
Донцов, стоїть на першому плані всього свідомого українства. 
Кожен, хто відчуває себе її частиною, усвідомлює, що ідеалом 
мусить бути стан української нації, де уможливлений вільний 
розвиток усіх творчих сил. Журюсь, але цього не можна сказати 
про сьогодення.

ОСНОВИ

Поняття чести  
понад усе

■

Дмитро Донцов і пам’ятна дошка діячеві у місті його народження — Мелітополі.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

Духовний будівничий України Дмитро Донцов писав, «що 
кожному, хто має свій одмінний погляд на москвинську культуру, 

доводиться душитися в нім, як в густім, важкім тумані»

Він вимагав, щоби ми знищили в собі комплекс 
«національного гермафродитства», стали собою і 
почали розвивати в собі елементи повновартісної нації.
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сом, коли у проводі нації опи-
ниться «ініціативна меншість», 
себто українські традиціоналіс-
ти, настане і доба прозріння на-
ції. Споглядаючи нинішнє бут-
тя, з сумом і болем доводиться 
констатувати, що це прозріння 
(та й то часткове) відбувається 
не як внаслідок усвідомлення, 
а під гуркіт москвинської кано-
нади.

Остійці, динари, медитеранці 
та нордійці
 Провідна верства не може 
бути «окремішньою» від на-
ції. Вона мусить бути її складо-
вою частиною. Спілкуючись з 
активістами українського виз-
вольного руху, вивчаючи їхню 
психологію, Донцов багато при-
діляв уваги расовим власти-
востям її членів. Він захищав 

тезу, що лише люди з конкрет-
ними расовими властивостям 
можуть стояти у проводі наро-
ду. Донцов не був теоретиком 
якоїсь расистської доктрини, 
він лише переніс на українсь-
кий ґрунт ті концепції, що вже 
на той час впрова джувалися в 
життя деякими державами Єв-
ропи. За приклад брав життя і 
діяльність окремих політичних 
та громадських діячів. 
 У вже згаданій праці «Дух 
нашої давнини» Донцов виді-
лив чотири типи українців, а 
саме: «остійців», «динарів», 
«медитеранців» та «нордійців». 
Лише окремих вихідців із «ме-
дитеранців» і «нордійців», вва-
жав Донцов, реально зачислити 
до «расово чисто кровної» еліти 
нації. Знову апелюю до праці 

М. Сосновського «Дм. Донцов 
— політичний портрет»: «Дон-
цов твердить, що тільки тоді, 
коли до голосу приходили еле-
менти нордійські (княжа доба) 
або медитеранці (козаччина), в 
Україні наставав «момент на-
шого взлету». А тепер, згідно 
з його твердженням, серед ук-
раїнців переважають остійські 
елементи, філософія котрих під 
кожним оглядом неправильна й 
для України шкідлива».
 Навколо цих тез виникло ба-
гато суперечок навіть у таборі 
прихильників Донцова. Треба 
врахувати, що праці про «расо-
ву чистокровність» припадають 
на 1930–1940 роки, коли дійс-
но духовно мобілізуюча на той 
час фашистська ідеологія кро-
кувала Європою. Надмірне за-
хоплення Донцовим працями 
окремих італійських та німець-
ких расистів породило віру в те, 
що окремі типи українців через 
своє походження не можуть ста-
ти на чолі нації. 
 Насправді українцям необ-
хідні відвага й мистецтво ви-

чекати, холоднокровність і ди-
намічність, вміння осмисли-
ти й у разі необхідності миттє-
во відреагувати. З цієї причини 
відмежовувати від ролі еліти 
окремі расові типи українців 
лише тому, що вони керуються 
притаманними їм генетичними 
схильностями, було б нерозум-
ним.
 Розвиваючи розпочату ін-
шими теорію «расової чисто-
кровности», себто засуджуючи 
мішанину рас, націй, а з ними 
й культур, Донцов намагаєть-
ся науково застерегти від зло-
чинних і націєвбивчих ідей 
інтернаціоналізму. Колиш-
ній в’язень совєцьких концта-
борів, відомий публіцист Ва-
силь Барладяну в своїй статті 
«Націоналізм. Що це?» розви-
вав думки Дмитра Донцова на-
ступним чином: «Наріжним ка-
менем космополітизму-інтерна-
ціоналізму є теорія уподібнення 
рас і народів шляхом їх фізич-
ного і культурного змішання в 
ім’я побудови єдиної світової 
держави з єдиним народом, мо-
вою та звичаями. Якщо шукати 
аналогію космополітизмові-ін-
тернаціоналізмові в точних на-
уках, то доведеться вдатися до 
фізики. У фізиці є поняття ент-
ропії і теплової смерти Всесвіту. 
Що це? Усі процеси в природі 
нібито ідуть у напрямку вирів-
нювання температури різних 
систем і тіл (ентропія зростає). 
Коли температура вирівнюєть-
ся, процеси енергетичних пе-
ретворень у системах чи тілах 
припиняються, що є смертю 
Всесвіту». Аналізуючи ці аргу-
менти, психічно здорові люди з 
гіркотою споглядають сучасних 
«патріотів», котрі замість бо-
ротьби з одвічним ворогом Ук-
раїни ще кілька років тому про-
голошували себе «непримирен-
ними борцями з націоналізмом 
і расизмом».

В українців відсутній «інстинкт 
стадности»
 Кожна еліта мусить бути 
носієм духовності власного на-
роду. Саме від уміння подати 
загалові національні традиції, 
розвивати і пропагувати їх зале-
жить збереження отого духу та 
самобутності. У Донцова украї-
нець виступає як особистість, 
творіння Боже, що заперечує 

будь-яку владу, окрім Божої. В 
українців відсутній «інстинкт 
стадности», і, певно, цим мож-
на пояснити, що колгоспи так і 
не прижилися в Україні.
 Побожність і віра були од-
вічною рисою українців. Чи-
мала частина спадщини Дон-
цова присвячена цій темати-
ці. У 1909 році на Першому ук-
раїнському студентському з’їзді 
у Львові Донцов відчитав рефе-
рат на тему «Школа і релігія», 
де намагався довести недореч-
ність вивчення релігії в загаль-
ноосвітніх учбових закладах. 
 Посилаючись на тогочас-
ну науку, котра часто відкида-
ла догми церкви, він вказував 
на постання між ними «непро-
ходимого провалля». В ті роки 
Донцов вважав, що вивчення 
релігії в школі сформалізує її до 
рівня одного з предметів і зава-
жатиме правильному розумін-
ню окремих явищ природи. 
 З біографії Донцова відомо, 
що він, віддаючи данину моді, 
якийсь час перебував під впли-
вом соціалістичних ідей. «Шко-

ла і релігія» є тому прикладом і 
доказом. Згодом, відходячи від 
марксизму, Донцов повністю 
оперся на християнство. Дехто 
з сучасних критиків намагаєть-
ся цю опору розглядати як да-
нину часу та вимогу політичної 
ситуації, тобто потребою без-
божному соціалізмові протиста-
вити християнську мораль. 
 У статті «Церква і націо-
налізм» Донцов виклав свій 
погляд на віру та її співвідно-
шення з нацією. Звертаючи 
значну увагу на місце церкви у 
житті нації, він наголосив, що 
похід проти церкви є походом і 
проти нації. 
 Перебуваючи в еміграції у 
так званому «вільному світі», 
бачачи всі хвороби Заходу і Схо-
ду, Донцов попереджав у праці 
«Московська отрута»: «Питан-
ня про значіння релігії для люд-
ської спільноти знову випли-
ває на порядок дня. Занедбане, 
нехтуване в минулому віці, воно 
стає — за останні десятиліття 
— кардинальною проблемою. 
Зі здвоєним завзяттям намага-
ються викорінити релігійні по-
чуття в людських душах апос-
толи диявола (і не лише в мос-
ковії»). 
 Заяложену тему «волі люди-
ни», яку як останній аргумент 
використовує нині сатанинська 
москва, не оминув і Донцов. «До 
вільної людини» підлещують-
ся, граючи на її найнижчих ін-
стинктах, обіцяючи матеріаль-
ний добробут, «культуру» і 
мир за всяку ціну. Вбивається 
героїчна концепція життя, ба-
жання боротьби за вищі ідеали, 
яка включає в себе і жертву».
 Цікаво, що комуністичну 
ідеологію та західну «демок-
ратію» Донцов теж розглядав 
як «віру». У «Московській от-
руті» він писав: «Не треба ду-
мати, що там, де нидіє Христо-
ва наука, де порожніють храми, 
що там не здвигається вівтарів 
якоїсь нової «віри». В релігійно 
переважно байдужих мегаполі-
сах здвигаються вівтарі ідолам 
матеріалізму. В осередку всього 
ставлять не Бога, а «людину», 
«вільну людину», відірвану від 
контакту з Творцем. Така лю-
дина є «вільна» в родині, тому 
не родина формує її дух, а вули-
ця. Людина стає «вільною» в де-
ржаві й суспільстві, а тому має 
багато «прав» і мало обов’язків 
супроти спільного». 
 До чого «вільна» людина до-
вела весь «цивілізований світ» 
— ми вже бачимо. А до чого ж 
може призвести вивищення 
прихотей і забаганок у зденаціо-
налізованій і перенаселеній не-
українцями Україні? Усвідом-
люючи, що праці Донцова при-
значені для вибраних, однак 
прикро споглядати, як важко 
(хоч і впевнено) сприймаються 
ідеї націоналізму широким за-
галом. 
 Нинішній збройний удар 
московської орди в більшості 
випадків сприймається з обу-
ренням, як злодійська атака, 
що чинить руйнації та вбивства, 
завдає збитків. 
 Мусимо зрозуміти: доки, ок-
рім свідомої власного призна-
чення еліти, не постане і націо-
нально, й державно свідомого 
загалу, — годі мріяти про успіх 
національного здвигу. 
 І тут доречними будуть суд-
ження Донцова: «Не визволи-
мось політично, доки не визво-
лимось духовно». Так, саме від 
того, коли ми змінимо свої не-
долугі бачення і трактування, 
залежить майбутнє нації. Крім 
нас, того ніхто не зробить. Тож 
до бою.
 «За Київ і Христа, проти 
москви й антихриста». ■

Дмитро Донцов. Твори.
Фото з сайту dontsov.blogspot.com.
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й обов’язку — 
■

Борис Вітошинський і Дмитро Донцов. Канада. 1972 рік.
Фото з сайту ukrnationalism.com.
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В українців відсутній «інстинкт стадности», і, 
певно, цим можна пояснити, що колгоспи так і не 
прижилися в Україні.
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■

Антон КАДЕНЮК,
ветеран Збройних сил України, дитя війни, 
брат молодшого воїна УПА

 У день нападу росії на Українську де-
ржаву, незважаючи на ту розгубленість, 
яка в перші години заволоділа населен-
ням не тільки в Житомирі, а й по всій Ук-
раїні, ми, офіцери у відставці, полковни-
ки В. Повар, Б. Ревенко, підполковник 
О. Боржновський і я, зв’язавшись по те-
лефону, вирішили діяти. Всі ми пережи-
ли важкі часи Другої світової війни, і, 
маючи на пам’яті ті роки, вирішили всту-
пити в активну роботу з нашими насам-
перед знайомими, рідними, близькими. 
Ми пам’ятаємо війну 1941-1945 років і 
перші дні нападу Німеччини, тож, порів-
нюючи перші дні нападу росії на Украї-
ну, були обурені не тільки нападом росії, 
а тією жорстокістю та поведінкою армії 
агресора.
 Народ до воєнного стану в державі був 
не готовий. Дивним виявилося зізнання 
чиновника найвищого рангу пана Дані-
лова про те, що «влада знала заздале-
гідь, що росія нападе, але розглядала 
іншу дату». Все вірно, тому що до остан-
ніх днів нападу президент України заспо-
коював українців «не бігти по сірники, 
гречку, у нас усе буде добре». Тому й пану 
Данілову здалося дивним, «як так стало-
ся, що москалі так раптово зайняли Хер-
сон і майже весь південь України?»
 Відповідь пану Данілову на його за-
питання дав простий боєць-доброволець 
«Оперативного резерву першої черги (ОР-
1), яка вимальовує всю картину і причи-
ни захвату Херсона. Влада для захисту 
цього міста абсолютно нічого не зроби-
ла, і не тільки Херсона, а й усієї держави, 
хоча західні ЗМІ регулярно повідомляли 
про ймовірність нападу росії на Україну, 
наводячи жах тривожними прогнозами 
аналітиків.
 Водночас наш Верховний Головноко-
мандувач на публіку переймався винят-
ково проблемами власної безпеки. Не-
одноразові засідання Ради національної 
безпеки і оборони в основному були на-
правлені проти «внутрішнього» воро-
га. Принцип був і залишається такий: 
якщо ворога для влади немає, його треба 
вигадати. Чого тільки варта телевізійна 
«сповідь» ворога №2 після №1 путіна — 
кума Медведчука?
 На мій погляд, виникла потреба по-
вернути всіх радників-порадників прези-
дента, пана Данілова до тих заяв і подій, 
які відбувалися буквально десять років 
тому.
 Час було всім пам’ятати, що путіну 

Україна, її напрямок зближення з Євро-
пою, НАТО, як кістка в горлі. Буде Ук-
раїна в НАТО, капець росії, сказав учас-
ник боїв в Афганістані, підполковник 
Давидюк. Виступаючи на Мюнхенській 
конференції з прав безпеки, путін іще 
10 лютого 2007 р. оголосив бажання пе-
регляду свитового ладу і попередив, що 
кремль планує змінити правила гри в 
міжнародній політиці та протистояти 
США на світовій арені.
 Окремі міжнародні аналітики помі-
тили «Найагресивніші висловлювання 
путіна, які хто-небудь із російських лі-
дерів дозволяв собі з часу холодної вій-
ни». Тільки після воєнної агресії росії 
проти Грузії та України західні експер-
ти почали посилатися на промову путіна 
як на «знакову» та «історичну». Лідера 
росії підтримує і прем’єр-міністр Мед-
ведєв, який, виступаючи на Мюнхенсь-
кій конференції, вже 13 лютого 2016 
року натякнув на можливу Третю світо-
ву війну.
 Лідери Східної та Північної Європи 
ще тоді заявили, що це нова реальність і 
що росія не зупиниться на фазі холодної 
війни.
 Водночас президент Мюнхенської 
конференції Вольфганг Уішенгер заявив: 
«Погано, що тоді, в 2007 році, Захід не 
сприйняв промову путіна серйозно. Але 
серйозно сьогодні так само Захід не спри-
йняв виступ Медведєва». А 12 серпня 
2014 року В. Жириновський заявив на 
одному з телеканалів: «Президент росії 
путін уже вирішив почати Третю світо-
ву війну, і Європа, якщо вона не змінить 
свою політику щодо України, буде спале-
на, як у Другій світовій війні. Долі При-
балтики та Польщі вже вирішено — вони 
будуть стерті з лиця землі. Нічого там не 
залишиться». Що в путіна в голові, то в 
Жириновського на язиці. Через два мі-
сяці той же Жириновський заявив: «Які 
б рішення не підписував Барак Обама 
(тоді президент США), це значення не 
має, тому що все вирішує глава росії. Всі 
питання війни і миру взагалі, й особли-
во пов’язані з Україною, вирішуватиме 
одна людина — глава росії путін».
 Що ж, напевно, всім подолякам, арес-
товичам усі ті заяви не зрозумілі. Їх іс-
торія не вчить, вони вміють тільки ра-
хувати. У сучасної влади одне: «дайте 
гроші, в нас війна».
 Зрозуміло, що в період заяв путіна, 
медведєва наш пан президент не замис-
лювався над ними, вони своїм «кварта-
лом» любили «дружню» путінську росію, 
все українське показували з гумором. Од-
нак дядько Коломойський вирішив по-

збиткуватися над Україною, змусивши 
Зеленського піти правити величезною 
державою в центрі Європи. Прийшовши 
до влади, «зелені» робили все, щоб обез-
зброїти державу, яка вже з 2014 року дає 
опір агресору.
 Заяви путіна, медведєва — вже для 
наших вождів історія, але слушна за-
ява президента США про те, що прези-
дент Зеленський не хотів чути про вторг-
нення, і дає відповідь на запитання пану 
Данілову.
 Не тільки Херсон був незахищений 
від ворога, про що свідчив раніше згада-
ний мною доброволець ОР-1. Уся Украї-
на була незахищена. Незважаючи на по-
передження президентів США, Польщі, 
прем’єра Великої Британії, керівників 
держав Прибалтики. Як наслідок прав-
ління «зеленобобових», сплюндрована 
Україна, і Єрмак, й інші урядовці не ма-
ють морального права супроводжувати 
по містах Київщини президентів і голів 
урядів інших держав, показувати наслід-
ки діянь вагнерівців, яких влада свого 
часу віддала московії.
 Більше того, виникає запитання, де 
був Єрмак і його команда, коли орки сто-
яли за 15 кілометрів від Києва?
 А що робиться на телебаченні Украї-
ни? Телеканали Пінчука, Фірташа, Ко-
ломойського, об’єднавшись, зомбують 
глядача. Не забувають головного героя 
президента, за висловом Георгія Туки, 
«добазікались». І якщо детектор брехні 
підключити до телевізора, то він згорить 
за секунду. Так охарактеризувала жи-
томирська місцева газета «Субота» про-
грами об’єднаних каналів. Так, воісти-
ну «Слово» — одне з найнебезпечніших, 
воно має служити людині, мобілізувати 
людину на боротьбу проти ворога. Зга-
дую Степана Руданського — поета-пат-
ріота, який 150 років тому закликав 
Україну захищати, а Тарас Григорович 
Шевченко у своїх віршах понад сто років 
тому ніби вгадував долю нинішньої  Ук-
раїни:
 Степи мої запродані
 Жидові, німоті,
 Сини мої на чужині,
 На чужій роботі.
 Хіба не мав рацію Тарас Шевченко? 
Говорячи про кротів, які завелися не 
тільки в низах, а й у верхах українсь-
кої влади. Він охарактеризував їх не як 
зрадників, назвавши їх перевертнями:
 А тим часом перевертні
 Нехай підростають
 Та поможуть москалеві
 Господарювати,
 Та з матері полатану
 Сорочку знімати.
 Помагайте, недолюдки,
 Матір катувати.

 Так Тарас Шевченко характеризу-
вав ту категорію люду, про яку так час-
то зараз заговорили — про зрадників, 
колаборантів. А звідки вони з’явились, 
хто їх породив? Сумно і страшно, у вер-
хніх ешелонах зрадники, та досі Вер-
ховна Рада України кишить перевер-
тнями. Рабінович відкрито з трибуни 
закликав: «Вставай, страна огромная!» 
І що ж, голови Верховної Ради Дмитрій 
Разумков, пан Руслан, ця вся «зелено-
бобова» рать? Яка була в той період ре-
акція, адже Рабінович закликав «стра-
ну», яка й напала на Україну. Біда в 
тому, що ворог враховує роль слова, а 
наша влада далеко від правдивого сло-
ва. Я запитую господарів телеканалів 
«Інтер», «1+1» та інших, хіба не мож-
на створити програму так, щоб висту-
пали літератори, письменники і прос-
то артисти, читаючи поетів-патріотів, 
які оспівували Україну, військо запо-
розьке, виховуючи сучасну молодь, 
прищеплюючи їй любов до України. 
Українська мова, українська музика, 
українське слово мають служити пере-
мозі над ворогом.
 «Україно, Україно,
 Моя рідна мати!
 Чи ще довго над тобою
 Будуть панувати?
 Чи ще довго кривавицю
 Будуть з тебе пити,
 І діток твоїх невинних
 В кайданах водити?
 Так звертається Степан Руданський 
до нас, сучасних. Мені важко відповіс-
ти на питання, чи є у Верховної Ради 
особи, які знають, хто такий Степан 
Руданський, які знають Івана Франка, 
який дав чітку, класичну характерис-
тику сучасним «патріотам».
 Ти, брате, любиш Русь,
 Як хліб і кусень сала, —
 Я ж гавкаю раз в раз,
 Щоби вона не спала.
 Бо твій патріотизм —
 Празнична одежина,
 А мій — то труд важкий,
 Гарячка невдержима.
 Ось вам роль слова в розумінні Івана 
Франка. Дивлячись, хоча немає такого 
бажання, телевізор, де з розпущеним, 
розчесаним волоссям дівчата та боро-
даті дяді щось базікають, за висловом 
Георгія Туки, варто підтвердити його 
оцінки Кобзарем:
 Світе тихий, краю милий,
 Моя Україно,
 За що тебе сплюндровано,
 За що, мамо, гинеш?
 Золоті слова Тараса Шевченка. Якби 
бужанські, льовочкіни та інші, які стали 
політиками, знали їх, то я впевнений, і 
війною сатана на Україну не поліз би. ■

Війна росії проти України перекреслила багато важливих урочистостей та планів для людей будь-якого віку. 
Та попри це освітянське життя продовжується, і там, де безпечно, відбулися урочисті лінійки до 1 вересня.
Під час шкільних урочистостей дітям нагадували, завдяки кому вони можуть спокійно та безпечно почати своє 
навчання. До промов на лінійках запрошували людей, які знайомі чи мають рідних на фронті, запрошували 
до слова військових.
Хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав своє життя заради майбутнього та незалежної України.

ПИТАННЯ РУБА

Базікати — не Батьківщину боронити
■

Роль слова в боротьбі за Україну

Коли сирени пронизують місто,

Я думаю: Боже, а як наші діти?

Їх очі, їх душі, їх Бог і матусі?

Як ранять стебельця їх тіл дикі звуки!

Коли сирени руйнують надії,

Я думаю: Боже, що думають учні?

Що в чистих серцях? В незамулених душах?

Чи вистачить сил їм? І віри, і душу?

Коли завивають сирени в повітрі,

Я думаю: Боже, війна ця навіщо?

Я згадую тисячі, тисячі вбитих

бійців і жінок, і дітей — їх надії.

Ці дикі сирени кричать, наче орки,

Як дика орда, як московські потвори.

До них нам не звикнути і не простити,

Та згинуть вони! Переможемо в битві!

Не буде московії дикої більше,

Їх ядерних бомб, і терору, і вбитих.

І учні мої розбудують країну,

де вищою цінністю буде Людина! ■
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От хто такий Корчинський? Для 
старшого покоління — той, хто 
ще перед першим Майданом на 
Першому телеканалі дошкульно 
«мокав» опозицію. А перед тим, 
у середині 1990-х, воював у Грузії 
проти московитів, коли вітчизня-
на дипломатія сиділа як миша під 
віником. Потім, на початку 2014-
го, його «призначили винним» у 
«провокації» під президентською 
адміністрацією, яка різко ради-
калізувала другий Майдан. Та з 
часом стало зрозуміло, що саме 
критичне загострення ситуації 
врятувало тоді українську Украї-
ну. Далі створив добровольчий 
батальйон «Свята Марія», котрий 
разом з батальйоном «Донбас» 
відстояв Маріуполь улітку пер-
шого року війни. Тепер — один із 
найцікавіших ютуберів, ні на кого 
з «коментаторів війни» не схо-
жий. Людина-парадокс, людина-
провокація.
 
 Скласти цілісне уявлення про 
Дмитра Корчинського на підставі 
його публічних жестів — майже 
марна справа: немає точки опер-
тя, калейдоскоп проявів постій-
но змінюється. Та якщо зверну-
тися до його книжок — справа 
значно полегшується. Бо на пись-
мі будь-який автор працює не 
лише на публіку за невблаган-
ними законами піару, а й, хоч-
не-хоч, віддзеркалює внутрішні 
смисли, рефлексії, сумніви. Фак-
тологічну поблажливість усного 
мовлення заступає виважена ре-
тельність у доборі слів відповідно 
до найдрібніших нюансів вислов-
лювання. 
 Літераторський досвід Кор-
чинський здобув наприкінці 
1990-х, коли видав кілька кни-
жок класичної, себто монтенівсь-
кої, есеїстики. Та зразком йому 
правив, схоже, інший автори-
тет — Мао зі своїм цитатником. 
«Для мене найвищим досягнен-
ням прози є розгорнуті афоризми, 
концентровані сенси», — напи-
ше Корчинський пізніше. Та тоді 
есеїстичний сеґмент українсько-
го книжкового ринку перебував у 
зародковому стані, а чекати ево-
люційних змін для нашого автора 
— не гідна справа. І попри те, що 
одна з тих перших книжок мала 
неабиякий наклад у 10 тисяч при-
мірників (Війна у натовпі. — К.: 
Амадей, 1999), пан Дмитро за-
криває цей проєкт. Наступного 
разу він з’явиться на книжково-
му ринку аж через шістнадцять 
років. Як завжди — у непередба-
чуваному вигляді. Авантюрний 
роман «Сяючий шлях» (К.: Сам-
міт-Книга, 2016).
 «Роман для домогоспода-
рок. Пригодницька історія про 
кохання з детективним сюже-
том... Події вигадані, топоніми 
умовні, імена випадкові, спів-
падіння ненавмисні, автор бо-
жевільний», — читаємо в ано-
тації, яку можна сприймати за 
авторське означення постмодер-
нізму. Бо цей роман — наскрізь 
постмодерністський. Але не так, 
як в Андруховича, а радше — 
як у Шевчука. Тобто Корчинсь-
кий — письменник (а в цьому 
його статусі я як дослідник лі-
тератури не сумніваюся) необа-
роковий, що на наших теренах 
і означає національний варіант 
постмодерної естетики. Зреш-
тою, постмодернізм усюди на-
ціонально відмінний, принай-
мні у найцікавіших проявах. В 
Італії, наприклад, це також не-
обароко з Умберто Еко на пра-
порі. Власне, проєкт «Сяючий 

шлях» — це адаптація досвіду 
Еко, який написав свій перший 
роман «Ім’я рози» саме для за-
цікавлення масового читача іс-
торіософськими ідеями. 
 Корчинський робить точ-
нісінько те саме. Знімає з себе 
відповідальність за ідеї (чи па-
родії на них), делегуючи вислов-
лювання різним персонажам, 
веселим авантюристам і сумним 
меланхолікам, які творять на 
поверхні твору феєричне плети-
во шоу-провокації. Автор у «Ся-
ючому шляху» роздзеркалений 
у кількох балакунах. І кожен з 
них «відверто насолоджував-
ся цією маячнею... просто розва-
жався». Та коли усе те збираєть-
ся докупи, настає «ефект Еко»: 
осягнення конспірології тексту. 
Пригадаймо роман «Бавдоліно», 
де головний персонаж, такий 
собі радник офісу імператора, 
висновкує про свій досвід: «При 
дворі я спізнав чотири правила: 
поруч з великими — звеличуєш-
ся; величні по життю — дрібні; 
влада — це все; влада може ста-
ти моєю. Принаймні частково» 
(Бавдоліно. — Х.: Фоліо, 2009).
 Будь-кого з персонажів Кор-
чинського могли би звати Бав-
доліно. «Він насолоджувався 
ситуацією, ганяв між усіма воро-
гуючими сторонами. У всіх брав 
гроші, всіх дурив і ловив хвилини 
щастя», — це може бути доволі 
точною характеристикою італій-
ського персонажа, але насправді 
є зізнанням українського пись-
менника, поглядом у дзеркало. 
Логічно-божевільна аргумента-
ція персонажів Еко та Корчинсь-
кого, хоч як дивно, дарує нам 
психологічну рівновагу: після 
таких книжок політичний теле-
візор уже не псуватиме нерви.
 Аж ніяк не порівнюю літе-
ратурні потуги Корчинського і 
Еко, ідеться лише про спільну 
парадигму. Коли вже з кимось 
зіставляти, то, радше, з «Арис-
тократом із Вапнярки» Олега 
Чорногуза, чий «граф» Сідал-
ковський — той самий трікстер, 
що успішно пережив шалені 90-
ті в історії Корчинського. «Граф. 
Це моє революційне псевдо», — 
знаходимо у «Сяючому шляху». 
А ще згадаймо «Діви ночі» Юрія 
Винничука — головні персонажі 
там і тут, ніби близнюки. Зреш-
тою, можна згадувати усю ран-
ню прозу Сергія Жадана з «Во-
рошиловградом» включно, де 
у них однаково: про високе — 
профанною лексикою і навпа-

ки. От відгадайте, це з Жада-
на цитата чи з Корчинського: 
«— Блядь, Вовчик, — висловив 
я свій дискурс, — за що з тобою 
можна розмовляти? Для тебе й 
порнушний журнал контексту-
ально заскладний. –Чого ти дої-
бався! — парирував він контр-
тезою». Єдине, що різнить 
умовно головного персонажа у 
прозі Корчинського від героїв 
згаданих авторів, — значніша 
ерудованість. Авжеж, авантур-
ник кримінальної орієнтації 
знається на імпресіоністах, ста-
рих голландцях, класицизмі, 
опері та джазі, не кажучи вже 
про світову політику в деталях.
 Але це все — про зовнішній 
шар. Про «роман для домогоспо-
дарок». Насправді це роман ідей. 
Де політична філософія розписа-
на на діалоги. Як, до прикладу, 
в Оксани Забужко в «Музеї по-
кинутих секретів» (політична 
історія) та в «Польових дослід-
женнях...» (соціальна психоло-
гія). Знову-таки, йдеться не про 
порівняння, а про спільну па-
радигму. Та якщо вже зайшло-
ся про пані Оксану, то їй цілком 
притаманне гасло пана Дмитра: 
«Не треба депутатів, дайте 
лицарів і принцес!».
 Дебютний «Сяючий шлях» 
не здобувся на популярність. 
Хоча й посів 28-ме місце серед 63 
номінантів рейтингу. Причини 
дві: читацька недовіра до авто-
ра-«провокатора» та відсутність 
редакційної роботи з рукописом; 
видавець, либонь, не зважився 
призначити поважного редак-
тора на книжку поважного ав-
тора. А оскільки пан Корчинсь-
кий є людиною передовсім усної 
культури, то й у виданні зберег-
лися всі красоти мовлення, що 
на письмі перетворюються на 
вади: повтори, раптові обриви, 
навіть візуалізація риторичних 
наголосів у писаному тексті. За 
два роки роботу над помилками 
виконано, і другий роман «Есте-
тика жебрацтва» (К.: Zалізний 
тато, 2018) посів четверте місце 
в рейтингу жанрової прози.
 Утім означення «перший-
другий» вельми умовне, оскіль-
ки «Естетика жебрацтва» — це, 
в суті справи, кардинально пе-
реформатований, розширений, 
поглиблений і значно динамі-
зований «Сяючий шлях». За-
галом по прочитанні «Естети-
ки жебрацтва» усі попередні 
книжки нашого автора вигля-
дають, як чернетки. Старі афо-

ризми знайшли свої сюжетні 
місця, нові почали виконувати 
додаткову функцію — інструмен-
тів психологічної індивідуалі-
зації персонажів. Від горизон-
тальної оповіді письменник чим 
далі більше практикує пано-
рамний погляд зверху, перехо-
дить від ситуативних узагаль-
нень до концептуальних, як-от: 
«В країні з’явився клас виборчо-
го пролетаріату. Працівники 
штабів, рознощики листівок, 
махальники прапорами, меш-
канці наметів, професійні піке-
тувальники, рекламники, жур-
налісти, піарники. Це передовий 
клас, який звик, що з ним ділять-
ся своїми прибутками олігархи... 
звик запанібрата спілкуватися 
з небожителями політики і вва-
жати себе вершителем долі віт-
чизни. Це — нове козацтво, легке 
на підйом, веселе, жадібне і безсо-
ромне. І в кожній козацькій душі 
дзвенить гасло свободи: щопівро-
ку — нові вибори, щодва роки — 
нова конституція!.. Змушуючи 
начальників до позачергових ви-
борів, ми спонукаємо їх позачер-
гово ділитися з нами». 
 Так, «Естетика жебрац-
тва» — це політтехнологічний 
екшн. Без жодних політсим-
патій та з максимальною відвер-
тістю учасників залаштункових 
подій. Макіяж персонажам Кор-
чинського не потрібен. Ніхто тут 
не приховує глибокого розчару-
вання, коли часом «корупція про-
ходить повз нас... І навіщо Яну-
ковичу американці? Ми б йому 
забезпечили не гірший програш, 
ніж організують вони, тільки 
за менші гроші». Про сором уза-
галі не йдеться — це поняття 
з іншого, не політичного жит-
тя. Хіба що трапляються пооди-
нокі викиди «непрофесійних» 
емоцій: «Після початку нашої з 
вами співпраці навіть моя віра в 
людство зменшилася на сімнад-
цять відсотків», — каже один з 
лицарів безпринципности. А так 
— «все, як завжди. Виділено було 
сто тисяч. Тоді політтехнолог 
замовника взяв собі половину за 
організацію процесу, а на решту 
підрядив Притулу з «Українсь-
кої правди» — найрозкручені-
ший політичний сайт, там за 
таке десь стільки і беруть. При-
тула взяла собі половину, а на ре-
шту підрядила Ройтбурта, бо 
самій їй не хотілося сваритися 
з тим, кого замовили, адже той, 
кого замовили, їй регулярно пла-
тить за розміщення новин про 

себе. Ройтбурт, будучи людиною 
глибоко порядною, старих по-
нять, узяв собі лише десятку, на 
решту найняв мене. З тобою ми 
поділимося навпіл, але тобі дове-
деться таки щось зробити». Ну, 
так, пам’ятаємо — «імена випад-
кові, співпадіння ненавмисні, ав-
тор божевільний»...
 Саме романом «Естети-
ка жебрацтва» Дмитро Кор-
чинський уповні леґалізувався 
як письменник. А наступного 
року з’явився роман «Прочани 
вночі» (К.: Zалізний тато, 2019) 
— навіть не традиційне про-
довження, а просто-таки край-
ня частина попереднього твору. 
Підозрюю, що видали її окремо 
лише з однієї причини: інакше 
ціла книжка мала би непідйом-
ний для більшости читачів обсяг 
у 800 сторінок. 
 Хронологія цієї частини — 
найглибший застій між двома 
Майданами. Коли раптом тобі 
відкривається, що «більшу час-
тину свого життя ми проводимо 
у стані очікування. Решту — у 
стані розчарування. Розчаруван-
ня тим, чого дочекалися». Коли 
виборчі процедури втрачають ре-
штки обнадійливости: «На вибо-
ри ми вчащаємо не для того, щоб 
вибрати найкраще, а для того, 
щоб уникнути найгіршого... На 
наступних виборах ми обира-
тимемо між потворним та огид-
ним... Ми маємо дуже багатьох 
купити, щоб забезпечити чесні, 
прозорі вибори... Головна націо-
нальна інтрига лишається нез-
мінною: не хто кого переможе, а 
хто кого обдурить».
 Розгублені всі, включно з 
виборчим пролетаріатом. Бій-
ців війни у натовпі підбадьорює 
свій панотець: «Як переповіда-
ють ті, хто читав Біблію, є час 
розкидати пелюсткові проти-
піхотні міни і є час збирати ме-
талобрухт. Є час «гей наливати 
повнії чари» і час ставити кліз-
му. Час на майдані підтримува-
ти кандидата в президенти і час 
тікати від підрозділів міліції, які 
він надіслав, щоб відновити кон-
ституційний лад після того, як 
виграв вибори». А ще таке: «Аме-
риканці на виборах обирають 
собі президента, українці — собі 
долю. У цьому й полягає помилка, 
адже долю можна знайти, виби-
раючи лише між калібрами, а не 
між кандидатами».
 У «Прочанах вночі», що пи-
салися три роки тому, є теза, 
яку й досі не здатний вимовити 
офіційний Київ: «Незалежність 
України може бути проголоше-
на лише на рештках кремля». 
Щось подібне знаходимо у Кор-
чинського вже у перших його 
книжках, ще з минулого століт-
тя. А у «Сяючому шляху» є така 
метафора: «Люди дотепні лише 
в своїй глупоті. Замість виводи-
ти генномодифіковану картоп-
лю, яку не їсть колорадський 
жук, краще б вивели колорад-
ського жука, який не їсть кар-
топлю». По-сьогоднішньому це 
звучить так: не умиротворення 
Росії, а її дезінтеґрація.
 «Найкращі підручники з ук-
раїнської політології написали 
Гоголь, Кафка і Льюїс Керрол», 
— зазначає наш автор. У такому 
контексті романи самого Кор-
чинського — вельми цікаві фа-
культативні посібники, укладені 
«ультрацентристом, войовни-
чим пацифістом, поміркованим 
екстремістом». ■

СИМВОЛИ І СЕНСИ

Літпровокації
від «войовничого пацифіста»

■
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 Укупі з двома програни-
ми «Бенфіці» матчами «плей-
оф» кваліфікації Ліги чем-
піонів поразка «Дніпру-1» 
стала третьою поспіль невда-
чею «біло-синіх». При цьому 
не забили підопічні Луческу в 
цих поєдинках жодного голу, 
а пропустили загалом аж вісім 
м’ячів. «Можливо, це мій ос-
танній матч на тренерському 
містку «Динамо», — сказав 
після поразки дніпрянам Лу-
ческу.
 Віддавши належне супер-
нику, румунський «коуч» 
«біло-синіх» висловив нез-
году з рішенням керівниц-
тва клубу проводити матч із 
«Дніпром-1» у Львові, а не в 
рідному місті. «Рішення гра-
ти тут було великою помил-
кою. Я хотів, щоб два мат-
чі — з «Дніпром-1» та з «Зо-
рею» — ми провели в Києві. 
Хлопці два місяці тому поїха-
ли з України, відтоді не бачи-
ли своїх сімей. Тому я наполя-
гав на тому, щоб їхати до Киє-
ва. Ще в повторному матчі з 
«Бенфікою» я відчув, що пси-
хологічний стан гравців по-
ганий. І з цієї причини я теж 
хотів, щоб ми поїхали до Киє-
ва. Коли граєш без уболіваль-
ників, повинні бути додаткові 
емоції, які дозволять фут-
болістам вийти на матч зі сві-
жою головою. Цього сьогодні 
не було. Психологічне стано-
вище команди знову було по-
гане. Напевно, в тому числі й 
з тієї причини, що хлопці за-
надто довго не були вдома, не 
бачили рідних», — наголосив 
Луческу.
 Відзначимо, що для ди-
намівців, як, власне, і для 
«Дніпра-1», поєдинок на 
«Арені Львів» був першим 
у новому чемпіонаті країни. 
Через участь у єврокубках 
свої перенесені матчі першо-
го туру ЧУ вони проведуть у 
листопаді. Поки ж у турнір-
ній таблиці динамівці посі-
дають неприємну своєму та 
вболівальницькому оку остан-
ню позицію.
 Колишній наставник збір-
ної України Мирон Марке-
вич не стримував емоцій, 
коли коментував проваль-
ний старт «біло-синіх» у чем-
піонаті: «Добре, що 0:3, а не 
0:8. У «Динамо» повна дегра-
дація команди. Так не може 
бути — це сором. Не знаю, 
що там відбувається в ко-
лективі. Нехай розбирають-
ся. Не може команда так без-
вольно грати. Давно все пот-
рібно змінювати. Абсолютно 
все, враховуючи й керівниц-
тво. Київське «Динамо» — 
національна гордість Украї-
ни. Те, що ми бачимо, такого 
не має бути. Як і в багатьох 
уболівальників «Динамо», в 

мене немає слів після цього 
матчу».
 Хай там як, а після по-
разки «Дніпру-1», за бажан-
ням тренера, динамівський 
колектив таки перебрався до 
столиці й уже там зіграє про-
ти «Зорі» в третьому турі ЧУ.
 До слова, «Зоря» разом із 
«Колосом», «Олександрією» 
та «Вересом» після двох зігра-
них турів має стовідсотковий 
результат і перебуває нагорі 
турнірної таблиці.
 На відміну від «Динамо», 
свій єврокубковий шлях у 
нинішньому сезоні лугансь-
кий клуб уже завершив і пов-
ністю зосереджений на одній 
турнірній справі. З новим на-
ставником — нідерландцем 
Патріком ван Леувеном — 
«Зоря» демонструє резуль-
тативний і змістовний фут-
бол. Кожен з її суперників у 
стартових турах («Ворскла» 
та «Львів») отримав у свої во-
рота по три м’ячі. Відтак зу-
пинити забивного суперни-
ка команді Луческу буде не-
просто.
 Якщо в питанні підкорен-
ня турнірних вершин «Дина-
мо» та «Зоря» перебувають із 
протилежних боків, то в іс-
торії з протидією роботі єди-
ного телепулу УПЛ обидва 
клуби демонструють спільну 
позицію, закриваючи доступ 
до домашніх стадіонів пред-
ставникам компанії, котрій 
за контрактом належать пра-
ва на показ усіх матчів ЧУ.
 Після того як операто-
ри Setanta були змушені за-
лишити кілька українсь-
ких стадіонів, поступившись 
місцем для зйомки поєдин-
ків УПЛ хлопцям із холдин-
гу «1+1», УАФ попереди-
ла: «Спочатку на порушни-
ків єдиного ТВ-пулу чекають 
штрафи, потім їх позбавляти-
муть залікових очок».
 Поки ж УПЛ фіксує пору-
шення й передає їх до КДК 
УАФ, супроводжуючи конф-
лікти між телевізійниками 
заявами наступного змісту: 
«У зв’язку з недопущенням 
футбольним клубом «Дина-
мо» знімальної групи на по-
зиції для зйомки матчу «Ди-
намо» — «Дніпро»-1, пересув-
на телевізійна станція офіцій-
ного транслятора Setanta 
Sports була вимушена поки-
нути стадіон «Арена Львів», 
на якому проводиться матч. 
Після отримання всіх офіцій-
них рапортів і документів, 
дані про інцидент будуть пе-
редані на розгляд Контроль-
но-дисциплінарного комітету 
УАФ».
 Що ж до позиції опонентів 
єдиного ТВ-пулу, котру, ок-
рім «Динамо» та «Зорі», та-
кож підтримують «Дніпро-1», 

«Металіст» і «Рух», то їхній 
головний аргумент полягає в 
тому, що в умовах війни вболі-
вальники мають безплатно ди-
витися матчі ЧУ, а не платити 
за їхній перегляд гроші. Хай 
там як, а одразу після попе-
реджень, отриманих від УАФ, 
один із не згодних клубів — а 
саме «Металіст» — вирішив 
послабити свою позицію й до-
пустив на свою гру (в другому 
турі) проти «Інгульця» зні-
мальні групи одразу двох за-
цікавлених компаній.
 До речі, поєдинок «Ме-
таліста» в стартовому турі — 
проти «Руху», котрий прохо-
див у День незалежності, три-
чі переривався повітряними 
тривогами, через що команди 
провели в укритті понад дві 
години. ■
 

 

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Скандальна позиція
Новий національний чемпіонат київське «Динамо» розпочало з несподіваного фіаско

■

Після двох турів «Зоря» очолює турнірну таблицю ЧУ-2022/2023.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

У першому матчі нового розіграшу УПЛ динамівці зазнали сенсаційного розгрому від «Дніпра-1».
Фото з сайту ua-football.com

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 2-й тур. «Львів» — «Зоря» — 
2:3, «Ворскла» — «Верес» — 1:2, «Металіст» — «Чорноморець» — 0:0, 
«Колос» — «Рух» — 2:0, «Шахтар» — «Кривбас» — 1:0, «Динамо» — 
«Дніпро-1» — 0:3, «Металіст» — «Інгулець» — 1:1, «Олександрія» — 
«Минай» — 2:1.
 Матчі 1-го туру: «Шахтар» — Металіст-1925» — 0:0, «Зоря» — «Вор-
скла» — 3:1, «Чорноморець» — «Верес» — 0:1, «Колос» — «Кривбас» — 
1:0, «Рух» — «Металіст» — 1:2.
  Перенесений матч 7-го туру: «Інгулець» — «Олександрія» — 1:2.
 Турнірне становище: «Зоря», «Колос», «Олександрія», «Верес» — 6, 
«Металіст», «Шахтар» — 4, «Дніпро-1» — 3 (1 матч), «Металіст-1925» — 
2, «Інгулець», «Чорноморець» — 1, «Львів», «Минай» — 0 (1), «Кривбас», 
«Ворскла», «Рух» — 0 (2), «Динамо» — 0 (1).

* * *
 Жеребкування групової стадії єврокубків.
 Ліга чемпіонів. Група F. «Реал» (Іспанія), «Лейпциг» (Німеччина), «Сел-
тік» (Шотландія), «Шахтар» (Україна).
 Ліга Європи. Група В. «Динамо» (Україна), «Ренн» (Франція), «Фенер-
бахче» (Туреччина), АЕК Ларнака (Кіпр).
 Ліга Конференцій. Група Е. «АЗ» (Нідерланди), «Аполлон» (Кіпр), 
«Дніпро-1» (Україна), «Вадуц» (Ліхтенштейн).

■

Григорій ХАТА

За неповний тиждень в українському елітному чемпіонаті відбу-
лися поєдинки двох стартових турів, і його учасники подарували 
вболівальникам чимало цікавих історій, скандалів і несподіва-
них спортивних результатів. Звісно, головною стартовою сен-
сацію ЧУ-2022/2023 стала розгромна поразка київського «Ди-
намо» в матчі проти «Дніпра-1». Попри те, що під орудою свого 
нового наставника Олександра Кучера дніпряни провели зовсім 
мало часу, це не завадило їм тричі вразити ворота іменитого су-
перника й змусити керманича киян Мірчу Луческу після фіаско 
говорити про відставку.
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«Прийшов час, коли ми вже нікого не боїмося. 

Адже навпроти за сіткою — такі ж хлопці, які добре вміють грати 
у волейбол. Ось і все. Ми теж вміємо це робити».

Угіс Крастіньш
латвійський наставник чоловічої 
національної збірної України з волейболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже традиційно на турнірах 
Великого шолома український 
теніс має широке жіноче пред-
ставництво. Одразу п’ятеро ук-
раїнських тенісисток потрапи-
ли до основної сітки цьогорічно-
го «Ю-Ес оупен». Попри те, що 
жереб виявився не надто приєм-
ним для наших співвітчизниць, 
троє з них успішно подолали 
стартовий бар’єр, залишивши 
за бортом змагань значно рей-
тинговіших за себе опоненток.
 Першою, хто наробила ней-
мовірного галасу в Нью-Йорку, 
стала 20-річна Дар’я Снігур. Ус-
пішно пройшовши сито кваліфі-
кації, уродженка Києва в старто-
вому раунді «основи» переграла 
експершу ракетку планети, ру-
мунку Симону Халеп.
 Посіяна на «Ю-Ес оупен»-2022 
під високим сьомим номером, Ха-
леп виявилася, по суті, безпорад-
ною перед 124-ю ракеткою плане-
ти з України. Єдина серйозна річ, 
котра вдалася румунській тені-
систці на корті імені Луїса Арм-
стронга, — це взятий нею «під 
нуль» другий сет. Загальний же 
успіх у трьох сетах дістався Сні-
гур — 6:2, 0:6, 6:4.
 «Я дуже щаслива. У мене 
більше немає коментарів, бо за-
раз мені просто їх неможливо 
зробити. Хочу подякувати Си-
моні за цей чудовий матч, це 
чудовий досвід для мене. Я вже 
була на цьому корті, коли грала 
благодійний матч для України. 
Але я все одно дуже-дуже нерву-
вала. Намагалася робити все, 

що могла. Звичайно, це матч 
для України, для моєї родини, 
для всіх, хто за мене вболівав. 
Дякую, дякую всім! Слава Ук-
раїні!» — поділилася емоціями 
після перемоги Дарина.
 Удало стартувала на Від-
критій першості США-2022 й 
інша представниця молодого 
покоління українського тені-
су. У свої 20 років Марта Кос-
тюк уже має чималий досвід 
виступів на дорослих турнірах. 
Відтак перемога в першому колі 

цьогорічного «Ю-Ес оупен» над 
єгиптянкою Майяр Шериф не 
стала для неї чимось надзвичай-
ним. Для Костюк протистояння 
з Шериф проходило під знаком 
реваншу за поразку на «Ролан 
Гарросі»-2022, і українці вдало-
ся без особливих проблем повер-
нути суперниці старий боржок 
— 7:6 (7:2), 6:4.
 Третя ж українка, котрій 
вдалося успішно переступи ти 
стартовий  бар’єр  «Ю-Ес оупен»-
2022, — 25-річна Ангеліна 

Калініна. Останнім часом у грі 
уродженки Нової Каховки спос-
терігається відчутний прогрес. 
До Нью-Йорка вона приїхала, 
посідаючи високий 47-й рядок у 
рейтингу WTA. У протистоянні 
з господаркою кортів Бернардою 
Перою Ангеліні довелося зважа-
ти на вболівальницький фактор, 
утім аж занадто великих про-
блем він їй не створив. У поєдин-
ку практично рівних за силою та 
рейтингом опоненток сильнішою 
виявилася представниця Украї-

ни — 6:4, 6:4.
 А от двом іншим українкам, 
які свого часу піднімалися до 
«топ-30» рейтингу WTA, не 
вдалося здолати стартовий ра-
унд заключного в сезоні турніру 
«Великого шолома». Перебува-
ючи далеко від свого оптималь-
ного рівня, Даяна Ястремська 
(86-та ракетка WTA) та Леся 
Цуренко (89) на старті «Ю-Ес 
оупен» отримали дуже потуж-
них опоненток. У протистоянні 
з 20-м номером посіву, амери-
канкою Медісон Кіз, Ястрем-
ська шансів на успіх узагалі не 
мала — 7:6 (7:3), 6:3. Натомість 
Цуренко спробувала нав’язати 
боротьбу четвертій ракетці тур-
ніру Паулі Бадосі, вигравши у 
неї перший сет. Проте для під-
сумкового успіху сил у досвід-
ченої українки не вистачило — 
6:3, 6:7 (4:7), 3:6.
 А завершивши свої висту-
пи на «Ю-Ес оупен», Леся скон-
центрувалася на роботі благо-
дійного фонду, створеного низ-
кою українських атлетів та пок-
ликаного допомагати Україні 
та ЗСУ. «Наш фонд називається 
United Athletes Foundation, спе-
ціально по-спортивному, щоб 
відразу було зрозуміло, хто ним 
займається. Ми активно просу-
ватимемо наш фонд по всіх до-
ступних каналах. Ми налашто-
вані на довгу та плідну роботу, 
не лише під час війни, а й на-
далі для відновлення та будів-
ництва нашої прекрасної краї-
ни. У нас дуже амбітні плани, і 
ми обов’язково їх реалізуємо», 
— розповіла Цуренко. ■

ТЕНІС

На сьомому небі від щастя
Троє українських тенісисток успішно подолали стартовий бар’єр Відкритої першості США

■

На старті основного розіграшу «Ю-Ес оупен» Дар’я Снігур сенсаційно здолала експершу ракетку планети Сімону Халеп.
Фото з сайту btu.org.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 В останні роки український волейбол 
переживає справжнє піднесення. Після 
змін у керівництві Федерації волейбо-
лу України, котру нині очолює Михай-
ло Мельник, уваги, перш за все, побіль-
шало до національних збірних.
 Невипадково ж після 24-річної пе-
рерви чоловіча національна команда 
України знову грає на чемпіонаті сві-
ту. У далекому 1998 році «синьо-жовті» 
в Японії провели свій дебютний «мун-
діаль». І ось через чверть століття ук-
раїнська збірна знову потрапила до чис-
ла учасників світового форуму, котрий 
цього року проходить у Польщі.
 Опинитися в числі фіналістів команді 
Угіса Крастіньша вдалося завдяки своє-
му високому рейтингу та дискваліфіка-
ції збірної росії. Дізнавшись про потрап-
ляння України на ЧС, президент ФВУ 
наголосив, що «квиток на світовий фо-
рум — це не благодійний жест від органі-
заторів, а закономірний результат бага-
торічної роботи збірної та федерації».
 Хай там як, а, посівши замість росіян 
у групі А місце першого сіяного, «синьо-
жовті» опинилися в компанії збірних 

Сербії, Тунісу та Пуерто-Ріко.
 «Прийшов час, коли ми вже нікого 
не боїмося. Адже навпроти за сіткою — 
такі ж хлопці, які добре вміють грати у 
волейбол. Ось і все. Ми теж уміємо це ро-
бити. А ось як піде сама гра, хто діяти-
ме правильно, а хто буде частіше поми-
лятися — покажуть тільки підсумкові 
цифри на табло», — заявив перед стар-
том ЧС латвійський наставник українсь-
кої команди Угіс Крастіньш.
 Однак повністю позбутися нервів у 
стартовому поєдинку проти потужної 
Сербії українським волейболістам не вда-
лося. «Головний тренер сказав, що зігра-
ли достатньо добре як команда, але до 
кінця не повірили в себе», — так проко-
ментував стартову поразку сербам один із 
лідерів «синьо-жовтих» Юрій Семенюк.
 У кожній партії українські волей-
болісти нав’язували супернику бороть-
бу. Особливо добре підопічні Крастінь-
ша проявили себе в першому сеті, коли 
мали шанси його виграти. Утім, як каже 
Крастіньш, українські збірники не пові-
рили, що можуть вигравати у такого по-
тужного суперника, як збірна Сербії, — 
0:3 (26:28, 21:25, 20:25).
 «У нас багато що виходило, однак, 

можливо, не повірили, що так просто 
можемо виграти перший сет та матч. Не 
повірили в себе — програли, але ми ста-
ралися, допомагали один одному. Особ-
лива подяка нашим уболівальникам, 
яких було дуже багато на трибунах. Бу-
демо далі старатися. Маємо шанси», — 
наголосив Семенюк.
 У другому турі українські волей-
болісти виглядали набагато впевненіше 
й досить легко переграли найсильнішу 
збірну Африки. На команду Тунісу «си-
ньо-жовті» витратили мінімальну кіль-
кість партій — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) 
і в хорошому настрої підійшли до вирі-
шального матчу групового турніру, в 
якому в суперництві з командою Пуер-

то-Ріко українські волейболісти бороли-
ся за місце в 1/8 фіналу.
 «Про збірну Пуерто-Ріко можу сказа-
ти, що зібрали про неї, як і про Туніс, до-
сить багато інформації. Обидві команди 
досить сильні, вони практично постій-
но виступають на чемпіонатах світу, ви-
користовуючи квоти своїх континентів. 
Будемо боротися і прагнемо вигравати. 
Наше завдання-мінімум на цьому тур-
нірі — вийти з групи, а далі вже пройти 
якомога далі», — зауважував перед поїз-
дкою на ЧС Крастіньш.
 Із Тунісом його підопічні проблем не 
мали, можна сподіватися, що так само 
успішно вони провели й поєдинок про-
ти пуерторіканців. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Високі прагнення
На своєму другому в історії планетарному форумі українські 
волейболісти серйозно боролися за місце в 1/8 фіналу

■

Українські волейболісти мали хороші шанси пробитися до «плей-оф» світового форуму в Польщі.
Фото з сайту www.fvu.in.ua.

❙
❙
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 Після того як доб’єм русню, тре-
ба не забути попросити ЗСУ розібра-
тися з коронавірусом.

* * *
 Скоро у таксистів на прибор-
ній панелі будуть три іконки Арес-
товича.

* * *
 Девіз російського солдата: 
відірвало ліву руку — підстав праву.

* * *
 Тепер, коли питимемо, при кож-
ному тості будемо казати: «Давай, як 
«москва» — до дна!»

* * *
 Чує Святий Петро, хтось грюкає 
в двері Раю. Відчиняє, а там кілька 
сотень мужиків у тільниках.
 — Ви хто?

 — Екіпаж крєйсєра «масква».
 — Ви помились, хлопці. Ідіть за 
рускім корабльом — вам не сюди!

* * *
 Безплатно віддам червону цег-
лу в необмеженій кількості на умо-
вах самовивозу. Адреса — москва, 
кремль.

* * *
 — Пані, яка мета вашої поїздки 
до іншої області?
 — Відвідування коханця...
 — Наразі війна. Залишайтеся, 
будь ласка, вдома, до вас приїде во-
лонтер.

* * *
 Прокидаєшся вночі, потрібно 
обов’язково зайти в інтернет. А рап-
том х@йло здох, а я не в курсі.

 По горизонталі: 1. Диплома-
тичний документ, що означає не-
згоду чи протест. 3. Герой роману 
Олександра Бєляєва «Людина-ам-
фібія». 9. Порода тонкорунних ове-
чок. 10. Столиця Сенегалу, кінцевий 
пункт знаменитого ралі, яке тради-
ційно стартує в Парижі. 11. Приклад 
для наслідування. 13. Попередник 
Святослава Шевчука на посту глави 
Греко-католицької церкви України. 
14. Бажання щось зробити. 16. По-
ширене в Росії знаряддя катування. 
18. Префікс, який у складних словах 
означає «внутрішній». 19. Отруйна 
змія, з якою воював мангуст із казки 
Кіплінга. 21. Спортивний снаряд для 
акробатичних стрибків. 22. Ім’я відо-
мого узбецького поета і мислителя. 
26. Священник в ісламі. 27. Пред-
ставник виборців у радах чи парла-
менті. 28. Трикутна піраміда. 29. Го-
верла, Петрос, Арарат.
 По вертикалі: 1. Давньогрець-
ка богиня помсти. 2. Звужена догори 
металева кавничка з ручкою, джез-
ва. 4. Місто на Закарпатті, в якому 
1939 року проголосили Карпатську 
Україну. 5. Велике місто в Індії, сто-
лиця штату Мадх’я Прадеш. 6. Удар 
у боксі, коли противник падає, але 
знаходить у собі сили стати на ноги. 

7. Голлівудський актор, зірка філь-
мів «9 з половиною тижнів» та «Ре-
слер». 8. Негативно заряджений іон. 
12. Відкидна покришка, що прикри-
ває мотор або якийсь механізм у ма-
шині. 13. У давньогрецькій міфоло-
гії — потвора з тілом змії і голова-
ми дракона. 15. В давнину — жінка, 
яка народила позашлюбну дитину. 
17. Жіноча прикраса на руку. 19. 
Висушені абрикоси без кісточки. 20. 
Гірська система у Європі. 23. Намет 
круглої форми для циркових вистав. 
24. Поширене англомовне прізвище, 
яке перекладається як «коваль». 25. 
Український чубатий птах. ■

Кросворд №24 
від 24 серпня

Адреналіна ШУГАЙ

 Учасники відомого ук-
раїнського гурту «Анти-
тіла» вже з перших днів 
повномасштабного вторг-
нення вирушили на фронт 
як парамедики. Хлопці 
провели на Харківщині, 
де й досі дуже гаряче, пів 
року, і нарешті поверта-
ються до Києва. За нака-
зом головнокомандувача 
ЗСУ Валерія Залужного, 
музиканти більше не пе-
ребуватимуть у зоні бойо-
вих дій. 
 Про це гурт повідо-
мив шанувальникам 
на особистій сторінці в 
Instagram.
 Музиканти наголо-
сили, що продовжать 
при цьому залишати-
ся в складі територіаль-
ної оборони Києва. «По-
вертаємося до творчості. 
Розпорядженням голов-
нокомандувача ЗСУ Ва-
лерія Залужного «Анти-
тіла» відряджено до Киє-
ва із зони бойових дій на 
півночі Харківщини, — 
йдеться в дописі. — Та-
рас Тополя, Сергій Вусик 
і Дмитро Жолудь про-
довжують нести службу 
в лавах 130-го батальйо-
ну ТРО, проте відсьогод-
ні не виходитимуть, згід-
но з бойовими розпоряд-
женнями, на передову як 
стрільці-парамедики ева-
куаційних екіпажів».
 Хлопці додають, що 
вже взяли участь у захо-
дах, присвячених Дню 
Незалежності Украї-
ни, на черзі — важливі 
мистецькі акції за кор-
доном та соціальна робо-
та, «особливо важлива в 
цей час для держави».
 Окрім безпосеред ньої 

роботи на передовій, му-
зиканти не полишали 
свої волонтерські спра-
ви. Ще з 2014 року вони 
за допомогою друзів, не-
байдужих громадян та 
українців з усіх куточ-
ків світу зібрали, за-
купили та передали на 
фронт засобів військо-
вого і гуманітарного ха-
рактеру на суму понад 
30 млн гривень. «150 
тонн гуманітарних ван-
тажів тільки з 24 люто-
го 2022 року по сьогод-
нішній день доставили 
наші команди на деоку-
повані і прифронтові те-
риторії, на передову ЗСУ 
передано десятки авто-
мобілів і десятки відре-
монтовано, врятовано 
сотні життів, — ідеть-
ся на офіційній сторін-
ці гурту в фейсбуці. — 

Ми реалізували масш-
табний проєкт Ukraine 
Exist у штаб-квартирі 
ООН, забезпечили за цей 
час десятки підрозділів 
необхідною амуніцією, 
електронікою і меди-
циною. Все це завдяки 
спільноті друзів, які ста-
ли частиною нашого во-
лонтерського руху, а та-
кож завдяки довірі лю-
дей». Відтак музиканти 
вирішили трансформу-
вати свою волонтерську 
діяльність та оголоси-
ли про створення благо-
дійного фонду під одной-
менною назвою. 
 «Ми створили і назва-
ли фонд «АНТИТІЛА», 
адже найцінніше, що у 
нас є, — наша репута-
ція, — повідомляє гурт. 
— Ми запустили зруч-
ний сайт (www.antytila.

ua), на якому ви можете 
обрати цікавий для вас 
напрямок волонтерства 
і долучитися. Ви можете 
бути на відстані, але бути 
поруч у важливий мо-
мент. Дякуємо за довіру 
і продовжуємо працюва-
ти. Так переможемо!». 
 Хлопці закликали 
всіх небайдужих долу-
чатися до своїх ініціа-
тив та обіцяють звітува-
ти про витрачені кошти 
й реалізовані проєкти. 
 Що ж, українці дове-
ли, що здатні купити за-
для перемоги навіть су-
путник. І вони дійсно 
— непереможна сила! 
Немає сумнівів, що для 
імунітету країни від 
російської зарази вони 
зроблять усе можливе. 
Зокрема, будуть донати-
ти й на «АНТИТІЛА». ■

Гурт «Антитіла».❙

ДЯКУЄМО ЗА СЛУЖБУ!

«Антитіла» на «дембелі»
Відомий гурт залишив зону бойових дій і повертається до творчості

■

2—3 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +8...+10, удень +19...+21. Пiслязавтра вночi 
+9...+11, удень +18...+20.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +19...+21.
Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +7...+9, удень 
+20...+22. Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +15...+17, 
удень +23...+25.

30 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 23-28 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +6...+8, удень +19...+21. Моршин: 
уночi +6...+8, удень +19...+21.

«Ми не дозволимо путіну зламати наші традиції»
Попри воєнний стан, Юрко Фединський організував на своєму обійсті в селі Крячківка на Полтавщині 
8-й фестиваль «Древо роду кобзарського», бо вважає, що зараз не час складати духовну зброю
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