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Що винен — 
віддать повинен
П’ять мільйонів українців, зареєстрованих в Єдиному реєстрі боржників, 
можуть за кілька годин примусово розплатитися зі своїми боргами
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«Видно, атмосфера вирішила свіжою, м’яко кажучи, погодою змусити нас 
моторніше готуватися до Великодня».

Наталія Діденко
народний синоптик

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталя НАПАДОВСЬКА

 В Україні спростили процедуру ви-
явлення рахунків боржників та отри-
мання інформації про наявні на них 
суми грошей і впровадили автоматич-
не списання коштів у рахунок боргу. 
Відповідне рішення прийняло Мініс-
терство юстиції.
 Раніше приватні й державні ви-
конавці через банки могли примусо-
во списувати лише кошти за неспла-
ту аліментів, в інших випадках бан-
ки просто блокували рахунки борж-
ників. Тепер ситуацію спрощено: 
онлайн проводитимуть процедуру 
списання боргів як зі сплати алімен-
тів, так і за кредитами, штрафами за 
порушення правил дорожнього руху, 
комунальними послугами тощо.
 На сьогодні до автоматичної сис-
теми виконавчого провадження вже 
приєдналися ПриватБанк, ТАСко-
мбанк, Універсал Банк, ОКСІ Банк, 
Банк Восток, Індустріалбанк і Про-
Кредит Банк, але найближчим часом 
гроші з рахунків «автоматом» змо-
жуть списувати 62 банки з 73.
 Як і раніше, кошти на банківських 
рахунках можуть бути заарештовані 
винятково на підставі рішення суду або 
постанови державного чи приватного 
виконавця. Але тепер створено більш 
модифікований механізм. Раніше про-
цедура стягнення коштів була трива-
лою і забюрократизованою: судові ви-
конавці возилися з паперовими листа-
ми, паперовими платіжними доручен-
нями, паперовими листами в банк... ці 
дії тривали тижнями. І боржник всти-
гав «вивести» гроші з банку. Після 
нововведення всю «паперову бюрок-
ратію»  перенесуть в онлайн. Це змен-
шить витрати і підвищить ефектив-
ність виконання рішень. 
 Банки будуть зобов’язані протягом 
години відповісти на вимогу інформа-
ції про рахунки неплатника і кошти на 
них. Після цього виконавець надсилає 
в банки постанову про арешт рахунків 
— і ті її виконують. Потім виконавець 
(якщо на рахунку боржника є гроші) 
направляє в банк платіжні вимоги про 
примусове списання коштів, фінуста-
нова переводить гроші Державній ви-
конавчій службі або приватному ви-
конавцю, який ініціював стягнення. 
Таким чином заарештувати кошти 
можна буде впродовж кількох годин, 
а списати — за кілька днів, при цьому 
з рахунку буде списана вся сума бор-
гу. Якщо ж грошей на рахунку менше, 
ніж розмір боргу, — заберуть усе.
 Треба зауважити, що Україна йде 
шляхом подібного зарубіжного до-
свіду. У Литві схема стягнення бор-
гів дозволяє практично за один ро-
бочий день виявити, заарештувати 
і стягнути необхідну суму з рахун-
ку боржника. Інформацію направля-
ють в усі банки, що функціонують у 
країні, і гроші списуються автома-
тично. Якщо борг закритий, арешт 
автоматично знімається. У Німеч-
чині злісним неплатникам заареш-
товують зарплатні кошти, залишаю-
чи мінімум на життя. На тих, хто на-
магається приховати фінансовий стан 
або отримує зарплатню готівкою, че-
кає штраф або навіть три роки за ґра-
тами. Хорватія, після того як ввела в 
2011 році електронний арешт коштів 

боржників, через кілька років увійш-
ла в десятку країн, які подолали зліс-
ну заборгованість (вона стала сьомою, 
а була на 52-му місці).
 Але, крім плюсів, нововведення 
має ще чимало підводних каменів. 
Нацбанк зобов’язав комерційні бан-
ки надавати інформацію про рахун-
ки громадян Державній виконавчій 
службі, приватним виконавцям, СБУ, 
Держбюро розслідувань, Національ-
ній поліції, Антимонопольному ко-
мітету, Державній патрульній служ-
бі, приватним виконавцям, Комісії з 
цінних паперів та фондового ринку і 
в багато інших державних установ. 
Таким чином фактично скасовується 
банківська таємниця. Багато питань 
і до сфери відповідальності виконав-
ців. Арешт і списання грошей iз ра-
хунків боржників прискориться, але 
рівень інформування боржників за-
лишиться на сьогоднішньому, вельми 
незадовільному, рівні. Зараз громадя-
ни часто навіть не підозрюють про те, 
що у них є борги, і дізнаються про це 
тільки після того, як банк заблокував 
картку. «Оскiльки автоматизується 
процес списання коштів, то потрібно 
автоматизувати і процес оповіщення 
— люди повинні отримувати СМС або 
повідомлення в додаток, ту ж «Дію». 
Навіть якщо списали кошти — пояс-
ніть, чому», — вважає адвокат Дмит-
ро Лошаков. 
 А якщо державний виконавець 
просто «забув» вказати, що борг спи-
сується «в межах сум, зазначених у 
виконавчих документах» і при штра-
фі за порушення правил руху в роз-
мірі 170 грн вам накладуть арешт на 
все майно? При тому, що в період ка-
рантину багато відділів Державної ви-
конавчої служби не пускають грома-
дян всередину своїх приміщень на-
віть для подачі заяв та запитів, скарг i 
звернень, не кажучи про ознайомлен-
ня з матеріалами виконавчого провад-
ження. І поки боржник звертатиметь-
ся в суд із заявою про визнання дій 
виконавця незаконними та вимогою 
скасувати арешт усіх коштів, крім 
тих, які стосуються виконавчих доку-
ментів, він не зможе розпоряджатися 
своїми коштами. Замкнуте коло. Ви-
никає питання: хто буде компенсову-
вати ці втрати? І тільки втручання ад-
воката може зрушити ситуацію з мер-
твої точки, але не гарантовано, тому 
боржник змушений подавати скаргу 
на дії та бездіяльність виконавця до 
суду.
 Нарешті далеко не всі боржники 
будуть так легкодоступні, як передба-
чається. Незважаючи на більш швид-
кий порядок списання заборгованос-
ті зі сплати комунальних послуг (на 
сьогодні вже понад 80 млрд грн) пос-
тачальники комунальних послуг не 
будуть поспішати їх стягувати. Біль-
шість боргів за житлово-комунальні 
послуги приходиться на неефектив-
ні ЖЕКи, які просто не мають персо-
налу, який би займався подачею по-
зовів, у 2020 році було порушено тіль-
ки 342 тис. подібних позовів. При-
ватні ЖЕКи в цьому питанні більш 
ефективні. Але ще більш ефективні 
ті постачальники послуг, які мають 
можливість просто відключити борж-
ника за несплату. В такому випадку 
борги погашають дуже швидко. ■

СПИСАННЯ

Що винен — віддать 
повинен
П’ять мільйонів українців, зареєстрованих в 
Єдиному реєстрі боржників, можуть за кілька годин 
примусово розплатитися зі своїми боргами

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Окупанти продовжу-
ють вести обстріли пози-
цій українських захисни-
ків iз метою подальшого 
звинувачення у порушен-
ні режиму припинен-
ня вогню: так, 18 квітня 
було зафіксовано вісім 
порушень з боку зброй-
них формувань РФ.
 Зокрема, неподалік 
селища Водяне, що на 
Донеччині, противник 
відкривав вогонь із забо-
ронених Мінськими до-
мовленостями мінометів 
120-го калібру та автома-
тичних станкових грана-
тометів. У передмісті Ста-
рогнатівки, Пісків, Кате-
ринівки та Авдіївки ворог 
здійснив обстріл iз гра-
натометів різних систем, 
великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. 
Поблизу населеного пун-
кту Широкине окупанти 
вели вогонь зі станкових 
протитанкових гранато-
метів.
 Внаслідок ворожого 
вогню один український 
захисник отримав пора-
нення, не сумісні з жит-
тям, ще один військово-
службовець отримав ос-
колкове поранення (йому 
оперативно надали першу 
медичну допомогу та ева-
куювали до лікувального 
закладу).
 Про дії збройних фор-
мувань Російської Феде-
рації повідомлено пред-
ставників ОБСЄ через Ук-
раїнську сторону СЦКК. 

На обстріли противни-
ка українські захисники 
відкривали вогонь у від-
повідь. 
 Станом на 7 годину 
ранку 19 квітня з боку 
російсько-окупаційних 
військ зафіксовано три 
порушення режиму при-
пинення вогню. 
 Так, неподалік селища 
Південне ворог відкри-
вав вогонь iз мінометів 
120-го калібру, протитан-
кових ракетних комплек-
сів та зенітних установок. 
Біля Майорська росій-
ські окупанти стріляли 
з мінометів 82-го каліб-
ру, великокаліберних 
кулеметів та стрілецької 
зброї. А поблизу населе-
ного пункту Зайцеве здій-
снили дистанційне міну-
вання з ручних протитан-
кових гранатометів міна-
ми ПОМ-2. 
 Додамо, що омбудсман 
Людмила Денісова під 
час онлайн-зустрічі з за-
ступником держсекрета-
ря США з питань демок-
ратії, прав людини і праці 
Карой МакДональд пові-
домила, що на сьогодніш-
ній день на окупованих 
територіях Донецької та 
Луганської областей бо-
йовики «Л/ДНР» проти-
законно утримують 280 
громадян України: серед 
полонених — 44 військо-
вослужбовці, а 258 ук-
раїнських громадян вва-
жаються зниклими без-
вісти. 
 З 20 березня Місія  
ОБСЄ систематично фік-

сує випадки різноманіт-
ного перешкоджання ро-
боті Місії з боку росій-
ських найманців. Як-от, 
окупанти  вимагають об-
шуку причепів та авто-
мобілів СММ і, як наслі-
док, відмовляють у по-
дальшому пересуванні 
патрулів, якщо догляд 
не відбувся. Загрозливою 
стала тенденція до збіль-
шення зафіксованих ви-
падків перешко джання 
моніторингу лінії роз-
межування та прилег-
лих територій за допомо-
гою безпілотників Місії. 
Глушіння БПЛА СММ 
протягом тижня відбуло-
ся 59 разів, це у два з по-
ловиною рази  більше у 
порівнянні з 24 випадка-
ми протягом попередньо-
го тижня. Кількість поль-
отів БПЛА СММ, які за-
знали перешкод сигналу, 
збільшилася з 16% у лю-
тому до 28% у березні та 
58% у квітні. 
 Місія також постійно 
фіксує ще один спосіб пе-
решкоджання моніторин-
гу — обстріли БПЛА з різ-
них видів стрілецького оз-
броєння. Минулого тижня 
патрулі СММ зафіксува-
ли 10 таких випадків, у 
порівнянні з одним схо-
жим інцидентом за попе-
редній мі сяць. Подібні 
обмеження не тільки по-
рушують дипломатичні 
протоколи, а й безпосе-
редньо впливають на ви-
конання покладених на 
СММ обов’язків. ■

НА ФРОНТІ

Москві свідки 
не потрібні
Російські найманці систематично перешкоджають роботі 
Місії ОБСЄ на Донбасі

■

Часом Мiсiя майже нездiйсненна.❙
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КОРОНний 
номер
У шести регіонах 
у неділю не зробили 
жодного щеплення 
від «ковіду»
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Лякає пострадянське ставлення 
в окремих медзакладах до пацієнтів. 
Як розповідають родичі хворих на 
«ковід», зокрема в Києві та Хмельни-
цькому, коли потрапляєш у стаціонар 
на вихідні — лікувати тебе фактич-
но нікому. Як наслідок, несвоєчасне 
вжиття невідкладних кваліфікова-
них заходів призвело до непоодино-
ких летальних випадків. 
 18 квітня в Україні виявили 6 
тис. 506 нових випадків зараження 
на COVID-19, зокрема захворіли 253 
дитини та 98 медпрацівників. Про це 
свідчать дані Міністерства охорони 
здоров’я станом на ранок понеділка, 
19 квітня.
 У МОЗ констатували, що в неділю 
госпіталізовано 2 тис. 387 осіб, ле-
тальних випадків — 214, одужало — 
5 тис. 598 осіб, здійснено тестувань за 
добу — 27 тис. 488 (зокрема, методом 
ПЛР — 15 тис. 811, методом ІФА — 
4 тис. 37, досліджень експрес-теста-
ми на антиген до SARS-CoV-2 — 7 тис. 
640). У столиці цього дня 447 людей 
захворіли на ковід. 
 Прикро, але в Києві та ще п’яти 
областях у неділю не зробили жодно-
го щеплення від коронавірусу. 
 За добу 18 квітня найбільшу кіль-
кість підтверджених випадків зареєс-
тровано в Дніпропетровській (761), 
Харківській (622), Львівській (490), 
Миколаївській (461) областях i в 
Києвi (447). У цей день в Україні вак-
циновано від COVID-19 1 тис. 453 лю-
дини, а загалом із початку профілак-
тичної кампанії щеплення отримали 
450 тис. 647 українців, з яких лише 
п’ятеро — другою дозою вакцини.
 Приємною новиною поділився 
прем’єр Денис Шмигаль у Facebook. 
Він повідомив, що 18 квітня щеплен-
ня вакциною Pfizer почали проводи-
ти в Київській області, а з понеділка 
її використовуватимуть по всій Ук-
раїні: «Цю вакцину отримають насам-
перед персонал і мешканці будинків 
для літніх людей, а потім — рятуваль-
ники i прикордонники. Паралель-
но вже триває щеплення вакциною 
CoronaVac, яка насамперед розподі-
лена серед маломобільних груп насе-
лення, соціальних працівників, осві-
тян, які беруть участь в організації 
ЗНО».
 У низці облдержадміністрацій 
повідомили, що отримали перші 
партії вакцини виробництва Pfizer-
BioNTech: зокрема, на Полтавщину, 
на Харківщину та на Житомирщину 
прибуло по 1 тис. 170 доз цієї вакци-
ни.
 Зауважимо, що у США вакцину-
вали вже половину дорослого насе-
лення — 130 мільйонів людей! А ста-
ном на ранок понеділка у світі від ко-
ронавірусної хвороби COVID-19 оду-
жало 120 млн людей. 
 Всього у світі на COVID-19 інфіко-
вано 141 млн 999 тис. 954 людини, з 
них одужало 120 млн 531 тис. 685 осіб, 
а ось кількість померлих збiльшилася 
до 3 млн 32 тис. 865 осіб. Країнами з 
найбільшим поширенням коронавіру-
су залишаються США (32 млн 404 тис. 
454), Індія (15 млн 57 тис. 767), Бра-
зилія (13 млн 943 тис. 71), Франція (5 
млн 289 тис. 526), Росія (4 млн 702 тис. 
101), Велика Британія (4 млн 387 тис 
820), Туреччина (4 млн 268 тис. 447) та 
Італія (3 млн 870 тис. 131). ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, в селі Шукайво-
да Христинівського району, стала-
ся страшна трагедія. Там атомобіль 
влетів у ставок, і троє молодих лю-
дей загинули. Як повідомили «Ук-

раїні молодій» у черкаській обласній 
поліції, дорожньо-транспортна при-
года сталася ввечері, близько 22-ї го-
дини. Внаслідок ДТП «Жигулі» впали 
у місцевий ставок. У салоні було троє 
чоловіків — 46-річний водій i пасажи-
ри, 44 і 34 років. Усі вони загинули. 
 «Попередньо встановлено, що 46-

річний водій не впорався з керуван-
ням. Зараз слідчі з’ясовують обста-
вини трагедії. Уманським районним 
управлінням поліції відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 286 
Кримінального кодексу України — по-
рушення правил безпеки дорожнього 
руху», — зазначають у поліції Черка-
щини.
 Нагадаємо, що це вже друге таке 
нещастя в Черкаській області. Не так 
давно в селі Ташлик Смілянського 
району зi ставка на місці колишньо-
го кар’єру витягли авто з тілами бать-
ка та дорослого сина. Їх вважали зник-
лими. Слідство розглядає версію само-
губства. ■

ТРАГЕДІЯ

«Жигулі» — не амфібія 
Автомобіль влетів у ставок, троє чоловіків загинули

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Раніше «УМ» не раз детально пові-
домляла про складні проблеми Мала-
шівського сміттєзвалища під Тернопо-
лем i численні й довготривалі перипетії 
навколо їх вирішення. Нагадаю лише, 
що -надцять років тому «головний сміт-
ник» нашого обласного центру, за вис-
новками екологів, входив до сотні най-
більш екологічно небезпечних об’єктів 
країни. Відтак не може не радувати, що 
потроху його проблеми таки почали ви-

рішувати. У 2019-му було запущено 
лінію сортування сміття, завдяки якій 
зменшується обсяг твердих побутових 
відходів (у цілому їх там зараз понад 14 
мільйонів кубічних метрів). А днями від-
булося урочисте відкриття сучасної стан-
ції дегазації, яка сприятиме зменшенню 
небезпечних викидів у навколишнє се-
редовище, а паралельно — виробництву 
«зеленої енергії». 
 Як повідомляє пресслужба Тернопіль-
ської міськради, потужність станції, пер-
шої такої в області, становить 659 кВт, а 
її обладнання виготовлено відомою ав-

стрійською фірмою Jenbacher, яка забез-
печує біогазові проєкти в багатьох євро-
пейських країнах. Цікаво, що чи не впер-
ше в Україні на сміттєвому полігоні в Ма-
лашівцях застосовуватимуть змішаний 
вид відкачування метану — через верти-
кальні та горизонтальні свердловини.
 Компанією-підрядником, що займа-
тиметься дегазацію, стала ТОВ «Біогаз 
Енерджі — Тернопіль», яка входить до 
групи компаній «Кліар Енерджі Груп» 
(у проєктному портфелі останньої, за ін-
формацією сайта Тернопільської міськ-
ради, понад 15 працюючих станцій де-
газації в Україні). «Окрім безпеки дов-
кілля, станція виконуватиме також 
економічну функцію, — зазначив під 
час церемонії відкриття генеральний 
директор «Кліар Енерджі Груп» Анд-
рій Гріненко. — Це не тільки податки 
до місцевого бюджету, а й нові робочі 
місця. А завдяки тому, що з небезпечно-
го газу генеруватимуть «зелену» елект-
рику, експлуатація станції не потребу-
ватиме додаткових витрат iз місцевого 
бюджету». ■

ЕКОЛОГІЧНО

Приборканий газ
Станція на сміттєзвалищі служитиме безпеці довкілля 
та економіці

■

Ірина КИРПА

 У всіх регіонах країни у 
найближчі п’ять-сім днів па-
нуватиме мінлива погода з 
різкими перепадами тепла та 
холоду, коли повітря вдень 
прогріватиметься до комфор-
тних 7-14 градусів вище нуля, 
а от уночі очікуються замо-
розки та зливи.
 — Квітень рветься вперед, 
як шовковистий спанієль на 
прогулянку, але атмосфера 
ніяк не спустить його з повід-
ка, хвилюється, щоб не за-
блукав, — іронічно коментує 
прогноз погоди на найближ-
чі дні народний синоптик На-
талія Діденко. — Видно, ат-
мосфера вирішила свіжою, 
м’яко кажучи, погодою зму-
сити нас моторніше готувати-
ся до Великодня.
 На півночі та північному 
заході країни прогнозуєть-
ся до плюс 12 градусів тепла 
вдень та близько 0 градусів 
уночі.
 Ще холодніше буде в Кар-
патах, на високогір’ї та в ок-
ремих регіонах Західної Ук-
раїни, де повітря вдень ледь 
прогріється до 7-8 градусів 
тепла, очікуються сильні 
дощі з градом, можливі гро-
зи.
 Холодний циклон iз до-
щами та нічними заморозка-
ми пробіжить по Львівській, 
Івано-Франківській та Чер-
нігівській областях.
 Примхи природи змусять 
згадати про електричні обігрі-
вачі та теплий одяг жителів 
Чернігівщини, Полтавщини, 
Сумщини, Житомирщини та 
Рівненщини.
 У столиці України та-
кож буде відносно прохолод-
но та сиро, хоча температура 
повітря вдень виявиться ви-
щою, аніж у сусідніх регіо-
нах: вдень до 12-17 градусів 
тепла, вночі — близько 2-7 
градусів вище нуля.

 

Трохи більше сонячних днів 
очікується на півдні країни, 
але черговий циклон немину-
че внесе свої корективи у пла-
ни людей. За температурних 
показників вдень у 15-17 гра-
дусів тепла й вночі від 6 до 10 
тепла, жителі Херсона, Мико-
лаєва та Одеси нарівні з усіма 
будуть мокнути під дощем у 
період з 20 по 22 квітня 2021 
року.
 Згідно з довгостроко-
вим прогнозом Українського 
гідрометеорологічного інсти-
туту, прохолодна погода збе-

режеться у квітні та до сере-
дини травня, а нинішня вес-
на стала однією з найхолодні-
ших за останні 10 років.
 — Ми спостерігаємо до-
сить теплі окремі дні на тлі 
загальних нестабільних тем-
пературних показників, — 
зазначила завідувачка від-
ділом кліматичних дослід-
жень та довгострокових про-
гнозів погоди Українського 
гідрометеорологічного інс-
титуту НАН Вазіра Марта-
зінова. — Нас чекає ще не 
одна хвиля похолодань, від-

буватиметься це й у квітні, 
й у травні. Різка зміна пого-
ди через кожні чотири-п’ять 
днів, на жаль, стає нормою 
для України...
 Згідно з прогнозом си-
ноптиків, свято Великдень 2 
травня 2021 року відбудеть-
ся за відносно прохолодної 
погоди. Отож у головний для 
всіх православних людей день 
року більшість українців буде 
змушена відпочивати на при-
роді із заздалегідь підготовле-
ними пледами, парасолями й 
теплими куртками. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Зігріємося теплими спогадами 
Холодний циклон стрімко принесе до України нічні заморозки, 
шквалистий вітер і рясні дощі

■

Гумові чоботи і парасолі до кінця квітня знадобляться не лише людям.
Фото з сайта konkurent.ua.

❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Україна перебуває у доволі непро-
стих взаєминах із Міжнародним 
валютним фондом — утім пере-
важно з нашої вини. Так, Україна 
вперто не хоче проводити обіцяні 
реформи, запроваджувати верхо-
венство права та долати корупцію. 
Але при цьому наша залежність 
від фінансових донорів не змен-
шується, а враховуючи напружену 
ситуацію на нашому східному кор-
доні, потреба у дешевих кредитах 
та позитивний сигнал для приват-
них інвесторів стають ще необхід-
нішими, ніж раніше. 

Новий кредит — 
квота для України
 Україна може розраховувати 
на новий кредит Міжнародного 
валютного фонду. Він буде скла-
довою ініційованої директоркою 
МВФ Крісталіною Георгієвою 
алокації спеціальних прав запо-
зичення для посилення світової 
економічної системи. 
 «На днях відбулася важлива 
зустріч із директором європейсь-
кого департаменту МВФ Альфре-
дом Каммером. На зустрічі ми об-
мінялися думками щодо ініціати-
ви директора-розпорядника МВФ 
Крісталіни Георгієвої стосовно 
додаткової алокації спеціальних 
прав запозичень на суму близько 
650 млрд дол., яка спрямована на 
забезпечення додатковою ліквід-
ністю світової економічної систе-
ми через поповнення міжнарод-
них резервів держав-членів МВФ. 
Зважаючи на розмір квоти Украї-
ни у розмірі 0,42%, наша держава 
може отримати близько 2,73 млрд 
доларів. Це сприятиме нарощен-
ню золотовалютних резервів Ук-
раїни та покращенню, за нашою 
попередньою оцінкою, показни-
ка композитного критерію МВФ 
щодо достатності міжнародних 
резервів із поточного рівня 91% 
до близько 98%», — заявив голо-
ва Національного банку Кирило 
Шевченко.
 Пан Каммер висловив споді-
вання, що Україна також при-
єднається до цієї ініціативи. Рі-
шення не потребуватиме спла-
ти реальних грошей від України, 
резерви під це МВФ уже зробив, 
але таке питання потребуватиме 
відповідного рішення уряду Ук-
раїни. 

Чи є у нас план Б? 
 Тим часом українська вла-
да розраховує на перший пере-
гляд програми з МВФ до лип-
ня 2021 року. Якщо перемови-
ни пройдуть успішно, то в тако-
му випадку транш кредиту буде 
виділено у вересні.
 «У базовому сценарії ми ру-
хаємося шляхом, що угода між 
Україною і МВФ існує. І в цьо-
му випадку гроші повинні бути в 
країні до вересня. Останній бажа-
ний термін, коли питання щодо 
України можуть винести на раду 
директорів Фонду — липень, ос-
кільки в серпні в МВФ місяць 
відпусток», —  сказав радник 
президента з економічних пи-
тань Олег Устенко, додавши, що 
до цього місяця має бути повніс-
тю зроблено все, що передбачено 
програмою. «І назагал вже бага-
то зроблено. Що стосується Мін-
фіну, то зараз відбувається обго-
ворення з МВФ дефіциту бюдже-
ту на 2022 рік. Це не бар’єр у пе-
реговорах. Із приводу НБУ вони 
про все домовилися. Будуть вне-
сені зміни в закон про банки та 
закон про Нацбанк, які підвищу-
ють його незалежність», — додав 
радник Зеленського.
 Якщо ж МВФ не надасть Ук-
раїні кредит до вересня, видат-
ки державного бюджету будуть 
скорочені, проте шанси отрима-
ти кошти досить високі.

 «З програмою МВФ пережи-
ти цей рік, вийти оновленими і 
стати на шлях сталого економіч-
ного зростання набагато легше, 
— продовжив Устенко. —  Чому 
програма важлива в цьому році? 
У нас є два пікові місяці з виплат 
держборгу — березень і вере-
сень. У цьому році потрібно по-
вернути 600 млрд гривень боргу, 
з них 150 млрд гривень — відсот-
ки. Березень ми пройшли, до ве-
ресня готуємося, там буде більша 
виплата. 
 За словами радника, важли-
во, щоби Рада впоралася зі своїм 
завданням вчасно. «В іншому ви-
падку доведеться задіяти план 
Б», — наголосив він, маючи на 
увазі підготовку до перегляду 
бюджету. «Потрібно буде вирі-
шувати питання, де можна за-
ощадити, доведеться перегляну-
ти витрати. Необхідно бути гото-
вими до виходу на зовнішні рин-
ки і позичати під вищі відсотки, 
чого, звичайно, не хотілося б, — 
додав Устенко. — Наголошую, 
що шанси на те, що ми встигнемо 
все вчасно й отримаємо фінансу-
вання МВФ, досить високі. Точ-
но вищі, ніж 50%».

Облігацій продали вдесятеро 
менше 
 Тим часом потреба України у 
грошах міжнародних інвесторів 
останнім часом зростає. У тому 
числі й через останні воєнно-
політичні виклики, які ми має-
мо на сході держави. Так, попит 
на облігації внутрішньої держпо-
зики останнім часом суттєво впав 
— через стягування російських 
військ до кордону з Україною. 
Як наслідок, президент Воло-
димир Зеленський активізував 
процес щодо отримання макро-
фінансування МВФ. 
 «Дійсно, через стягування 
Росією військ до кордону з Украї-
ною знизився попит інвесторів на 
облігації внутрішньої державної 
позики Мінфіну. Як наслідок — 
скоротився обсяг державних за-
позичень, який в останні тиж-
ні склав 1—1,6 млрд гривень, 
при тому, що раніше середнє за-
лучення становило близько 10 
млрд гривень. Але як тільки си-
туація на кордоні стабілізується, 
інвестори знову почнуть купува-
ти ОВДП», — заявив керівник 
парламентського Комітету з пи-
тань фінансів, податкової та мит-

ної політики Данило Гетманцев. 
 За його словами, президент 
України Володимир Зеленський 
по ставив завдання прискорити 
досягнення домовленостей з МВФ 
щодо тих питань, які Україна ще 
повинна реалізувати. За його сло-
вами, продовження співпраці з 
Фондом дозволить зберегти фінан-
сову стабільність в Україні в довго-
строковій перспективі.

Вакцинація та економічні 
перспективи 
 Міжнародний валютний фонд 
переглянув свій прогноз зростан-
ня для деяких регіонів світу. Очі-
кується, що в 2021 році реальний 
ВВП, зокрема в регіоні Близького 
Сходу і Північної Африки, зросте 
на 4% в порівнянні з жовтневим 
прогнозом фонду в 3,2%. Проте 
перспективи будуть значно різни-
тися залежно від країни та таких 
факторів, як розгортання вакци-
ни, туристські потоки й урядова 
політика. 
 При цьому в МВФ стверджу-
ють, що відновлення буде нерів-
номірним між країнами і нерів-
номірним для різних верств насе-
лення. Іншими словами,  зростан-
ня відбуватиметься переважно 
завдяки країнам-експортерам на-
фти, які виграють від прискорення 
програм вакцинації та відносного 

зростання цін на вуглеводні. 
 Про те, що саме вакцинація 
сьогодні стає важливим чинни-
ком економічного зростання низ-
ки країн, стверджує значна час-
тина експертів. Адже, за їхніми 
словами, вакцина — важлива 
похідна нинішнього року, і саме  
прискорення вакцинації може 
сприяти майже одному додатко-
вому відсотку ВВП у 2022 році», 
— сказав Джихад Азур, дирек-
тор департаменту Близького Схо-
ду і Центральної Азії МВФ.
 На думку експертів МВФ, де-
які держави, як, наприклад, Ка-
захстан і Марокко, почали вакци-
націю населення досить швидко, 
і в них є можливість вакцинувати 
значну частину свого населення 
до кінця 2021 року. Інші країни, 
включаючи Афганістан, Єгипет, 
Іран, Ірак і Ліван, були класифі-
ковані як країни з повільними 
темпами вакцинації, які, ймовір-
но, зможуть вакцинувати більшу 
частину свого населення лише до 
середини 2022 року.
 За твердженнями аналіти-
ків Фонду, країни, що належать 
до «повільної» категорії, від-
новляться до рівня, що передує 
пандемії коронавірусу, у період 
з 2022 по 2023 рік. При цьому, 
на думку експерта, новаторські 
стратегії допомогли керівництву 

 деяких держав прискорити від-
новлення — проте сьогодні необ-
хідно рухатися в цьому напрям-
ку ще старанніше.
 «Така стратегія може включа-
ти заходи щодо поліпшення еко-
номіки, залучення інвестицій, 
розширення регіональної співпра-
ці та усунення «економічних шра-
мів», нанесених кризою «Ковід-
19», — сказав Азур. — Усі ці еле-
менти є проблиском надії, який 
може допомогти прискорити від-
новлення і вивести економіку ре-
гіону на рівень зростання, який іс-
нував до шоку пандемії». ■

НАШІ ГРОШІ 

Танки проти фінансів 
Воєнна агресія на сході України додатково погіршує фінансове 
становище України та змушує нас швидше домовлятися з МВФ

■

Гроші люблять тишу, а російська агресія не сприяє надходженню коштів до України.
Фото з сайта pravda.com.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Грузини змогли 
 Економіка Грузії відновить зро-
стання з другого кварталу 2021 року, 
ВВП країни виросте на 3,5% протя-
гом року. «Проведення розумної мак-
роекономічної політики і структур-
них реформ зробить процес віднов-
лення економіки більш стійким і всео-
сяжним», — вважають в Банку Грузії, 
додавши, що незабаром завершить-
ся восьмий огляд програми фінансо-
вої підтримки Міжнародного валютного 
фонду, яка підвищила рівень стійкості 
Грузії до шоків і її здатність успішно 
справлятися з пандемією коронавірусу.
 «Виконавча рада Міжнародно-
го валютного фонду завершила вось-
мий огляд Програми економічних ре-
форм Грузії без формального огляду. 
Ця програма підтримується в рамках 
«Механізму розширеного фінансуван-
ня» МВФ із чотирирічним фінансуван-
ням. Це заключний огляд цієї програ-
ми, після його завершення для Грузії 
буде доступно приблизно 111 млн до-
ларів», — сказали в Банку Грузії.

ДО РЕЧІ

 Туреччина проти «битка» 
 Котирування біткоїна впали на 
4,6% на тлі новин, що центробанк Ту-
реччини заборонив розрахунки у крип-
товалюті, пославшись на можливу 
«непоправну» шкоду та ризики. «Пос-
тачальники платіжних сервісів не змо-
жуть будувати бізнес-моделі з вико-
ристанням криптовалюти прямо або 
побічно і не зможуть надавати подіб-
ні послуги», — заявили представники 
турецького регулятора, наголосивши, 
що використання криптовалют у пла-
тежах може підірвати довіру до тради-
ційних методів та інструментів оплати.
 Заборона набуде чинності з 30 
квітня — вона не стосуватиметь-
ся торгівлі криптовалютою на біржах. 
«Таке рішення може зупинити крипто-
валютний ринок Туреччини, який ос-
танніми місяцями набрав обертів на 
тлі того, що інвестори намагають-
ся захиститись від знецінення турець-
кої ліри, яке минулого місяця сягнуло 
16%», — пишуть турецькі ЗМІ.

■

■

ТЕНДЕНЦІЇ 

 Бізнес у депресії
 Ринок злиття і поглинань в Україні під час пандемії коронавірусу
 рекордно обвалився — значно сильніше, ніж у Східній Європі

■

Інф. «УМ» 

 Економічний вплив пандемії коронавірусу 
зупинив зростання угод зі злиття і поглинан-
ня в Україні, яке тривало впродовж трьох років 
поспіль: при цьому вартість угод зменшилася 
на 62%, до 0,9 млрд доларів.
 При цьому обсяг активності знизився до рів-
ня 2017 року: протягом 2020 року було оголо-
шено 69 транзакцій, що на 15% менше в порів-
нянні з попереднім роком.
 За словами аналітиків ринку, економіч-
на турбулентність значно більше вплинула на 
довіру інвесторів до українського ринку злит-
тя та поглинань, ніж в інших регіонах. Для при-

кладу, в Центральній та Східній Європі вартість 
цього ринку угод впала на 16%, а у світі загалом 
на 7%.
 Ще одна причина таких показників — ниж-
чий рівень прозорості: торік розкривалася ін-
формація про вартість лише щодо 48%  угод, 
тоді як у 2019 році цей показник становив 59%. 
Водночас середня вартість транзакцій зменши-
лася до 28 млн доларів США. Це означає, що де-
які інвестори не бажають вкладати капітал під 
час пандемії, неспроможні залучити фінансу-
вання протягом цього періоду, а продавці, фі-
нансовий стан яких не постраждав, прагнуть 
відкласти укладення угод в очікуванні кратно-
го підвищення вартості бізнесу. ■
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Державне космічне агентство існує в Ук-
раїні майже 30 років. За цей час держава 
витратила на реалізацію проєктів у кос-
мічній галузі кілька мільярдів доларів 
платників податків, однак без видимого 
результату.
Через некомпетентність і корупцію чи-
новників, які керували ключовими уста-
новами і державними підприємствами 
аерокосмічної галузі, Україна провалила 
проєкт запуску супутника «Либідь» вар-
тістю 350 млн дол. та проєкт «Морський 
старт», через що держава заборгувала 
200 млн дол. Не кажучи про понад 800 
млн дол. збитків від проєкту ракетного 
комплексу «Циклон-4».
Тим часом очільники Державного кос-
мічного агентства змінюються, як у ка-
лейдоскопі: кожні чотири-десять місяців. 
У виняткових випадках — раз на рік.
Ще влітку 2020 року Держкосмос очо-
лював IT-підприємець Володимир Усов, 
який розповідав, як планує рятувати за-
лишки проєкту «Либідь», а вже у березні 
2021 року агентство очолив Володимир 
Тафтай.
В інтерв’ю ЕП він пояснює, чому вартість 
запуску українського супутника «Січ 2-
30» перевищить 1 млн дол., на що Держ-
космос витратить 15 млрд грн з нової 
космічної програми, як зміняться підхо-
ди до вибору виробників супутників та 
звідки взялися багатомільйонні борги за 
міжнародними космічними проєктами.

Про призначення головою 
Держкосмосу
 ■ Чому ви подалися на посаду голови 
Державного космічного агентства?
 — Космос — це те, чому я присвятив своє жит-
тя. У 18 років я вступив до Дніпропетровського дер-
жавного університету на спеціальність «Автоматика й 
управління в технічних системах». Мова йшла про ра-
кетну техніку.
 Далі були «Південмаш», проєкт «Морський 
старт», Мінекономіки. У міністерстві я працював на-
чальником управління координації космічної діяль-
ності, тому Державне космічне агентство є логічним 
продовженням руху по цій лінії.
 ■ Чому вам не вдалося отримати цю поса-
ду в 2019 році?
 — Це ж конкурс. У конкурсі перемагають ті люди, 
які показали себе краще або здавалися більш пере-
конливими. Питання в тому, за якими критеріями 
керівництво визнало, що Володимир Володимиро-
вич Усов був цікавішим кандидатом. Я в цій ситуації 
був другим за рейтингом, що теж дуже непогано.
 ■ Ви обговорювали з кимось з уряду свою 
кандидатуру в 2021 році?
 — Не обговорював, оскільки це конкурс. Як і в 
2019 році, у мене було багато гідних суперників, які 
не пройшли якісь тести, не пройшли співбесіду.
 ■ Попередній голова Держкосмосу протри-
мався на посаді десять місяців. Скільки вам 
треба часу, щоб реалізувати намічені плани?
 — Космічне агентство — специфічне, тут недо-
статньо розуміти основи управління проєктами та ор-
ганізаціями. Тут потрібно глибоко знати космічну тех-
ніку. Я відчуваю себе дуже впевнено, в мене є бонус 
— 20 з гаком років досвіду в космічній галузі. Тобто 
на багато питань у мене вже є відповіді.
 Завдяки цьому час, який мені потрібен для вход-
ження в курс справ, сильно скорочується. Я навіть не 
бачу необхідності говорити про якийсь кредит часу. 
Безумовно, є об’єктивні чинники, які вимагають мі-
сяць-два для того, щоб повністю увійти в курс спра-
ви, але цього більш ніж достатньо.
 ■ Ви укладали контракт? Якщо так, то на 
який термін?
 — Був не зовсім конкурс на посаду голови Держ-
космосу. Це був добір у період пандемії. Був укладений 
контракт з урахуванням змін до Закону «Про державну 
службу». Якщо не помиляюся, протягом шести місяців 
iз дня укладання контракту буде проведений повноцін-
ний конкурс на посаду голови агентства.
 ■ Тобто буде ще один конкурс і ви знову 
братимете в ньому участь?
 — Так. У квітні 2020 року призупинили проведен-
ня конкурсів, оскільки почалася пандемія і був введе-
ний карантин. Для гарантування безпеки людей кон-
курси припинили, але щоб не зупиняти процес набору 
людей на посади вищої ланки та рядових співробітни-
ків, була введена процедура добору.
 ■ У вас буде перевага в майбутньому кон-
курсі як у голови Держкосмосу?
 — Процедура проведення конкурсу не передба-
чає ніяких додаткових преференцій чинному главі, але 
у мене є досвід роботи, можливість набагато глибше 
ознайомитися із станом справ і показати результати.

 ■ Які проєкти плануєте реалізувати за ці 
шість місяців?
 — Космічні проєкти тривають роками, тому нема 
такого проєкту, який можна реалізувати за місяць-
два. Зате є багато напрацювань, які дозволяють роз-
почати процеси за новими цікавими проєктами і по-
казати результат.

Про український супутник «Січ 2-30»
 ■ У лютому президент несподівано дав за-
вдання до кінця 2021 року вивести в космос 
апарат дистанційного зондування землі «Січ 2-
30 (2-1)». Ми мали невдалу історію виведення 
на орбіту супутника «Либідь». Чи реально вико-
нати це завдання і чи потрібен цей супутник Ук-
раїні? 
 — Це прекрасна новина. Це показник того, що 
уряд сконцентрувався на цьому питанні. Президент 
Володимир Зеленський зацікавлений у розвитку кос-
мічної галузі. Він активно опікується цією сферою та 
підтримує діяльність агентства.
 Космос — це напрямок, який не може існувати 
без підтримки держави, без підтримки президента. У 
даному випадку президент сприймає це як знаковий 
проєкт у космічній галузі. Реалізувати його абсолют-
но реально.
 Супутник зібраний, ведуться випробування, все 
йде за графіком. Можу абсолютно впевнено говори-
ти, що завдання президента буде виконане.
 Чи потрібен цей супутник? Він потрібен за ба-
гатьма параметрами.
 Передусім — це незалежний доступ до супутни-
кового зондування. Знімки з власного супутника — 
це дуже важливо з точки зору оборони і безпеки дер-
жави. У нього роздільна здатність 7,6 метра на пік-
сель.
 Крім оборони і безпеки, супутник виконуватиме 
завдання в галузях сільського та лісового господарс-
тва, служби з надзвичайних ситуацій, займатиметь-
ся картографією. Картографія — одне з найважливі-
ших питань, оскільки дозволяє виявляти незаконне 
землекористування, наприклад розробку кар’єрів.
 ■ Була інформація, що супутник запустить 
компанія SpaceX за мільйон доларів. Контракт 
з нею уже підписаний? Хто ще братиме участь 
у реалізації цього проєкту, крім КБ «Південне», 
яке збирає супутник?
 — У КБ «Південне» як основного виробника су-
путника є низка кооперацій з підприємствами Украї-
ни, тобто це український супутник. З точки зору його 
запуску, теж усе просто: запускає SpaceX. Інформа-
ція про контракт на мільйон доларів не точна — у цій 
сумі не враховані додаткові умови.
 Сам супутник не потрапляє в космос. Його потріб-
но встановити на ракеті, запустити, супутник повинен 
відокремитися від ракети і полетіти в потрібному на-
прямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Так ось: систе-
ма відділення супутника від ракети (так званий адап-
тер. — ЕП) — досить складна річ.
 У контракті на мільйон доларів не були враховані 
витрати на створення адаптера і транспортування су-
путника до точки запуску, тому ціна — один мільйон 
доларів — є базовою, без урахування цих опцій.
 КБ «Південне» провело консультації з компанією 
SpaceX, і вона переадресувала своєму підрозділу в 
Німеччині завдання з адаптації супутника для за-
пуску. Отже, загальна сума контракту становить 1,99 
мільйона доларів. Ця сума враховує всі технічні пи-
тання, пов’язані з запуском супутника.
 Контракт уже опрацьований, попередні домовле-
ності є. Після виділення коштів Кабінетом Міністрів 
ця робота буде реалізована.
 ■ Коли закінчиться збирання супутника?
 — Він остаточно зібраний, але потрібно провести 
низку випробувань. Кожен супутник створюється, ви-
ходячи з технічних умов ракети, оскільки кожна раке-
та має свої особливості розташування супутника, на-
вантаження, прискорення.
 Наш супутник планувався з вертикальним роз-
ташуванням. Це важливо, бо основним корисним на-
вантаженням супутника є камера. Оскільки розташу-
вання на SpaceX буде інше, горизонтальне, то наван-
таження на камеру буде абсолютно інше. Тобто наван-
таження піде на оптичну частину супутника.
 Це теж вимагає низки випробувань, це вимога 
оператора запуску SpaceX. Без підготовчих робіт він 
не буде готовий прийняти супутник для установки на 
ракету. Це один з технічних моментів, які необхідно 

було вирішити із SpaceX.
 Випробування будуть проводити до серпня. Потім 
почнеться підготовка до відправки супутника на точку 
старту. Начебто в грудні планується запуск.
 ■ Хто буде коригувати орбіту супутника і ке-
рувати ним?
 — У структурі космічного агентства є Національ-
ний центр управління та випробування космічних за-
собів, у якому працюють фахівці необхідного рівня. 
Вони готують наземний сегмент для управління су-
путником і отримання даних.
 Після запуску супутника центр проведе низку 
випробувань на орбіті, введе його в експлуатацію, ке-
руватиме апаратом на орбіті, отримуватиме знімки з 
супутника, оброблятиме їх і відправлятиме замовни-
кам: Міненергетики, Службі з питань надзвичайних 
ситуацій, Держгеокадастру, Міноборони.
 ■ Який термін експлуатації супутника?
 — Три роки. Він здебільшого залежить від часу 
перебування на цільовій орбіті.

Про три ключові завдання
 ■ Що відбувається із супутником «Либідь»? 
Яке у нього майбутнє?
 — На жаль, за останній рік зрушень не було, але 
це дуже важливе питання. Держава зробила значні 
інвестиції у створення цього супутника, і нам потріб-
но максимально використати цей доробок. Ми шукає-
мо інвестора для завершення проєкту без додаткових 
витрат iз державного бюджету.
 ЕП: У 2007 році Кабінет Міністрів схвалив поста-
нову про створення першого українського геостаціо-
нарного телекомунікаційного супутника «Либідь». У 
2009 році ДП «Укркосмос» під гарантії уряду України 
отримав від Канадського експортного агентства кре-
дит на 292 млн дол. для створення супутника.
 Як виявили слідчі НАБУ, значну частину цих кош-
тів вкрали посадовці Укркосмосу, а напівготовий су-
путник «Либідь» з 2014 року лежить на російському 
підприємстві «Інформаційні супутникові системи» в 
Красноярську.
 Наприкінці 2019 року Кабмін закінчив виплачу-
вати з бюджету Канадському експортному агентству 
кредит, який в еквіваленті перевищив 6 млрд грн.
 ■ Скільки коштів агентство отримало на 
2021 рік і як їх витрачатиме?
 — Бюджет — дуже болюче питання, оскільки він 
суттєво не відповідає потребам. У нас є 95 мільйонів 
гривень, і то на виконання робіт iз державного обо-
ронного замовлення. На розвиток космічного напря-
му бюджет у 2021 році відсутній.
 Однією з проблем, пов’язаних безпосередньо 
з бюджетом, є відсутність космічної програми. Від-
повідно до Закону «Про космічну діяльність», основ-
ним програмним документом, на підставі якого ве-
деться космічна діяльність в Україні, є саме Держав-
на науково-технічна цільова програма.
 Попередня п’ятирічна програма закінчилася на-
прикінці 2017 року. З 2018 року космічне агентство і 
вся галузь живуть без програми, тому одним з пріо-
ритетів нашої діяльності є створення та затверджен-
ня космічної програми.
 У січні 2021 року Міністерство з питань страте-
гічних галузей промисловості затвердило концепцію 
цієї програми. Зараз ми допрацьовуємо її наповнен-
ня і за тиждень-два надамо програму міністерству на 
погодження.
 ■ Які три найважливіші цілі програми?
 — По-перше — створення супутникової системи, 
невеликих супутників для зондування землі. У рам-
ках програми плануємо вирішити проблему незалеж-
ного виведення цих супутників у космос. Ідеться про 
легку ракету.
 По-друге — створення середньої ракети.
 По-третє — реформування підприємств косміч-
ної галузі, виведення їх з кризи.
 ■ Як плануєте виводити підприємства з кри-
зи?
 — Перше й основне завдання — дозволити їм 
бути більш гнучкими в ухваленні рішень та операцій-
ній роботі. Ключовим фактором є перетворення під-
приємств на акціонерні товариства. Це дасть їм мож-
ливість залучати інвестиції, створювати спільні під-
приємства для реалізації тих чи інших проєктів.
 Відсутність достатнього ступеня гнучкості приз-
водить до ситуації, коли багато підприємств косміч-
ної галузі перебувають у вкрай збитковому стані.
 ■ Від яких органів влади, крім Держкосмо-

су, залежить швидкість реформування підпри-
ємств космічної галузі?
 — Лідером процесу є Міністерство з питань стра-
тегічних галузей промисловості. Іншим важливим інс-
трументом є ухвалення Закону «Про особливості пе-
ретворення підприємств». Ми також говоримо про Ка-
бінет Міністрів та Верховну Раду, оскільки це затвер-
джується законом.
 ■ Скільки коштів закладається на держав-
ну космічну програму?
 — 15 мільярдів гривень на п’ять років, тобто 
близько 3 мільярдів щорічно.
 ■ Яка основна стаття витрат?
 — Ключовими і найбільш витратними є проєкти 
зi створення системи супутників дистанційного зон-
дування землі та ракетно-космічних комплексів.

Про привілеї українських виробників 
супутників
 ■ 24 роки тому в структурі агентства 
з’явилося держпідприємство «Укркосмос», ме-
тою якого була реалізація програми із створен-
ня угруповання супутників. У її рамках не було 
запущено жодного супутника. Чому ви вважає-
те, що в рамках нової програми ця мета буде 
досягнута?
 — Основне завдання Укркосмосу — реалізація 
проєкту «Либідь», тому доля підприємства залежить 
від того, за яким сценарієм піде цей проєкт.
 Наша впевненість у реалізації програми 
пов’язана з тим, що ми поміняли підходи до кос-
мічної програми. Наприклад, документ не перед-
бачає конкретних виробників супутників. Ми не го-
воримо, що в програмі буде рядок про створення 
супутника з певною назвою, який виготовить пев-
не підприємство.
 Ми обиратимемо виробників на конкурсній ос-
нові. Ми декларуємо, що виберемо найкращу пропо-
зицію і запустимо супутники з найкращими характе-
ристиками.
 У нас є КБ «Південне», є інші підприємства. Ми 
проаналізуємо пропозиції, укладемо контракт на кон-
курсній основі з чіткими фінансовими показниками та 
жорсткими термінами і гарантовано отримаємо на ор-
біті супутник.
 ■ Якщо Укркосмос якимось чином реалізує 
проєкт «Либідь», він буде запускати супутники 
в рамках космічної програми?
 — Укркосмос не буде реалізовувати інші проєк-
ти, він відповідає за «Либідь».
 ■ Тендери з виробництва супутників доступ-
ні для іноземних компаній?
 — Державне космічне агентство сконцентрова-
не на результаті. Якщо наше підприємство не зможе 
виконати якийсь проєкт, то ми, швидше за все, буде-
мо наполягати на створенні спільного підприємства (з 
іноземним виробником. — ЕП) або на створенні пред-
ставництва цього підприємства в Україні. Ми зацікав-
лені у створенні національного продукту, в базі опо-
даткування в Україні, що збільшить доходи бю джету. 
Будемо виходити з інтересів України.

Про мільярдні втрати в міжнародних 
проєктах
 ■ Україна бере участь у низці міжнародних 
проєктів, частина з яких збиткова. Чому так ста-
лося?
 — Україна має досвід і успішних, і не дуже успіш-
них, м’яко кажучи, проєктів. Безумовно, є проблемні 
проєкти, щодо яких потрібно ухвалювати рішення.
 У 1995 році був початий один із знакових проєктів 
— «Морський старт». Спочатку це був дуже цікавий і 
вигідний проєкт. Потім виникла ситуація з боргами, яка 
стала результатом неоптимального управління і судо-
вих розглядів з цього питання (КБ «Південне» і «Пів-
денмаш» заборгували американській корпорації Boeing 
200 млн дол. за проєктом «Морський старт». — ЕП). 
Проте це не повинно бути підставою для припинення 
міжнародного співробітництва в космічній галузі. Нега-
тивний досвід допоможе нам уникати можливих подіб-
них ситуацій та оптимізувати проєкти в майбутньому.
 ■ Які ще були збиткові проєкти?
 — «Циклон». Хоча ми створили майже 80% об-
ладнання наземного комплексу, проєкт не був реалі-
зований через вихід iз нього Бразилії.
 Проте ми розглядаємо напрацювання за цим про-
єктом як потенціал, який можемо використовувати в 
рамках нових проєктів. Зараз КБ «Південне» актив-
но опрацьовує створення ракети-носія «Циклон 4М» 
у Канаді.
 ■ Яких ключових цілей ви б хотіли досягти 
до кінця 2021 року?
 — Незалежно від результату конкурсу (на посаду 
голови агентства. — ЕП) є завдання, які я планую ре-
алізувати. По-перше — запуск супутника «Січ 2.30». 
Це дуже важливий проєкт, оскільки у нас нема на ор-
біті жодного державного супутника. По-друге — ре-
формування підприємств. Це питання критично важ-
ливе. По-третє — нормалізація роботи агентства. Че-
рез зміну керівництва в останні місяці почали актив-
но звільнятися фахівці. З березня ми працюємо над 
тим, щоб припинити відплив людей з агентства, зупи-
нити втрату фахівців. ■

З ПЕРШИХ ВУСТ

Як Україна буде запускати 
супутники та скільки ми 
заплатимо Ілону Маску
Інтерв’ю з головою Держкосмосу

■
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«КРИМНАШ»

Москаль 
крадівник
Українцям заборонено володіти 
землею на півострові
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 «Земельне питання» в Криму російські оку-
панти надумали вирішити радикально й безапе-
ляційно:  Кремль заборонив українцям володі-
ти землею на захопленому навесні 2014 року «зе-
леними чоловічками» півострові. Відповідний 
указ президента Росії Володимира Путіна набув 
чинності наприкінці березня, а підписав  «цар»  
цей «історичний документ», виявляється, ще рік 
тому.
 Тож відтепер, згідно з ним,   «іноземним гро-
мадянам, особам без громадянства та іноземним 
юридичним особам» заборонено володіти землею 
в більшості районів незаконно окупованого Кри-
му.
 Обмеження накладаються на володіння зем-
лею в 19 «муніципальних утвореннях» півостро-
ва (всього їх 25), які Путіним були включені до 
переліку «прикордонних територій», де «інозем-
ці» (читай — громадяни України насамперед) не 
можуть володіти землею. До них, зокрема, пот-
рапили такі кримські міста-перлини, як Євпа-
торія, Керч, Ялта та Судак. Зась на володіння 
іноземцями землею поширюється також на 12 
«муніципалітетів» славнозвісного Севастополя.
 Поки що під заборону «царського указу» не 
потрапили землі в Сімферополі, Джанкої, Крас-
ноперекопську, Білогірському, Красногвардій-
ському та Первомайському районах — хоча, во-
чевидь, це лише питання часу.
 Варто наголосити, що станом на квітень 2020 
року більшість із понад 11 тисяч ділянок у Кри-
му, які підпадають під дію згаданого указу, нале-
жали… українцям. «Гуманізм» Путіна полягав у 
тому, що українцям та іншим іноземцям давався 
рік із моменту підписання документа, щоб пере-
дати права на землю в Криму добровільно (про-
дати її або переоформити).
 У Росреєстрі заявили, що якщо передачі прав 
на землю не відбулося, то таке майно «за рішен-
ням суду, підлягає примусовому продажу», а 
отримані кошти — «передадуть або колишньо-
му власнику, або в державну чи муніципальну 
власність iз відшкодуванням колишньому влас-
никові вартості майна, визначеної судом».
 Тож українці, які мають землю на окупова-
ному півострові, можуть втратити її за рішен-
ням суду. (Одразу пригадалась моя класна керів-
ничка та її чоловік —  кримський татарин: вони 
мали невелику ділянку із хатою на півострові — 
все це тепер втратять. — Авт.).
 Не забарилися з реакцією на путінські без-
чинства в Міністерстві закордонних справ Ук-
раїни. «Указ президента РФ про заборону ук-
раїнцям володіти землею в Криму юридично 
нікчемний. Після відновлення суверенітету на-
шої дер жави на півострові порушені права закон-
них власників на земельні ділянки будуть від-
новлені», — наголосив речник МЗС Олег Ніко-
ленко.
 Крім того, Ніколенко зазначив, що заборона 
володіти землею в більшості районів Криму йде 
в руслі російської політики утисків, дискриміна-
ції та витіснення громадян України з тимчасово 
окупованого півострова.
 У МЗС також додали, що указ Путіна не ма-
тиме ніяких правових наслідків для України й 
дії Кремля не залишаться без належної оцінки 
міжнародної спільноти, а позбавлення україн-
ців права власності на земельні ділянки в Кри-
му буде у фокусі уваги Кримської платформи на 
її інавгураційному саміті цьогоріч.
 Нагадаємо, що Кримська платформа — дип-
ломатична ініціатива України, у перспективі — 
міжнародний координаційний механізм для по-
вернення питання Криму до порядку денного, 
захисту прав людини в Криму та сприяння де-
окупації півострова. Датою проведення устано-
вчого Саміту визначено 23 серпня 2021 року; за 
його підсумками може бути прийнята деклара-
ція.
 Не варто забувати й про те, що інакше як ге-
ноцидом не назвати примусову депортацію  з те-
риторії окупованого Криму громадян України, 
які не мають паспортів РФ. Лише минулоріч за-
документовано 178 випадків, коли суди на те-
риторії АРК винесли рішення, які зобов’язують 
дану категорію осіб покинути півострів. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Як відомо, з 1 березня, 
згідно з офіційною версією, 
роботу ТОВ «Полтавагаз 
збут» було заблоковано 
через невиконання вимог 
Кодексу газотранспортної 
системи, а саме — через 
відсутність ресурсу при-
родного газу. Відповідно, 
аби не лишити 349 тисяч 
споживачів Полтавщини, 
які купували природний 
газ у збутової компанії, без 
блакитного палива, держа-
ва їх тимчасово підстра-
хувала, перевівши на об-
слуговування постачаль-
ником «останньої надії» 
— ТОВ «ГК «Нафтогаз Ук-
раїни». Таким чином, у бе-
резні полтавці автоматич-
но одержували газ від зга-
даної газопостачальної 
компанії. Отримавши ж 
поштою бланк рахунка за 
використане блакитне па-
ливо та ще й на додачу з 
бланком заяви-приєднан-
ня до умов договору поста-
чання природного газу по-
бутовим споживачам ТОВ 
«ГК «Наф тогаз України», 
наші читачі геть розгуби-
лися. Звичайно ж, у тако-
му разі вони дружно теле-
фонують до редакції, аби їм 
надали якісь роз’яснення. 
Ми ж, у свою чергу, звер-
нулися по роз’яснення до 
директора ТОВ «Полтава-
газ збут» Григорія Пере-
рви. Насамперед хотілося 
почути з перших вуст, чому 
компанія, яка з 2015 року 
безперебійно забезпечува-
ла своїх споживачів необ-
хідними обсягами природ-
ного газу, раптом стала не 
в змозі це робити. 
 — Як ви вже знаєте, 
Кабінет Міністрів Украї-
ни Постановою від 18 січ-
ня цього року запровадив 
у лютому—березні гра-
ничну ціну на природний 
газ для побутових спожи-
вачів у розмірі 6,99 гривні 
за кубічний метр. Штучне 
корегування державою 
відпускної вартості бла-
китного палива без будь-
яких компенсаторних ме-
ханізмів миттєво позна-
чилося на всіх збутових 
компаніях. Адже поста-
чальники газу в Україні 
закуповували його за 
ринковими цінами, знач-
но вищими за встановлену 
Кабміном межу. Внаслі-
док подібних неконкурен-
тних дій ТОВ «Полтавагаз 
збут» отримало значні фі-
нансові втрати, — пояс-
нив Григорій Степанович. 
— До того ж відпуск бла-
китного палива оптовим 
продавцем — ТОВ «ГК 

«Нафтогаз Трейдінг», з 
яким ТОВ «Полтавагаз 
збут» мало річний конт-
ракт на постачання газу 
в необхідних для наших 
споживачів обсягах, було 
зірвано через безпідстав-
ну відмову нашого парт-
нера виконувати договір-
ні умови. Таким чином, 
означена причина, а та-
кож недостатність влас-
них фінансових ресурсів 
для придбання природно-
го газу й призвели до не-
можливості здійснювати 
постачання блакитного 
палива побутовим спожи-
вачам у березні.
 — Отже, за спожитий 
природний газ у берез-
ні споживачі мають за-
платити постачальнику 
«останньої  надії», ско-
риставшись бланком кви-
танції, надісланої ГК «На-
фтогаз України» пош-
тою? А чи будуть зарахо-
вані кошти в разі, якщо 
споживач «за інерцією» 
сплатив їх ТОВ «Полтава-
газ збут»? 
 — Я б рекомендував 
усім споживачам, які опи-
нилися в такій ситуації й 
вимушено скористалися 
послугами постачальника 
«останньої надії», провес-
ти оплату згідно з рахун-
ком, де був би вказаний 
фактичний обсяг спожи-
того газу. Тобто поста-
чальник «останньої надії» 
має направити рахунок за 
фактично спожите бла-
китне паливо, а не якийсь 
віртуальний. Наша ком-
панія весь час працює у 
правовому полі. Тож у 
разі, якщо абонент за бе-
резень перерахував кош-
ти на рахунок ТОВ «Пол-
тавагаз збут», вони будуть 
зараховані як авансовий 
платіж, — конкретизував 
Григорій Перерва. 

 Зрозуміло, обслуго-
вування споживачів пос-
тачальником «останньої 
надії» — це тимчасовий 
механізм, скористати-
ся яким можна не більше 
60 днів. За цей час спожи-
вачі, які раптово втрати-
ли постачальника, мають 
визначитися з обранням 
газопостачальної ком-
панії та приєднатися до 
неї. Так, якщо полтавець 
побажає стати клієнтом 
ТОВ «ГК «Нафтогаз Украї-
ни», він має в будь-який 
зручний для нього спосіб 
подати заяву-приєднання 
до умов договору на пос-
тачання природного газу 
цією компанією з певним 
переліком документів. 
Борючись за нових клієн-
тів, ГК «Нафтогаз Украї-
ни» оголосила навіть про 
розіграш призів — 10 ти-
сяч кубів газу та iPhone 
12. Тим часом і ТОВ «Пол-
тавагаз збут» заявило про 
те, що з 1 квітня, врахову-
ючи численні побажання 
своїх абонентів (адже сер-
віс місцевої компанії зруч-
ний — вона має абонвідді-
ли за місцем проживання 
полтавців, куди за потре-
би можна звернутися й ви-
рішити всі нагальні питан-
ня), відновлює постачання 
природного газу на взаємо-
вигідних умовах. Відтак 
за бажання всі знову мо-
жуть стати клієнтами ТОВ 
«Полтавагаз збут». У ком-
панії розраховують на по-
дальшу співпрацю з біль-
шою частиною постійних 
споживачів своїх послуг. 
 — Уже повернулися по-
над  третина наших абонен-
тів, — констатує Григорій 
Степанович. — Процедура 
укладення договору спро-
щена. Власникам об’єкта 
газопостачання необхід-
но лише підписати заяву-

приєднання до умов дого-
вору на постачання при-
родного газу побутовим 
споживачам, що направ-
лена від ТОВ «Полтавагаз 
збут», а в разі зміни адре-
си чи персональних даних 
уточнити їх — і в найко-
ротший термін надіслати 
підписану заяву на адресу 
абонентського відділу за 
місцем проживання. Зви-
чайно, є люди, які полюб-
ляють приходити до абон-
відділу, аби все з’ясувати 
на місці, але у зв’язку з 
посиленням карантинних 
вимог ми обмежили при-
йом відвідувачів. Тож рад-
жу скористатися скринь-
ками, що розміщені як у 
наших абонентських від-
ділах (доступ до них від-
критий), так і у відділен-
нях АТ «Полтава-Банк». 
Можна й самостійно роз-
друкувати бланк заяви-
приєднання до умов дого-
вору на постачання при-
родного газу побутовим 
споживачам з «Особистого 
кабінету споживача» або з 
сайта товариства (знайти 
її можна в розділі «Спо-
живачам»), заповнити, 
підписати її й відправити 
на нашу електронну адре-
су. Із більш детальною ін-
формацією можна ознайо-
митися на офіційному сай-
ті ТОВ «Полтавагаз збут». 
Отож вибір за вами. При-
нагідно хочу зазначити, 
що ми постараємося й на-
далі добросовісно викону-
вати свої обов’язки перед 
абонентами.
 До речі, наразі ціна на 
природний газ як у ТОВ 
«ГК «Нафтогаз Украї-
ни», так і в ТОВ «Полта-
вагаз збут» становить 6,99 
гривні за кубічний метр. 
Після опалювального се-
зону вона почне змінюва-
тися. ■

РИНОК

Дванадцятий айфон 
і 10 тисяч кубів газу 
в подарунок 
Яку компанію обрати: постачальники блакитного палива обіцяють 
споживачам спокусливі бонуси  

■

Фото з сайта 1news.com.ua.❙
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Дмитро СНЄГИРЬОВ

 В умовах фактичної зупинки пере-
тину КПВВ на лінії розмежування через 
пандемію, між Україною і самопроголо-
шеними «Л/ДНР» налагоджені та мож-
ливо діють корупційні схеми, пов’язані 
з виплатою українських пенсій жите-
лям тимчасово окупованих територій. 
Так, міністр соціальної політики Мари-
на Лазебна в інтерв’ю «Радіо Свобода» 
заявила, що українську пенсію отриму-
ють близько 660 тисяч жителів ОРДЛО. 
За її словами, люди, які заробили свою 
пенсію в Україні, повинні отримувати її 
надалі. 
 Оскільки Пенсійний фонд не має 
змоги скеровувати на окуповані тери-
торії кошти для виплати пенсій ані через 
Укрпошту, ані через банки, для отриман-
ня виплат пенсіонери змушені виїжджа-
ти на підконтрольну територію. Утім че-
рез COVID-19 рік тому було запровадже-
не обмеження на перетин лінії розмежу-
вання цивільними особами.
 Координатор ООН в Україні Оснати 
Лубрані повідомила, що за останній рік 
кількість перетинів скоротилася на 97%, 
порівняно з періодом до 21 березня 2020 
року. Підтвердити ці дані не складно — 

для проходження КПВВ з ОРДЛО в Ук-
раїну людина повинна обов’язково прой-
ти самоізоляцію і встановити на смарт-
фон додаток «Дія». Тож українські дер-
жавні органи легко можуть підрахувати 
кількість таких «візитерів».
 Але якщо в ОРДЛО зареєстровані 
660 тисяч пенсіонерів, а кількість їх-
ніх поїздок на підконтрольну територію 
зменшилася майже на 100%, то, від-
повідно, мала б і критично зменшити-
ся кількість транзакцій з пенсійних бан-
ківських карток. Однак якщо обсяг ви-
дачі пенсій через банкомати на підконт-
рольній Україні території не зменшився 
і залишається на докарантинному рів-
ні, то можна говорити, що діють коруп-
ційні схеми з виплати пенсій жителям 
ОРДЛО. За законом, якщо людині на-

раховують пенсію, але вона впродовж 
6 місяців жодного разу її не отримала, 
подальші виплати автоматично блоку-
ються. Подібних масових блокувань в 
Україні також не зафіксовано.
 Виникає питання — яким чином кіль-
кість готівки, яку знімають в українських 
банкоматах, не зменшилася і потрапляє 
на окуповану територію через КПВВ, на 
яких діє обмеження на ввіз готівки у роз-
мірі 50 тисяч гривень? Цьому може бути 
лише одне пояснення — діють «коруп-
ційні схеми». За даними аналітиків, сис-
тема працює так: з ОРДЛО виїжджає під-
контрольна спецслужбам «Л/ДНР» лю-
дина, умовно «сотник» або «тисячник». 
Знімає пенсії з карток в українських бан-
ках і завозить їх на окуповані території 
для роздачі мешканцям. За це спец-

служби «республік» беруть «комісію» 
у вигляді 10% від завезеної суми. З ін-
шого боку, до такої схеми явно причет-
ні українські спецслужби, правоохорон-
ці, Пенсійний фонд і працівники КПВВ, 
адже перевезти таку велику суму готів-
ки без попередніх домовленостей прос-
то неможливо.
 Я не виключаю, що частина жителів 
ОРДЛО здійснює поїздки через тери-
торію Росії та знімає українські пенсії. 
Однак їхнє переміщення також легко від-
слідкувати.
 За інформацією позафракційного 
народного депутата Муси Магомедова, 
в середньому таким чином «спецслуж-
би» «Л/ДНР» заробляють від $6 до 8 
мільйонів на місяць. 
 Подібні схеми є відмиванням бюд-

жетних грошей і прямими доказами фі-
нансування незаконних збройних форму-
вань. На мою думку, СБУ має перевірити 
цю інформацію та припинити їхнє функ-
ціонування.
 Нагадаю, свого часу завдяки інфор-
мації ГІ «Права справа» вдалося при-
пинити схему фінансування виплат «лі-
вим пенсіонерам» на Харківщині. Було 
зафіксовано факт прописки близь-
ко трьох тисяч переселенців за фейко-
вою адресою — де-юре за такою адре-
сою будинок у м. Ізюм начебто існував, 
а де-факто його не було. Проте ці кілька 
тисяч людей рік отримували пенсії. Коли 
ж почалися перевірки, то з’ясувалося, 
що лише у Харківській області зареєс-
тровано більше 40 тисяч таких «лівих 
пенсіонерів». Ці виплати завдали держ-
бюджету збитків на 1 мільярд гривень. 
На жаль, ця схема існує досі — через 
півроку після перевірки кількість т.зв. 
«пенсіонерів» загадковим чином від-
новилася. Тож запроваджена дер жавою 
верифікація усіх, без винятку, пенсіо-
нерів — це не якісь політичні реп-
ресії чи небажання виплачувати людям 
пенсійне забезпечення. Йдеться про за-
хист Україною власних економічних ін-
тересів. ■

В ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ 

Хто заробляє на стареньких?
Між Україною та окупованими територіями діють корупційні схеми 
з виплати пенсій

■

Інна СТЕПАНЧУК

З 1 вересня поточного року змінюються 
правила виплати пенсій та державної до-
помоги, і пенсіонерів та інших отримувачів 
соцвиплат мають перевести на банківські 
картки. Лише пенсіонери, що досягли 80-
річного віку, люди з інвалідністю, особи, що 
потребують постійного стороннього догля-
ду та ті, хто є одержувачами соцдопомоги 
особам, які не мають права на пенсію, і до-
помоги на догляд, можуть обрати доставку 
виплати або в Укрпошті, або в банку.
До нас звертаються читачі з прохан-
ням роз’яснити постанову Кабміну, аби 
з’ясувати, чи обов’язково пенсіонер по-
винен обслуговуватися в банку або ж він 
може продовжувати отримувати, як і рані-
ше, пенсію на пошті, не переходячи на кар-
тки?

В українських селах — ні банків, 
ні банкоматів
 Нині майже 3,5 млн пенсіонерів от-
римують пенсію через Укрпошту. А 
Міністерство соціальної політики та 
Пенсійний фонд України хочуть пере-
вести максимальну кількість пенсіо-
нерів на обслуговування у банки. Тоді 
в Укрпошті будуть отримувати виплати 
лише близько 1 млн пенсіонерів декіль-
кох категорій.
 Постає питання: чи зможуть ці 2,5 
млн легко перейти на обслуговування у 
банки і чи це буде просто?
 Просто не буде. Люди завжди з не-
довірою ставляться до змін. Тим паче, 
якщо вони існують тільки на папері. 
Не секрет, що в українських селах — 
ні доріг, ні банків, ні банкоматів. Не го-
ворячи вже про те, що такі нововведен-
ня для стареньких мають бути підготов-
леними і супроводжуватися освітньою 
кампанією. 
 — Як можна отак узяти і перевес-
ти все на карточку? Де я тут розплачу-
ся тією карткою і де я гроші з неї буду 
знімать? — питає пенсіонерка Галина 
Василівна. Якщо обіцянки ПФУ справ-
дяться, то їй з вересня доведеться опану-
вати банкомат і навчитися знімати гро-
ші з картки. Бо розплатитися карткою 
їй у селі ніде — в магазині приймають 
готівку і встановлювати термінали для 
оплат не планують.
 Виходить, що добрі наміри та плюси 
банківського обслуговування для людей 
поважного віку (особливо тих, хто про-
живає у сільській місцевості) перетво-

рюються на великі проблеми.
 Виглядає так, що швидкий перехід 
«на картки» викличе більше складно-
щів, ніж зручностей, а ще, враховую-
чи пандемію, становить навіть ризик 
для здоров’я, коли потрібно автобусом, 
де є велике скупчення людей, дістатися 
до найближчого населеного пункту, бо 
більшість пенсіонерів мешкає в селах та 
невеликих містечках, де або взагалі не-
має відділень банків, або вони нещодав-
но закрилися.
 До того ж неможливо самостійно зня-
ти кошти в будь-який момент. Потрібно 
раз на місяць їхати до найближчого бан-
комату (добре, якщо в межах одного на-
селеного пункту, часто — в інший), до-
датково витратити гроші на проїзд або 
просити зняти кошти родичів чи знайо-
мих. І добре, якщо в тому банкоматі ще 
будуть кошти. А може, доведеться приї-
хати ще раз.
 Ще необхідно не тільки оформи-
ти картку, а й періодично проходити 
обов’язкову ідентифікацію у банку. І це 
неповний перелік проблем, з якими сти-
каються пенсіонери.

Рішення вдарить і по друкованій пресі 
 Зважаючи на те, що поштові відді-
лення є майже в кожному населеному 
пункті, а листоноші обслуговують меш-
канців усіх без винятку сіл, селищ, ху-
торів (навіть найвіддаленіших), мож-
ливості пошти доставити та виплатити 
пенсію на порядок вищі за будь-який 
банк. Нині зі ста міст, сіл та селищ бан-
ківські відділення та банкомати є лише 
в 4. Але і ця статистика погіршуєть-
ся. Тільки за останні 5 років банківсь-
ка мережа зменшилася на 40%. Тіль-
ки протягом 2020 року кількість бан-
ківських відділень скоротилася майже 
на 870 одиниць, а вся банківська систе-
ма налічує лише 7134 відділення. Нато-
мість Укрпошта зберегла мережу з май-
же 11000 відділень.
 Та найголовніше — похилий вік, на-
явність захворювань (чи інвалідності) 
часто роблять процес отримання пенсії 
надзвичайно складним навіть поза ме-
жам власного дому, а послуги листоно-
ші — не просто зручними й корисними, 
а й украй необхідними. Адже листоноша 
не тільки принесе свіжу газету та кошти 
додому, а й прийме оплату за комуналь-
ні послуги, може продати за соціальни-
ми цінами товари першої необхідності.

Заміна поштарів на банкомати має 

й інші наслідки, зокрема таке рішен-
ня Пенсійного фонду України вплине 
на друковану пресу. За найскромніши-
ми підрахунками, переведення пенсіо-
нерів на обслуговування в банки приз-
веде до скорочення передплати на понад 
30% від загального обсягу. А йдеться ж 
про понад 1363 всеукраїнськi, 1249 об-
ласних i районних видань, які існують 
завдяки передплаті в регіонах. Яку аль-
тернативу запропонують посадовці ви-
давцям, коли редакції почнуть закри-
ватися через вимушене скорочення ти-
ражів? І, головне, яку альтернативу по-
садовці запропонують українцям, для 
яких друкована преса часто залишаєть-
ся єдиним джерелом інформації? Особ-
ливо це стосується східних областей, 
де на всіх потужностях працює рупор 
російської пропаганди.
 Тому, коли останнім часом так ак-
тивно обговорюється питання переходу 
на банківське обслуговування, потріб-
но розуміти, що ця реформа зачепить не 
лише Укрпошту, а й видавничу сферу. 
Тому ми закликаємо можновладців ще 
раз подивитися на всі аспекти ситуації і 
знайти таке рішення, яке б враховувало 
інтереси всіх сторін. 

Пенсіонер сам обирає місце отримання 
пенсії
 Підсумовуючи, наголошуємо: пенсіо-
нер сам обирає місце отримання пенсії — 
у відділенні Укрпошти (доставить листо-
ноша) чи у банку на платіжну картку. Як 
визначено в нормативно-правових ак-
тах, що регулюють виплату та доставку 
пенсій, виплата може проводитись під-
приємствами поштового зв’язку або бан-
ківськими установами. Отже, особисто 
сам пенсіонер визначає, де і як буде от-
римувати належну йому пенсію. Для 
цього він має написати власноруч від-

повідну заяву та надати її до найближ-
чого відділення Пенсійного фонду Ук-
раїни. Тобто коли пенсіонеру говорять, 
що йому пенсію тепер буде перерахову-
вати банк на картку, а не Укрпошта, це 
порушення закону. Ніхто без його пись-
мової згоди цього робити не може. 
 Тож, якщо ви виходите на пенсію й 
хочете отримувати гроші вдома від лис-
тоноші або вже отримуєте кошти на бан-
ківській рахунок, але хочете перейти на 
обслуговування в Укрпошту, потрібно 
зробити декілька простих кроків:
 — заповнити заяву на отримання 
пенсії в Укрпошті;
 — підготувати копії документів, які 
потрібно додати до заяви;
 — надати пакет документів до най-
ближчого відділення Пенсійного фонду 
України;
 — отримати пенсію у відділенні або 
вдома від листоноші.
 У період дії карантину, який вста-
новлено на рівні держави через поши-
рення коронавірусної інфекції, зміне-
но порядок виплати пенсії та соціальної 
допомоги. Якщо отримувач коштів пові-
домив листоношу або працівників відді-
лення, в якому він отримує пенсію, про 
захворювання або має візуальні ознаки 
респіраторного захворювання, можна:
 — призначити іншу особу, яка буде 
отримувати кошти;
 — перенести виплату пенсії на на-
ступний виплатний період.
 У будь-якому з випадків потрібно 
проінформувати про своє рішення спів-
робітника Укрпошти (листоношу/пра-
цівників відділення, яке обслуговує ад-
ресу проживання отримувача коштів/
оператора контакт-центру Укрпошти) 
та надати вичерпну інформацію щодо 
пенсійних документів та контактних да-
них.■

НАМІРИ

Пенсія на картку?
Чи можуть пенсіонерів змусити перейти 
на обслуговування в банки

■

У райцентрах черги до банкоматів — звичне явище. 
Фото з сайта news.pn.

❙
❙
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Василь ШТОКАЛО, краєзнавець
Тернопіль

У Тернопільському обласному краєзнав-
чому музеї можна ознайомитися з доку-
ментальною виставкою «Повернення із 
замовчування... » на пошану 125-річчя 
від народження сотника січового стрілец-
тва військ Української Народної Республі-
ки Івана Андруха. Знаменитий сотник та 
очільник Оперативного штабу корпусу Сі-
чових стрільців військ УНР повертається 
в історію, яку намагався стерти ворожий 
радянсько-російськиий комуністичний 
тоталітаризм. 
Чому ця постать 100 років замовчува-
лася? Відповідь знаходимо у подальшо-
му чинові, а саме — сотник Іван Андрух 
виступив співучасником створення Євге-
ном Коновальцем Української військової 
організації. Відпоручник у грудні 1920 
року прибув на східні землі України і за 
кілька днів зорганізував краєвий провід 
УВО в Наддніпрянщині, який успішно очо-
лив; започаткував осідок повстання, що 
виразився Всеукраїнським повстанським 
комітетом від 18 березня 1921 року; нала-
годив відносини з українськими лісовими 
підрозділами у Трипіллі та Холодному Яру; 
перелаштував бойові частини на службі 
ворога для потреб українського повстання, 
зокрема 402-й Стрілецький полк в Умані та 
2-гу Школу червоних старшин у Києві. Як 
підсумок — усе було готове до повстання 
на 23 травня 1921 року. 
Однак зволікання генерала Юрка Тютюн-
ника через відсутність вказівок Симона 
Петлюри (не отримано дозволу від по-
ляків) та зрада в Києві Осипа Думіна й 
Олександра Грудницького призвели до 
загибелі сотника з побратимами та по-
сестрами. 

У рядах Січових стрільців
 Народився Іван 25 березня 1896 року 
в селі Болестрашичі коло княжого Пе-
ремишля первістком у родині Пелагії й 
Антіна Андрухів, охрещений у греко-
католицькому обряді. 1907-1914 років 
навчався та закінчив відому Перемись-
ку гімназію, учасник Пласту, «Січі». 
З вибухом I Cвітової війни зголосився 
до легіону Українських січових стріль-
ців, а стійкість і мужність у боях поша-
новані медаллю за Відвагу (ІІ ступінь), 
підвищенням військового звання. У 
перші дні вересня 1916 року в боях за 
висоту Лисоня (неподалік містечка Бе-
режани на Тернопіллі) потрапив до по-
лону ворога з північного сходу: Російсь-
кої імперії.
 Підхорунжий (звання за спогадами 
полковника Романа Сушка) Іван Анд-
рух з однодумцями підтримав клич Єв-
гена Коновальця та покинув місце во-
рожого утримання, рушив на Батьків-
щину. Дубовка—Царіцин—Воронеж—
Курськ—Київ (місцевости за спогадами 
сотника Дмитра Герчанівського), й Ук-
раїнські січові стрільці, в тій лічбі Іван 
Андрух, вступили до Галицько-Буко-
винського куреня вже Січових стріль-
ців. Підхорунжий УСС Іван Андрух 
підвищений до чотаря Січових стріль-
ців і зарахований у I полк піхоти; зго-
дом бойове підвищення до сотника й 
очільника сотні I куреня IV полку піхо-
ти. Далі: бездарність чи прихована во-
рожість д-ра Михайла Грушевського з 
Володимиром Винниченком і розпуск 
німцями Січових стрільців. 
 Іван Андрух переїхав до Запорізь-
кого корпусу Збройних сил Українсь-
кої Народної Республіки та зарахова-
ний бранцем-сотником у II полк. Із від-
новленням Січових стрільців, в умовах 
діяльності Директорії Української На-
родної Республіки, сотник Іван Андрух 
повернувся до Євгена Коновальця на те-
рен постою — Білу Церкву. За волю по-
новому: проти обмосковленого на біло 
гетьмана Павла Скоропадського. 

Полон
 Опісля був вихід із Білої Церкви й 
бойовий шлях на Київ: Фастів, бої за Мо-
товилівку, далі Васильків, бої за Бояр-
ку… Тоді, до речі, молодий сотник Іван 
Андрух познайомився з місцевою дівчи-
ною Феодосією Довгич, яка запала в сер-
це. Та найголовніше — здобуття, знову, 
Золотоверхого. Сотник Іван Андрух при-
значений очільником куреня I полку пі-

хоти, XXVIII полку піхоти, начальни-
ком Оперативного штабу корпусу.
 З 5 на 6 грудня 1919 року, вночі, со-
тник Січових стрільців Іван Андрух із 
побратимами потрапив несподівано в 
полон ворога iз заходу: Другої Речпос-
политої Польської, через неочікуваний 
виїзд Головного отамана Симона Пет-
люри до таки ворожої Варшави. Сотни-
ка Івана Андруха як військовополоне-
ного поляки утримували в містечку Лу-
цьк. 
 Весною 1920-го полковник Євген Ко-
новалець добився того, що частина по-
неволених старшин Січових стрільців 
була дочасно звільнена поляками з пра-
вом виїзду до Чехо-Словацької Респуб-
ліки на рекрутування Української Га-
лицької Армії, УГА, для майбутньої 
бранки проти червоних московитів. Со-
тник Іван Андрух у переліку інших виї-
хав до Праги, де одночасно записався в 
університет здобувати вищу освіту. В 
Закарпатській Україні (та сама держа-
ва Томаша Ґарриґа Масарика) налаго-
див закладення робітничих сотень ук-
раїнців. Певний час мешкав у містечку 
Кошиці.

Ймовірно, підпільно взяв шлюб у 
Софії 
 А вже 1-3 серпня 1920 року в Празі 
— столиці ЧСР, сотник Іван Андрух 
стає учасником створення Євгеном Ко-
новальцем знаної Української військо-
вої організації (УВО) на З’їзді відпоруч-
ників Українських військових органі-
зацій за кордоном; визначений відпо-
ручником у Наддніпрянську Україну. 
На початку грудня того ж року він ус-
пішно здолав кордон і підпільно повер-
нувся в свій Київ під псевдонімом «Ав-
раменко». 
 Зовсім невдовзі, у середині грудня, 
тут, поза Збручем, сотник Іван Андрух 
розгалужив УВО під назвою Військова 
організація Січових стрільців (від трав-
ня 1921 року буде уточнення назви: Ук-
раїнська військова організація). Встиг 
побратися з нареченою Феодосією Дов-
гич. Імовірно, взяв підпільно шлюб у 
київському соборі святої Софії. 
 Загалом у східних землях України 
сотник Іван Андрух, згідно з завданням 
провідника Євгена Коновальця, роз-
горнув заходи для подолання відвічно-
го ворога-московита, вже радянських 
росіян. По-перше, у розробленні повс-
тання урухомив суміжне середовище, 
що проявилося — 18/III 1921 — закла-
денням керівного осідку: Всеукраїнсь-
кий повстанський комітет на чолі з Іва-
ном Чепілком; прикра несподіванка (за 
судженням генерала Юрка Тютюнника) 
Партизансько-повстанському штабові 
під владою Симона Петлюри.

 По-друге. Сотник Іван Андрух до на-
мірюваного повстання залучив із Три-
пілля, Холодного Яру лісові озброєні 
об’єднання українців, подолавши руй-
нівну отаманію (1919-й). Причому упов-
новаженим від УВО сотник Іван Анд-
рух відрядив до Холодного Яру славно-
го Грицька Чупринку.
 По-третє. Сотник Іван Андрух для 
успіху проведення повстання зумів пе-
ренацілити бойові одиниці проти за-
гарбника-московита, найперше 402-й 
Стрілецький («галицький») полк у міс-
течку Умань, 2-гу Школу («галиць-
ку») червоних старшин у Києві. Причо-
му УВО зі сотником Іваном Андрухом 
мала стати рушієм повстання в Києві, 
за керівництва Всеукраїнського повс-
танського комітету.

Зрада
 Не сталося як мріялося та чітко пла-
нувалося. Сотник Осип Думін, недавній 
спільник по однострою Січових стріль-
ців, зовсім невдаваний комуніст, доніс із 
Києва, через Прагу, до Москви на ідеоло-
гічного ворога, націоналіста Івана Анд-
руха. Дещо раніше Олександер Грудниць-
кий, «сексот» загарбницької Надзвичай-
ної комісії («Чєка»), учасник створення 
Всеукраїнського повстанського коміте-
ту видав також недавніх спільників. Тож 
перенесене знову з 28/V 1921 року пов-
стання на невизначеність — за причини 

затягування Партизансько-повстансь-
ким штабом генерала Юрка Тютюнни-
ка, через зволікання головного отама-
на Симона Петлюри, за відсутності зго-
ди (інший одвічний ворог лях) поляків із 
маршалком Юзефом Пілсудським, руй-
нівником Західно-Української Народної 
Республіки — розкрив тоталітарний ра-
дянсько-російський режим.
 Найімовірніше 30 червня, вночі, ко-
муністичний ворог затримав сотника 
Івана Андруха, що уникнув розкриття 
очоленої наддніпрянської мережі УВО, 
але виклав послання борця за демок-
ратичну Україну як селянську держа-
ву! Однак без Скоропадського та Пет-
люри. 28 серпня 1921 року «засудили» 
на смерть сотника Івана Андруха з поб-
ратимами та посестрами, а наступного 
дня (ймовірно) українські самостійни-
ки полягли нескореними в підвалах жа-
хаючої Лук’янівської в’язниці з таєм-
ним захороненням (імовірно) в братсь-
кій могилі Лук’янівського кладовища в 
Києві, поза розголошенням до сьогоден-
ня. Того 1921-го дружина сотника Іва-
на Андруха Феодосія Довгич народила 
доньку й охрестила ім’ям Галина та за-
писала під своїм дівочим прізвищем.
 Налагоджена в 1920-1921 роках сот-
ником Іваном Андрухом у Наддніпрян-
щині соборницько-самостійницька бо-
ротьба за державність України діяла до 
проголошення Незалежності! ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Московитів лютий ворог
Соратник Євгена Коновальця Іван Андрух у Києві діяв під псевдонімом 
«Авраменко» і був зраджений

■

Іван Андрух загинув за волю України.
Фото 1919 р. (З Вікіпедії).

❙
❙

Члени Стрілецької ради: Іван Андрух, Євген Коновалець, Василь Кучабський (сидять), 
Іван Чмола, Михайло Матчак, Ярослав Чиж. Прага, липень 1920 року. 

❙
❙

Документальна виставка «Повернення із замовчування... » у Тернопільському музеї.❙



Олена ПОДОБЄД
Київ

Понад сімдесят років тому 
в одному з ДіПі-таборів За-
хідної Німеччини представ-
ники військової поліції були 
змушені провести ретель-
ний обшук. Вони сумлінно 
обшукали метр за метром 
всі таборові приміщення. Не 
забули зазирнути в підвал і 
навіть на дах. Але полонянки 
ніде не було. Куди ж зник-
ла... корова?

Ліфт як схованка 
 Історія, яку в своїх спогадах 
переповів свідок подій піаніст 
Анатолій Мірошник, мала та-
кий початок. Повоєнна Захід-
на Німеччина. Один із голо-
дних мешканців табору пере-
міщених осіб посеред білого 
дня вкрав у німецького фер-
мера корову. Неквапом завів 
її через головну браму до табо-
ру. Свідком такої оказії став не 
один таборянин.
 Фермер звернувся до війсь-
кової поліції, і незабаром усі 
разом прийшли до табору виз-
воляти полонянку. Про те, як 
ретельно і водночас безрезуль-
татно робився обшук, ви вже 
знаєте. Очолював пошуки ко-
рови американський капітан, 
який перед війною у своєму 
рідному Детройті мав досвід 
успішної боротьби з гангсте-
рами. Розуміючи, що ситуація 
склалася не на його користь, 
він вирішив вдатися до ком-
промісу. Пообіцяв, що не по-
карає винуватих, якщо йому 
скажуть, куди зникла коро-
ва. Повірили на слово і пока-
зали... ліфт.
 Так, кмітливі таборяни за-
вели корову в ліфт, який зупи-
нили між двома поверхами, а 
електрику вимкнули. Твари-
на спокійно стояла в темряві й 
жувала жуйку.
 Згадки про подібні коміч-
ні життєві ситуації у спогадах 
сучасників подій — швидше, 
виняток, ніж правило. Про-
те шпальти українських газет 
і журналів, які видавалися у 
другій половині 1940-х років 
у Західній Німеччині, рясні-
ли памфлетами, фейлетонами 
і шаржами, в яких гуморис-
ти порушували типові пробле-
ми епохи ДіПі (англ. displaced 
person — переміщена особа). 
Сьогодні ми розглянемо ще де-
які з них.

Невід для картоплі
 У повоєнній Західній Ні-
меччині придбати продукти 
харчування практично не було 
можливості. З одного боку, че-
рез дефіцит, а з іншого — че-
рез зависокі ціни. На одній з 
тогочасних карикатур малень-
кий хлопчик, із цікавістю роз-
глядаючи вітрину продукто-
вої крамниці, запитував: «Що 
це, матусю?» і чув у відповідь: 
«Музей, дитинко!...»
 У голодну епоху ДіПі 
крадіжки продуктів харчуван-
ня і речей першої необхідності 
стали типовим явищем. Особ-
ливим попитом користувався 
асортимент крамниць і продук-
тових складів.
 Співробітники останніх не 
лише їли досхочу на робочому 
місці, а й виносили з них пере-

довсім консерви, каву і цигар-
ки. Останні два продукти до 
проведення у 1948 р. у Захід-
ній Німеччині грошової рефор-
ми виконували роль своєрідної 
валюти.
 Окупаційні адміністрації 
намагалися врегулювати си-
туацію. Однак ні встановлен-
ня контролю над ДіПі, які пра-
цювали на складах, ні віддан-
ня під суд крадіїв суттєво не по-
кращили стан речей.
 Проблема харчування була 
актуальна як для німців, так 
і для мігрантів різних націо-
нальностей. Щоправда, ні-
мецькі селяни, які вирощува-
ли городину, перебували у тро-
хи кращих умовах. Водночас 
при частині таборів переміще-
них осіб і біженців також було 
облаштовано невеликі городи, 
де вирощували дефіцитні овочі 
та зелень. 
 Однак продуктів харчуван-
ня не вистачало, що познача-
лося на меню таборових їда-
лень та наповненості порцій. 
Так, анонімний гуморист у га-
зеті «Українські вісті» восени 
1945 р. зазначав: «Купимо гус-
тий невід для ловлі картоплі в 
борщ. З пропозицією зверта-
тись до п.п. харчового референ-
та та зав. їдальнею». А допису-
вач гумористичного журналу 
«Їжак» резюмував: «Міняю ев-
ропейські кальорії на українсь-
ке сало».
 Тодішні гумористи не 
обійшли увагою і таке яви-
ще, як «огородництво» — «на-
ука як садовити городину на 
свойому огороді та як збирати 
її (вночі) на чужому». А в жур-
налі «Їжак» у 1946 році зазна-
чалося: «Кроляче м’ясо дуже 
люблять французи, які річно 
з’їдають 80 міліонів кріликів. 
В інших країнах теж появили-
ся «французи», які часто лов-
лять цих звірят... по чужих 
клітках».
 Усі згадані крадіжки про-
дуктів харчування були при-
крим свідченням нелюдських 
умов, в яких доводилося вижи-
вати переміщеним особам і бі-
женцям з України.

«Добренько»
 На шпальтах періодики по-
рушувалася актуальна за епо-
хи ДіПі проблема, яку мож-
на сформулювати таким чи-
ном: «Дай людині владу, і ти 
дізнаєшся, хто вона».
 У таборовий період частина 
українців отримала змогу посіс-
ти керівні посади — комендант 
чи член управи табору, дирек-
тор таборової школи, сторож 
продуктового складу (страте-
гічна посада у голодні повоєнні 
роки).
 Вони давали можливість 
тим, хто їх обіймав, впливати 
на життя громади, відстоюва-
ти її інтереси, дбати про покра-
щення добробуту таборян. Вод-
ночас вони були і певним вип-
робуванням на чесність і поряд-
ність, зваженість у прийнятті 
рішень. Не всі очільники ус-
пішно проходили випробуван-
ня владою, про що й писали гу-
мористи.
 У деяких таборах процвітала 
бюрократія. Приміром, для от-
римання від референта по госпо-
дарству «одного цвяха, — писав 
у 1945 році в газеті «Українські 
вісті» анонімний автор гуморес-
ки «З міжтаборового життя», — 
треба подати письмове запотре-
бування в шести примірниках, 
яке проводиться в дванадця-
ти книгах, потім виписується 
ордер в чотирнадцяти копіях 
[...], а потім наступає вияснен-
ня: «чи вище згаданий цвях є 
на складі, чи не приобіцяний 
він кому іншому». Для надан-
ня відповідей завбачливий ре-
ферент припас «три скри ні спе-
ціяльного м’якого, вузького па-
перу в рульончиках».
 Кандидати на ту чи іншу 
посаду у таборовій адміністра-
ції у своїй передвиборній агі-
тації керувалися порадником 
під промовистою назвою «Сто 
обіцянок». Частина адмініст-
рації таборів зловживала вла-
дою, робочі будні іншої зво-
дилися до відповіді на всі про-
хання поліпшити умови жит-
тя у таборах «Ні, не можна» чи 
«Добренько» (у значенні «Ні, не 
можна»).

Висока освіта
 Серед проблем культурного 
життя, які у поодиноких публі-
каціях на шпальтах газет пору-
шували гумористи, слід назва-
ти якість освіти.
 У повоєнній Західній Німеч-
чині українська громада створи-
ла мережу навчальних закладів 
різних рівнів. Серед них — по-
чаткові та середні школи, мату-
ральні та фахові курси, курси з 
вивчення іноземних мов, виші. 
 Система освіти розвивалася 
за складних умов: діти здобува-
ли освіту в непристосованих для 
навчання приміщеннях, відчу-
вався брак єдиних навчальних 

планів і програм, навчальної лі-
тератури. 
 Водночас було велике ба-
жання вчити і вчитися, адже 
свідоцтво про здобуття серед-
ньої освіти чи завершення фа-
хових курсів, диплом про вищу 
освіту давали (хоч і примарну) 
надію на отримання у країнах 
Європи чи Америки роботи за 
відповідним фахом. 
 Водночас свідоцтво про ма-
туру подекуди можна було роз-
добути за шмат дефіцитного у 
ті роки сала, а оцінки, які от-
римували учні та студенти, не 
завжди відповідали їхньому 
справжньому рівню знань. Про 
це і писав у 1950 р. в газеті «Ук-
раїнські вісті» один з анонім-
них авторів рубрики «Гумор»: 
«Як хто скінчив школу навіть 
на двадцятому поверсі, він ще 
не може сказати, що має висо-
ку освіту».
 Незважаючи на те, що біль-
шість українців після подаль-
шої еміграції у перші роки сво-
го перебування у приймаючих 
країнах не змогли знайти робо-
ти за фахом і працювали в ос-
новному у сфері обслуговування 
та сільському господарстві, все 
ж iз часом завдяки неймовірній 
наполегливості, працелюбності 
та бажанню здобути гідний рі-
вень життя частина українсь-
ких мігрантів змогла продовжи-
ти навчання і здобути кваліфі-
ковану роботу.
 Отож на шпальтах українсь-
кої періодики, що видавалася у 
другій половині 1940-х років у 
Західній Німеччині, порушува-
лися актуальні проблеми побу-
тування переміщених осіб і бі-
женців з України в епоху ДіПі. 
Фейлетони і памфлети стали 
засобом сміхотерапії, що була 
вкрай необхідною за непростих 
умов мігрантського життя. ■
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 На вiдмiну вiд електрон-
них ЗМІ, друкованi видан-
ня дуже дороговартiснi у 
виробництвi. Кожен номер 
газети — це папiр (iмпор-
тований, тому недешевий), 
друк i доставка Укрпош-
тою, на якi в останнi роки 
постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi 
роки витримувала конку-
ренцiю на газетному рин-
ку. Попри тягар збиткiв 
i мiзернi зарплати спiв-
робiтникiв, намагала-
ся не пiдвищувати перед-
платну i роздрiбну цiни, 
аби об’єктивна iнформа-
цiя була доступною для 
читачiв. Певне зростан-
ня вартостi за 2020-2021 
роки — це збiльшення час-
тки вiдрахувань Укрпоштi 
при тому, що до її роботи з 
доставки видання — безлiч 
претензiй.
 І сьогоднi редакцiя пере-
буває в непростому фiнан-
совому становищi. Тому 
звертаємось до всiх при-
хильникiв «України моло-
дої» пiдтримати улюблену 
газету в силу своїх можли-
востей. Надто ми сподiває-
мося на український бiз-
нес.
 Зi свого боку, ми обiцяє-
мо не просто чесну жур-

налiстику. Ми забезпечу-
вали i будемо забезпечу-
вати читачiв об’єктивною 
iнформацiєю. Ми також 
робитимемо  все можли-
ве для відстоювання голо-
вних нацiональних цiннос-
тей, утвердження реаль-
ної незалежності Украї-
ни в час, коли за сприяння 
влади промосковськi сили 
рвуться до реваншу.

 Банкiвськi реквiзити для 
перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005
557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 
351005
Призначення платежу: благо-
дiйний внесок на розвиток га-
зети

АТ Комерційний банк «При-
ватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674

 Щиро вдячнi за пiдтрим-
ку!
 З повагою — редактор Ми-
хайло Дорошенко і колектив 
«України молодої»

До наших читачiв

ОБСТАВИНАМ НАПЕРЕКІР

Сміх переміщених крізь сльози 
У повоєнній Західній Німеччині свідоцтво про освіту подекуди можна було роздобути за шмат дефіцитного сала

■

У післявоєнному таборі тимчасово переміщених осіб.
Фото 1940-х років.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Увечері 17 квітня чеський 
прем’єр Андрей Бабіш, а також 
віцепрем’єр Ян Гамачек, який 
одночасно виконує обов’язки 
глави МЗС, провели екстрену 
пресконференцію, на якій зви-
нуватили російські спецслужби 
в організації диверсії. За сло-
вами прем’єр-міністра Андрея 
Бабіша, існує обґрунтована пі-
дозра, що агенти спецслужб 
Росії причетні до вибуху складу 
боєприпасів у чеському селищі 
Врбетіце в 2014 році. За слова-
ми керівника МЗС і віцепрем’єра 
Яна Гамачека, ухвалено рішення 
вислати 18 російських дипло-
матів, яких чеська сторона вва-
жає працівниками російських 
спецслужб. Усі вони зобов’язані 
покинути Чехію впродовж 48 
годин. Про рішення глави МЗС 
був поінформований російсь-
кий посол у Празі. Також про це 
повідомлено президента Чехії 
Мілоша Земана, який віддавна 
має репутацію «друга Путіна». 
Земан iз приводу висилки з 
Чехії російських дипломатів та 
інформації про причетність до 
вибухів військових складів спів-
робітників спецслужб РФ має 
намір висловитися тільки 25 
квітня в ефірі телеканала Prima, 
повідомив прессекретар глави 
держави Іржі Овчачек.

Невипадкові вибухи
 МВС Чехії оголосило в роз-
шук двох росіян, ймовірних 
співробітників ГРУ Олександ-
ра Петрова і Руслана Боширова, 
«у зв’язку з розслідуванням об-
ставин тяжкого злочину». Цих 
двох російських терористів бри-
танські спецслужби звинувати-
ли в отруєнні сім’ї Скрипалів 
у Солсбері в 2018 році (обид-
ва потім виправдовувалися в 
ефірі російського телебачення, 
що приїхали до міста як звичай-
ні туристи). Під цими ж імена-
ми вони прибули до Чехії в 2014 
році. Після приїзду вони офіцій-
но зареєструвалися для відвіду-
вання складу боєприпасів. Піз-
ніше журналісти-розслідувачі 
встановили, що Петров і Боши-
ров — співробітники ГРУ Олек-
сандр Мишкін і Анатолій Чепі-
га. Поліція також повідомляє, 
що ці двоє з 11 до 16 жовтня 
2014 року перебували на тери-
торії Чехії — спочатку в Празі, 
а потім у Моравськосилезькому 
і Злінському краях. Крім росій-
ських паспортів на ім’я Боши-
рова й Петрова, вони викорис-
товували молдавський паспорт 
на ім’я Ніколая Попи і таджи-
цький паспорт на ім’я Руслана 
Табарова.
 У вибухах боєприпасів у вій-
ськовому комплексі у Врбетіце, 
що сталися 16 жовтня і 3 груд-
ня 2014 року, були знищені 
склади №16 і №12. Вибухну-
ли 10 тонн боєприпасів, включ-
но з ракетами середньої даль-
ності. Загинули двоє людей. 
Слідство тоді списало вибух на 
недбалість робітників. Склад 
не належав міноборони Чехії. 
Його використовувала приват-
на компанія Imex Group з міста 
Острава, яка офіційно займала-
ся торгівлею зброєю. На цьому 
складі болгарський бізнесмен 
Ємельян Гебрев, що спеціалі-
зується на легальній торгівлі 
зброєю, закупив товари війсь-
кового призначення, імовірно, 
для МВС і Нацгвардії України. 
За деякими повідомленнями, 
він також брав участь у поста-
чанні зброї сирійським повстан-
цям, які боролися з режимом 
Башара аль-Асада, котрого під-
тримувала Росія. Як повідоми-
ла Інформаційна служба безпе-
ки Чехії, нині не виникає сум-

нівів, що до цих вибухів причет-
ні російські спецслужби. 
 Про те, що російські теро-
ристи діяли планомірно, свід-
чить і те, що в квітні 2015 року 
за схожих обставин стався ви-
бух на складі зброї в Іганово в 
Болгарії. У той же час навес-
ні 2015 року в Софії було скоє-
но дві спроби отруєння само-
го Гебрева. У 2015 році його са-
мого та ще двох друзів отруїли 
в ресторані. Бізнесмен деякий 
час перебував у комі. У 2020 
році болгарська прокуратура 
звинуватила у спробі отруєн-
ня трьох росіян: Сергія Федо-
това, Сергія Павлова та Георгія 
Горшкова. Згідно з результата-
ми слідства, проведеного чесь-
кою контррозвідкою, зброя, яка 
була на складі у Врбетіце, мала 
потрапити до Сирії та в Украї-
ну. «Вибух мав на меті знищити 
зброю та боєприпаси, які Гебрев 
мав постачати в Україну, що бо-
ролася із проросійськими сепа-
ратистами на Донбасі», — пише 
чеський тижневик Respekt.

«Це було вигідно тільки Росії»
 «Радіо «Свобода» вдалося 
отримати ексклюзивний комен-
тар колишнього заступника го-
лови СБУ Віктора Ягуна, який 
обіймав цю посаду якраз у пе-
ріод, коли відбувалися ті події: 
з березня 2014 року по червень 
2015-го. Ось що він розповів: 
«В Україні в 2014 році склала-
ся така ситуація, коли фаза ак-
тивних бойових дій не дозволя-
ла нам використовувати в пов-
ному обсязі ті боєприпаси, які 
в нас були. Треба було розби-
ратися, що в нас є, чого немає, 
які боєприпаси йшли в першу 
чергу. І частина людей, які зай-
малися логістикою постачан-
ня, вийшли на колишніх парт-
нерів по Варшавському догово-
ру, де зберігалася значна кіль-
кість боєприпасів, яка їм на той 
момент вже не була потрібна, і 
вони шукали так само шляхи їх-
ньої реалізації. І от одна з таких 
країн, яка постійно була на кон-
такті з нашим Міністерством 
оборони, і звідки ми неоднора-
зово отримували якісь боєпри-
паси, — це була Болгарія.
 Цей бізнесмен, який був от-
руєний і в отруєнні якого пі-
дозрюють російські спецслуж-
би, займався пошуком у краї-
нах колишнього Варшавсько-

го договору цих боєприпасів, і 
найкращим місцем для їхнього 
транзитного зберігання перед 
відправкою до України була, 
власне, Чехія. І вони там збері-
галися на перетримці, грубо ка-
жучи, накопичувався якийсь 
обсяг для того, щоб можна було 
сформувати ешелон або якусь 
вантажну одиницю. І після того 
вже мало б бути відправлено в 
Україну.
 Після того як сталися вибу-
хи, як у чеських правоохорон-
ців, так і в нас, справді, вини-
кала така підозра, що не може 
бути збігом обставин накопи-
чення боєприпасів в одному 
місці, власне, для передачі Ук-
раїні, і знищення їх фактично в 
одному місці. Одна з версій роз-
слідування — це була диверсія, 

друга — халатність, тому що ті 
склади хоч і були колишні вій-
ськові, але там не було відповід-
них умов для того, щоб зберіга-
ти озброєння. Можливо, саме 
цей факт спонукав диверсантів 
до того, щоб реалізувати свої на-
міри. (...) Це нас тоді і спонука-
ло до думки, що, можливо, до 
цього причетні диверсанти. А 
кому це вигідно? В першу чер-
гу це було вигідно Російській 
Федерації».

«Йдеться про акт державного 
тероризму»
 Андрей Бабіш заявив, що 
на найближчому засіданні Єв-
ропейської ради повідомить 
про деталі операції. Міністр 
промисловості та торгівлі Ка-
рел Гавлічек наголосив, що у 
випадку підтвердження інфор-
мації чеських спецслужб змі-
ниться ситуація із тендером на 
розбудову ядерної електростан-
ції в Дукованах. Чеська контр-
розвідка застерігала перед мож-
ливою участю росіян у цій роз-
будові, обґрунтовуючи це тим, 
що вона несе загрозу державній 
безпеці Чехії.

Віцепрем’єр Чехії скасував 
запланований на понеділок ві-

зит до Москви, де мали відбу-
тися розмови про закупівлю 
Чехією російської вакцини про-
ти коронавірусу «Супутник V». 
Зі свого боку Богуслав Соботка, 
який у 2014 році був очільником 
чеського уряду, зазначив: якщо 
виявиться, що за вибухами стоя-
ли шпигуни іноземної держави, 
то вибух на складі боєприпасів 
слід визнати терактом.
 Глава Сенату Чехії Мілош 
Вистрчіл у зв’язку з інформа-
цією про можливу причетність 
російських спецслужб до ви-
бухів у Врбетіце вважає за не-
обхідне, щоб прем’єр Чехії Ан-
дрей Бабіш у рамках НАТО та 
ЄС ініціював розробку спільних 
дій проти наростання російсько-
го впливу. Комітет Верхньої па-
лати з безпеки, за словами його 

голови Павла Фішера, цього 
тижня проведе зустріч iз керів-
никами Служби безпеки та На-
ціонального центру з боротьби з 
організованою злочинністю. Се-
натори мають намір зажадати 
всю інформацію, що стосується 
справи про вибухи у Врбетіце.
 «Йдеться про акт держав-
ного тероризму, спрямованого 
проти суверенної демократич-
ної держави», — заявив лідер 
Партії громадянських демок-
ратів Петро Фіала, повідомляє 
Чеське радіо. «Росія не зми-
рилася з тим, що ми не нале-
жимо до її сфери впливу. Вона 
веде проти нас війну, а сьогод-
ні ми дізналися лише про час-
тину її терористичної діяль-
ності», — вважає лідерка пар-
тії ТОР 09 Маркета Пекарова-
Адамова. Поставив під сумнів 
заяви уряду та силових струк-
тур лідер чеських комуністів 
Войтех Філіп. «У мене більше 
запитань, ніж відповідей. Че-
рез сім років після подій мені 
здається ця інформація неправ-
доподібною, все це скоріше схо-
же на ігри розвідслужб, а не на 
справжнє поліцейське розслі-
дування», — заявив головний 
комуніст Чехії.

 Заступник голови Сенату 
Їтка Сейтлова заявила, що піс-
ля завершення розслідування 
можливої причетності російсь-
ких спецслужб до вибухів Чехія 
має вимагати від Росії відшкоду-
вання збитку. Всього на усунен-
ня наслідків вибухів у Врбеті-
це з державного бюджету Чехії 
було витрачено близько 1 міль-
ярда крон (38,5 мільйона євро). 
Ліквідація наслідків вибухів 
тривала шість років. Після виб-
ухів владі довелося евакуювати 
майже 2 тис. місцевих жителів 
регіону. Двоє людей загинули.

Маневри дипломатами
 Російських дипломатів ого-
лошують небажаними не лише 
в Чехії. Київ має намір вислати 
старшого дипломата з посоль-
ства Росії в Києві Чернікова, 
повідомив канал «Україна 24». 
 Про плани вислати з краї-
ни старшого дипломата по-
сольства Російської Федерації 
стало відомо в суботу, 17 квіт-
ня. Інформацію підтверджува-
ли в Міні стерстві закордонних 
справ України. До цього Росія 
рекомендувала українсько-
му консулу в Санкт-Петербур-
зі Олександру Сосонюку, яко-
го напередодні затримала ФСБ, 
покинути територію РФ до 21 
квітня. Сосонюка 16 квітня за-
тримала ФСБ Росії, коли він 
начебто отримував секретну 
інформацію від громадянина 
Росії. За кілька годин його від-
пустили. У суботу, 17 квітня, 
через інцидент МЗС РФ викли-
кало тимчасового повіреного у 
справах України в РФ Василя 
Покотила.
 У четвер на минулому тиж-
ні Сполучені Штати оголосили 
про висилку 10 співробітників 
російської дипломатичної місії. 
У той же день Польща оголоси-
ла персонами нон-грата трьох 
російських дипломатів, заявив-
ши про солідарність iз Вашинг-
тоном і його відповіддю на «во-
рожі дії» Москви. Росія після 
цього вирішила вислати п’ять 
польських дипломатів.
 НАТО підтримує свого чле-
на — Чехію, яка проводить роз-
слідування щодо «зловмисних 
дій» Росії на своїй території, за-
явив представник Альянсу. «Це 
є наслідком небезпечної поведін-
ки з боку Росії. Ми висловлюємо 
співчуття близьким жертв вибу-
ху у Врбетіце. Винні особи повин-
ні постати перед судом», — йдеть-
ся в заяві представника НАТО, 
якого цитує «Рейтер». Цього ж 
дня глава міністерства закордон-
них справ Великої Британії До-
мінік Рааб заявив, що його краї-
на також підтримує рішення 
Чехії вислати 18 російських дип-
ломатів і засуджує «нерозумні й 
небезпечні дії російських розвіду-
вальних служб у Чеській Респуб-
ліці». Посольство США в Чехії 
заявило про підтримку рішення 
свого союзника про притягнення 
Росії до відповідальності за небез-
печні дії на чеській землі.
 Про те, що Чехія «влучила 
в яблучко» з підривною діяль-
ністю російських псевдодипло-
матів на своїй території, свід-
чить реакція Москви. «Чехія 
йде в руслі русофобського фар-
ватеру Вашингтона», — ска-
зав глава комітету Держду-
ми з міжнародних справ Ле-
онід Слуцький, коментуючи 
дії чеської влади. «Празі доб-
ре відомо, що піде за подібни-
ми «фокусами», — заявила 
офіційний представник росій-
ського МЗС Марія Захарова. У 
відповідь на «фокуси» Росія 
назвала небажаними 20 дипло-
матів посольства Чехії в Моск-
ві і наказала їм покинути краї-
ну до кінця дня 19 квітня. ■

СКАНДАЛ 

Туристи-терористи 
Російських шпигунів підозрюють в організації теракту на чеському 
складі боєприпасів, які призначалися Україні

■

Чехія буде вимагати від Росії відшкодування збитку. 
Всього на усунення наслідків вибухів у Врбетіце з 
державного бюджету країни було витрачено близько 
1 мільярда крон (38,5 мільйона євро).

 

На складі у Врбетіце було знищено 50 тонн боєприпасів.❙
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«Сприяти розвитку системи 
охорони здоров’я в структурах 
безпеки та оборони України»
 ■ Всеволоде Володимиро-
вичу, розкажіть, будь ласка, з 
якою метою була створена Ук-
раїнська асоціація військової 
медицини?
 — Створюючи асоціацію, не-
байдужі люди, яких цікавить 
доля української військової ме-
дицини і все, що відбувається в 
цьому середовищі, об’єдналися 
навколо однієї ідеї — сприян-
ня розвитку системи охорони 
здоров’я в структурах безпеки 
та оборони України, збережен-
ня історії військово-медичної 
служби і проведення науково-
практичної роботи, яка поля-
гає в проведенні наукових дослі-
джень, наукових конференцій, 
навчальних семінарів. І, крім 
того, асоціація підтримує бага-
то соціальних проєктів.
 Асоціацію створила ініціа-
тивна група, до якої ввійшов 
генерал-майор медичної служ-
би у відставці Андрій Верба, 
який у 2015—2017 роках очо-
лював Військово-медичний де-
партамент Міноборони і фак-
тично був одним із тих, хто сто-
яв на чолі реформування вій-
ськової медицини в Україні в 
найтяжчі часи. Також одна із 
співорганізаторок — громад-
ська активістка Ольга Богомо-
лець, відома тим, що була ко-
ординатором медичної служби 
на Майдані, очолювала Комі-
тет з питань охорони здоров’я 
Верховної Ради, була співголо-
вою Військово-цивільного ко-
ординаційного штабу медичної 
допомоги, який функціонував 
при Міністерстві оборони. 
 Також до нас приєднали-
ся фахівці, відомі в наукових 
колах. Наприклад, почесними 
членами Асоціації є професо-
ри Ігор Лінський, Наталія Ма-
рута, Ганна Кожина, Маріанна 
Маркова — це відомі фахівці в 
галузі ментального здоров’я, 
які працюють у закладах На-
ціональної академії медичних 
наук, Міністер ства охорони 
здоров’я та зробили великий 
внесок у розвиток вітчизняної 
військової психіатрії, нарко-
логії.
 Асоціація регулярно прово-
дить науково-практичні кон-
ференції. Нещодавно відбулася 
вже третя за рахунком конфе-
ренція під назвою «Сучасні під-
ходи до медико-психологічної 
реабілітації осіб, що зазнали не-
гативного впливу надзвичайних 
ситуацій воєнного, соціально-
го та техногенного характеру». 

Це був тренінг для фахівців, до-
тичних до питань військової ме-
дицини, медичного обслугову-
вання, психологічної реабіліта-
ції ветеранів війни. На тренінгу 
провідними фахівцями Асоціа-
ції були прочитані лекції з акту-
альних питань саме психічного 
здоров’я комбатантів, як діючих 
військовослужбовців, так і вете-
ранів. Були запропоновані нові 
підходи, нові моделі до розбудо-
ви системи медико-психологіч-
ної реабілітації. 

«Щоб знали історії й думки 
людей, які є золотим фондом 
нації»
 ■ Що таке війна з погляду 
військового лікаря?
 — Це можна зрозуміти з 
участі нашої асоціації у проєк-
ті, який ми проводимо спільно 
з видавництвом «Дух і Літера». 
Йдеться про літературно-ме-
моріальний проєкт «Діагноз: 
Війна». Це погляд на війну — 
погляд і військового лікаря, і 
людей, які пройшли всі кола 
війни, рідні яких зникли без-
вісти. 

 Усі ті, кого торкнулася вій-
на — і волонтери, і військово-
службовці, і люди, які займа-
лися поверненням загиблих ге-
роїв із війни, — об’єднані тим, 
що маємо цей діагноз — війна. 
 Цей літературно-меморіаль-
ний проєкт міститиме сто гли-
бинних інтерв’ю саме тих кате-
горій, які перебували в самому 
горнилі війни, це і військові ме-
дики, військові лікарі, які ви-
конували свій обов’язок безпо-
середньо на фронті, які оперу-
вали в бліндажах. Серед них лі-
кар Денис Закусилов, який в 
Іловайську надавав допомогу 
не тільки нашим пораненим, а й 
російським солдатам, які були 
захоплені в полон. А потім він 
і сам потрапив у полон російсь-
ких військових та їхніх попліч-
ників. 
 Окрім цих інтерв’ю, які 
вийдуть окремою книгою у ви-
давництві «Дух і Літера», пла-
нується проведення творчих 
вечорів істориків, літераторів, 
які пишуть на історичні теми. 
Тому саме Українська асоціа-
ція військової медицини ста-
ла засновником цього проєкту 
і намагається привернути ува-

гу до буднів тих, кого об’єднав 
діагноз «війна». 
 Я виступаю як координатор 
цього проєкту від Української 
асоціації військової медицини 
і дуже хочу, щоб знали історії, 
думки, погляди цих людей, які 
є золотим фондом української 
нації. 

«Принципом реабілітації є 
«ветеранорієнтовність»
 ■ Якою ви хотіли б бачи-
ти систему реабілітації вете-
ранів?
 — На сьогодні є багато різ-
них проєктів. Зокрема, дуже 
важливим є проєкт Програми 
розвитку ООН в Україні «Спри-
яння розвитку місцевого спів-
товариства програмам повер-
нення до мирного життя». І 
ПРООН має допомогти нам 
об’єднати наш вітчизняний до-
свід і кращі зразки закордонно-
го досвіду для того, щоб розро-
бити саме Дорожню карту ре-
абілітації. ПРООН ставить за-
вдання, і фахівці Української 
асоціації військової медици-
ни долучилися до цієї програ-

ми для того, щоб зробити опти-
мальну модель цієї реабіліта-
ції.
 Що вона повинна містити? 
Це, по-перше, має бути система 
взаємодії держави, загально-
державних органів і закладів із 
місцевими структурами на рів-
ні обласних рад, територіаль-
них громад, до якої повинні ін-
тегруватися найкращі досві-
ди громадських організацій, 
професійних асоціацій. Це має 
бути така інтегративна модель, 
яка буде використовувати най-
кращі світові практики, які вже 
знайшли свій відгук і показали 
свою ефективність саме для Ук-
раїни. І наше завдання було за-
пропонувати підхід, при якому 
методи і заходи реабілітації бу-
дуть базуватись на кращих сві-
тових стандартах, які вже апро-
бовані і показали свою ефектив-
ність в Україні. 
 ■ А наскільки саме вете-
ранське середовище є чутливим 
до зусиль лікарів та держави?
 — Метою реабілітації є «ве-
теранорієнтовність» — тобто 
в центрі цієї системи має бути 
сам пересічний ветеран з його 
потребами. Важливо створи-

ти умови, за яких у самого ве-
терана виникне потреба турбу-
ватися про своє здоров’я. Адже 
на сьогодні, за даними депар-
таментів охорони здоров’я об-
ласних державних адміністра-
цій, менше половини учасни-
ків бойових дій, які зареєстро-
вані, уклали угоди про медичне 
обслуговування з сімейними 
лікарями. Це свідчить про те, 
що у ветеранів немає інтересу 
до власного здоров’я, а коли 
його немає, тоді виникають 
проб леми фізичного і психіч-
ного характеру. 
 Дуже важливо побудувати 
таку систему, коли ветеран буде 
відповідально ставитися до свого 
здоров’я, а всі державні, громад-
ські, професійні та інші структу-
ри сприятимуть тому, щоб він 
міг зреалізувати всі свої потреби 
і всі права, які на сьогодні визна-
чені. Це право на санаторно-ку-
рортне лікування, на психоло-
гічну реабілітацію. Оптимальна 
модель включатиме взаємодію 
державних, приватних струк-
тур, громадських організацій 
на побудову саме ступінчастої 
реабілітації, відповідальності в 
кожному етапі кожної структу-
ри за життя, здоров’я ветерана, 
за його фізичне і психічне благо-
получчя. 
 Ми обговорювали можливі 
джерела фінансування, в тому 
числі порушували це питання 
на слуханнях, де йшлося про 
системи медичного страхуван-
ня, розробку нових пакетів ме-
дичних гарантій. Це дуже важ-
лива система, і конференція 
слугувала обговоренню можли-
вих механізмів як створення, 
так і реалізації цієї нової опти-
мальної системи медичної та 
психологічної реабілітації і со-
ціальної реадаптації ветеранів.
 ■ А який стан психологічно-
го здоров’я у ветеранів?
 — Потрібно відходити від 
стигматизації такого поняття 
у комбатантів, як посттравма-
тичний стресовий розлад. В Ук-
раїні, за даними різних дослід-
ників, — це і дані Міністерства 
охорони здоров’я, і Національ-
ної академії медичних наук, — 
в структурі розладів ментально-
го здоров’я у комбатантів ПТСР 
складає 13-14%, це навіть тро-
хи менше, ніж у США, де на-
зивається цифра 17-20%. Це і 
особливості нашого національ-
ного менталітету, і те, що в нас 
різні категорії комбатантів, як 
професійні військові, так і доб-
ровольці, мобілізовані, тому, 
відповідно, у них різні частоти 
виникнення посттравматично-

го стресового розладу. 
 Важливо зазначити, що 
25% розладів в усій структурі 
складають розлади, пов’язані 
із вживанням психоактивних 
речовин, переважно алкого-
лю. І приблизно чверть — роз-
лади, пов’язані з органічними 
ураженнями нервової системи. 
Це все наслідки бойових дій — 
як посттравматична енцефа-
лопатія (наслідок контузії), так 
і дисциркуляторна (порушен-
ня кровообігу), тому що умо-
ви хронічного стресу на війні, 
обмеженість у реалізації своїх 
життєвих потреб — усе це нега-
тивно впливає на стан нервової 
системи і є однією з причин роз-
витку цієї патології. Це те, що 
стосується структури психіч-
ної захворюваності. Ситуація 
не є катастрофічною. Ветера-
ни такі ж люди, як усі, просто 
вони, можливо, більше бачили 
і більше пройшли. І їхні реак-
ції — це нормальні реакції на 
ненормальні обставини. 
 І саме просвітницька діяль-
ність, яку здійснює Українська 
асоціація військової медицини, 
заходи психіатричної та психо-
логічної допомоги, спрямовані 
на те, щоб мотивувати ветеранів 
звертатися до лікарів, сприяти-
муть покращенню ситуації з їх-
нім здоров’ям. 
 ■ Як максимально допомог-
ти ветеранам?
 — Асоціація допомагає всім 
комбатантам, вивчає досвід всіх 
установ, закладів Академії ме-
дичних наук, це дозволяє нам 
використовувати свої зв’язки, 
професійне партнерство, щоб 
максимально допомогти ветера-
нам. Звертається ветеран до ко-
гось одного, ми знаємо, де кра-
ще можуть вирішити цю про-
блему, і спрямовуємо ветерана 
до тих медичних закладів, де 
йому буде надана найкраща ме-
дична допомога. Це професійне 
братерство військових медиків, 
членів асоціації .
 Вона має також на меті роз-
будову системи взаємодії та 
ефективної допомоги тим вете-
ранам, які хочуть оптимально 
реалізувати свої права на охо-
рону здоров’я, на психологічну 
реабілітацію. І ми як громадсь-
ка організація не можемо бути 
суб’єктом нормотворчої ініціа-
тиви, але можемо через свої 
зв’язки, через свою публічну 
активність порушувати важ-
ливі питання і спонукати ор-
гани виконавчої влади, депу-
татів, президента до здійснен-
ня заходів у вирішенні цих пи-
тань. ■

ПРОФІ

«Ми об’єднані тим, що маємо діагноз 
— війна»
Українська асоціація військової медицини 
створює «ветераноорієнтовану» систему 
реабілітації

■

Всеволод Стеблюк.
Фото з сайта dw.com.

❙
❙

Ветерани такі ж люди, як усі, просто вони, можливо, 
більше бачили і більше пройшли. І їхні реакції — це 
нормальні реакції на ненормальні обставини. 

Ірина КИРИЧЕНКО 

У 2019 році було створено Українську асоціацію військової медици-
ни — професійне братерство військових медиків. Ця громадська ор-
ганізація об’єднала ветеранів медичної служби, військовослужбовців, 
військових лікарів, медичних сестер, бойових медиків, а також волон-
терів, які з найперших днів війни займаються допомогою військовій 
медицині. Детальніше про діяльність організації розповідає Всево-
лод Стеблюк, доктор медичних наук, професор, полковник медичної 
служби в запасі, заслужений лікар України, голова науково-методич-
ної ради Української асоціації військової медицини.
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Висипатися — дуже важли-
во для здоров’я. Особливо — жін-
кам, які бажають успішно зача-
ти, виносити і народити здорово-
го і міцного малюка. Такі поради 
лікарів базуються на наукових 
дослідженнях співробітників Те-
хаського університету в Сан-Ан-
тоніо. Під час сну в організмі ви-
робляється дуже важливий гор-
мон — мелатонін. І, як показали 
дослідження, можливості гормо-
ну сну набагато ширші й різно-
манітніші, ніж регулювання до-
бових ритмів, яким підкоряється 
робота всіх внутрішніх органів і 
систем. 
 З’ясувалося, що мелатонін 
не тільки полегшує засинан-
ня, уповільнює процес старін-
ня і захищає організм від онко-

захворювань та інших серйоз-
них проблем. Він також відіграє 
важливу роль у терапії жіночо-
го безпліддя, запобігає розвитку 
різних ускладнень під час вагіт-
ності та пологів. Що цікаво, добо-
вим і сезонним коливанням рів-
ня гормону в крові підпорядко-
вується жіноча сексуальна ак-
тивність і фертильність, тобто 
здатність до зачаття і народжен-
ня дитини.

 Раніше було прийнято вва-
жати, що мелатонін виробляєть-
ся в епіфізі, розташованому в го-
ловному мозку. Однак нині стало 
відомо, що гормон сну може ви-
роблятися в сітківці очей, шкірі, 
щитоподібній залозі і навіть у 
шлунково-кишковому тракті. 
Концентрація мелатоніну в крові 
нестабільна і змінюється залеж-
но від часу доби і сезону. Лікарі 
стверджують: рівень гормону до-

сягає піку о другій годині ночі, а 
до ранку його вміст у крові падає 
до мінімальних значень. А також 
вміст мелатоніну збільшується 
до кінця осені і взимку, коли ночі 
стають довшими.
 Отож жінкам, які прагнуть за-
чати дитину, необхідно проводи-
ти в темряві не менше 8 годин на 
добу. Вчені з’ясували, що мела-
тонін оберігає яєчники від окис-
ного процесу, особливо це важли-

во в період овуляції. Але щоразу, 
коли ви вночі включаєте світло, 
рівень мелатоніну падає.
 Вчені рекомендують подба-
ти про те, аби у нічний час ви пе-
ребували без джерел світла хоча 
б 8 годин поспіль. Потрібно пов-
ністю обмежити світло від моні-
торів, гаджетів, із вулиці. В 
крайньому разі світло може бути 
червоним, але не білим або бла-
китним. Для цього існують спе-
ціальні лампи, які не порушують 
цикл світло-темрява.
 Тієї ж умови вчені рекомен-
дують дотримуватися і вагіт-
ним жінкам, оскільки мела-
тонін також регулює біологіч-
ний годинник майбутньої ди-
тини. А нічні вмикання світла 
можуть привести до гіперактив-
ності в малюка або синдрому де-
фіциту уваги. ■

Юлія КРУК

Стенокардія спокою — 
небезпечний стан
 Смерть хворих з інфарктом міокарда 
до приїзду в лікарню настає у 25% людей. 
Інші 75% хворих ризикують отримати 
серйозні ускладнення. Такою невтішною 
є медична статистика. Лікарі кажуть, що 
інфаркт може «відгукнутися» інсультом, 
аритмією, серцевою недостатністю, стати 
причиною утворення тромбів у ногах або 
в серці, спровокувати розвиток аневриз-
ми.
 За словами лікаря-кардіолога Інни 
Хільченко, про загрозу інфаркту міокар-
да в багатьох випадках попереджає стан, 
який медики називають «передінфаркт». 
Якщо його вчасно завважити і пролікува-
ти — важких наслідків можна уникнути. 
Але як почути «тривожні дзвіночки»? 
 — Про наближення гострої серцевої 
кризи, тобто інфаркту,  може попереджа-
ти напад стенокардії (раптовий біль у гру-
дях), — розповідає Інна Володимирівна. 
— Якщо раніше таких нападів не було, це 
має насторожити. А якщо були, то цьо-
го разу вони значно інтенсивніші, три-
валіші. Нітрогліцерин, який рятує від 
серцевої кризи, в таких випадках або пе-
рестає діяти взагалі, або ефект від нього 
різко зменшується. Змінюється локалі-
зація болю (хоча зазвичай напади стено-
кардії у хворого мають стабільний харак-
тер).
 Стривожити має і поява так званої 
стенокардії спокою. Цей стан, наголо-
шує фахівець, виникає вночі або вдосві-
та, коли людина практично не рухаєть-
ся. Особливо варто бути уважним, якщо 
раніше у хворого мала місце лише стено-
кардія напруження (напад болю під час 
інтенсивного фізичного навантаження).
 Симптомами передінфаркту, за сло-
вами лікаря, можуть бути часта втомлю-
ваність, слабкість, відчуття тривоги. Але 
зазвичай у людини такі симптоми рідко 
викликають підозри, адже пере втома 
і кепський настрій не дивина для бага-
тьох. І якщо при цьому людину ніколи 
раніше не турбували сердечні недуги, то 
на такі «незначні» проблеми, як безсил-
ля чи сум, вона навряд чи зверне увагу.

Людина дуже збуджена, 
ца потім різко слабне
 Діагноз «інфаркт міокарда» для ба-
гатьох звучить як вирок. Однак лікарі 
стверджують: у більшості випадків хво-
рого з гострим серцевим нападом мож-
на врятувати від фатальних наслідків, 
якщо вчасно надати необхідну медичну 
допомогу. Багато залежить і від самого 
пацієнта. Кожному важливо знати, як 

уникнути загрози і що змінити у власно-
му способі життя, аби не спіткало лихо. 
 Біль — один із найбільш промовис-
тих передвісників інфаркту міокарда. 
«Як правило, при гострому серцевому на-
паді він такий інтенсивний, що його не 
сила терпіти. Цим він відрізняється від 
звичайного нападу стенокардії, — заува-
жує Інна Хільченко. — Найчастіше біль 
при інфаркті має стискуючий характер. 
Рідше — пекучий, ріжучий, як відчуття 
поколювання. У більшості випадків цей 
біль локалізується за грудиною, в облас-
ті серця. Іноді він з’являється у лівій руці 
чи лівому плечі, а потім поширюється на 
область грудини і серця».
 Як зауважує кардіолог, біль при ін-
фаркті має хвилеподібний характер: то 
посилюється, то стає слабшим. Він може 
тривати кілька годин, іноді — добу і на-
віть більше. «Характерна особливість 
болю при інфаркті міокарда — його емо-
ційне забарвлення, — пояснює лікар. 
— У деяких хворих з’являється відчут-
тя страху смерті. Людина в такому стані 
збуджена, неспокійна. Намагаючись 
зменшити біль, метушиться по кімнаті, 
кричить. Потім настає різка слабкість».
 Медики наголошують: ті, хто пере-
жив серцевий напад без видимих усклад-
нень (зазвичай вони проявляються уже 
за кілька годин після інфаркту), мають 
великі шанси на повне одужання. Але 
варто знати: відновлення після інфаркту 
— досить складний процес. Адже кожна 
серцева криза так чи інакше послаблює 
«головний мотор».

Коли кожна хвилина дорога 
 Як правильно поводити себе при не-
безпечних симптомах? «Найперше — 
негайно викликати «швидку допомогу». 
Що раніше людина звернеться по допо-
могу, то вищі шанси на те, що інфаркту 
вдасться уникнути, — каже Інна Воло-
димирівна. — До приїзду лікаря хворий 
має дотримуватися постільного режиму. 
Нітрогліцерин під язик потрібно класти 
через кожні 5 хвилин. Варто також ви-
пити аспірин, якщо до цього препарату у 
хворого немає протипоказань (скажімо, 
виразки шлунка). Стануть у нагоді зне-
болювальні засоби, які мають бути в кож-
ній домашній аптечці (аналгін, спазган, 
баралгін)».
 Найважливішим при інфаркті є час. 
Дорога кожна хвилина. Лікарі говорять 
про так зване «терапевтичне вікно», яке 
триває 6–12 годин після появи болю. У 
цей період, завдяки лікуванню, можна 
практично повністю відновити уражену 
ділянку серцевого м’яза.
 Залежно від того, наскільки був 
серйозним пережитий інфаркт, від по-
дальшого рубцювання серця, і від швид-

кості, з якою хворому надали медичну до-
помогу, серцевий напад може призвести 
до таких небезпечних ускладнень, як сер-
цева недостатність (коли серце не може 
належним чином перекачувати кров), 
аритмія (аномальний ритм серцевих 
скорочень), зупинка серця, кардіоген-
ний шок (серце пошкоджено настільки, 
що людина перебуває в шоковому стані), 
смерть.

Тримайте цукор і тиск на контролі!
 Щоб попередити це загрозливе захво-
рювання, варто насамперед усунути фак-
тори ризику, які сприяють розвитку ін-
фаркту. Ведіть активніший спосіб життя, 
займайтеся спортом (у розумних, допус-
тимих для кожного межах), контролюйте 
вагу тіла, відмовтеся від шкідливих зви-
чок. Якщо маєте підвищений артеріаль-
ний тиск — порадьтеся з лікарем, як його 
стабілізувати. Як медикаментозну про-
філактику Інна Хільченко радить аспі-
рин — цей препарат здатен попереджати 
утворення тромбів. Аспірин недовго цир-
кулює у крові, але його ефект тривалий, 
бо приводить до незворотних змін у тром-
боцитах. Тому зазвичай достатньо прий-
мати його один раз на добу. Але дозу ліків 
неодмінно має підібрати лікар. 
 Відомо, що основним фактором ри-
зику, що провокує інфаркт міокарда, є 
ішемічна хвороба серця. Максимально 
знизити ризик виникнення хвороб сер-
ця і серцевого нападу можна, виконую-
чи нескладні дії.
 — Для початку важливо відмовити-
ся від куріння. Також необхідно систе-
матично стежити за своїм кров’яним 
тиском, адже в людей з підвищеним тис-
ком зростає ризик виникнення інфаркту 
і хвороб серця. Важливо постійно конт-
ролювати рівень цукру в крові, оскіль-
ки діабет зазвичай пов’язаний з ризиком 
розвитку хвороб серця, — застерігає кар-
діолог.
 Важливо стежити і за рівнем холес-
терину в крові, і за своєю вагою — відо-
мо, що люди з ожирінням більше ризику-
ють померти від хвороб серця, ніж ті, що 
мають нормальну вагу. Слід постаратися 
бути максимально активними, правиль-
но харчуватися і не піддаватися (наскіль-

ки це можливо) стресу. Тут на допомогу 
прийдуть йога або медитації. Вони ж нав-
чать керувати гнівом, даючи правильний 
вихід негативним емоціям. ■

Є ПРОБЛЕМА

Коли забуксував «мотор»
Про наближення інфаркту міокарда може 
сигналізувати гострий біль, безсилля, сум і відчуття 
тривоги

■

Різкий біль у грудній клітці — один із передвісників інфаркту.
Фото з сайта ukr.media.

❙
❙

ВАЖЛИВО!

 Бувають випадки, коли інфаркт підкрадається 
тихо, без болю. Тож хворий може не підозрюва-
ти про небезпеку, що насувається. Майже трети-
на нападів відбувається саме так. При «німому» 
інфаркті людина справді не відчуває больового 
дискомфорту. Настає слабкість, на шкірі висту-
пає холодний піт. Але оскільки біль не докучає, 
хворий рідко здогадується, що загроза близько. 
І може «переносити» інфаркт на ногах. Захворю-
вання виявляють випадково — під час ЕКГ-до-
слідження, яке лікар призначає задля профілак-
тики. На серці після інфаркту залишається ру-
бець.

ДО РЕЧІ

 У свідомості багатьох людей існують стійкі 
міфи про серцево-судинні захворювання. Лікарі-
кардіологи розвінчують основні з них.
 * Інсульт та інфаркт — хвороба людей 
літнього віку. На жаль, це не так. Недуги «мо-
лодшають» і дедалі частіше турбують тих, хто не 
перетнув 40-річний рубіж.
 * Після інфаркту доведеться обмежи-
ти статеву активність через можливу пе-
ренапругу. Зовсім ні. Лікар не так часто може 
рекомендувати таке обмеження: у випадках арит-
мій, що загрожують життю.
 * Біль у ділянці серця — передвісник 
інфаркту. Так, це основна ознака — нестерп-
ний, пекучий біль у серці. Та, окрім цього, зазви-
чай з’являється задишка і може навіть турбувати 
несподіваний зубний біль.
 * У стані спокою та нічний час ризик 
інфаркту зменшується.  Навпаки: інфаркт 
частіше трапляється вночі, коли відбувається ак-
тивне згортання крові.
 * При відчутті болю в серці слід заспо-
коїтися, полежати. Біль може минути, але не-
вдовзі з’явиться знову. Тож не зволікайте з візи-
том до лікаря, аби попередити інфаркт.
 * Кава провокує хвороби серця. Дослід-
ження довели, що 2-3 чашки меленої кави на 
день не зашкодять здоров’ю.

■

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

А вночі «приходить» мелатонін
Жінкам, які прагнуть зачати дитину, важливо проводити в темряві 
щонайменше вісім годин

■
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

У своїй творчій майстерні Ольга 
Пілюгіна створює сучасні авторські 
килими ручної роботи. Вона пока-
зує всьому світові, що українські 
гобелени — це красиво, стильно, 
сучасно. 
Ескізи, складна композиція та гра 
великої палітри кольорів — та-
кий складний шлях створення 
килима від ідеї до готового твору. 
Кожен — це окрема тема, роз-
повідь мисткині про певний період 
її життя, наповнена глибоким зміс-
том і символізмом. Це стан душі, 
думки, настрій, особливі пережи-
вання. 
В основі композицій майстрині 
— квіти, рослинність, птахи, вічний 
символ роду — «Дерево життя». 
Тут і батьки, і діти, й онуки. Усе так, 
як у родині Пілюгіних. Талант та за-
взяття до традиційного мистецтва 
в них переходить спадково — з 
покоління у покоління. Тож і Ольга, 
народившись у сім’ї художників, 
зростала у мистецькому середови-
щі і змалку вбирала в себе творчу 
атмосферу.

Династія
 Батьки — Євген та 
Лариса Пілюгіни — заслужені 
майстри народної творчості Ук-
раїни. Це митці, закохані у свою 
справу, вони все своє життя при-
святили ручному ткацтву, ство-
ренню барвистих килимів, ви-
шиванок. Щедрою на творчість у 
цій родині є й старша сестра Оль-
ги — Наталія — науковий спів-
робітник Полтавського худож-
нього музею (галереї мистецтв) 
імені Миколи Ярошенка, яка на 
старовинних верстатах займаєть-
ся створенням розмаїтих гобе-
ленів. Уся родина є членами На-
ціональної спілки художників 
України та Національної спіл-
ки майстрів народного мистец-
тва України.
 Та й продовжувати справу 
династії Пілюгіних теж є кому. 
Дванадцятирічний син Ольги 
Павло також має художні здіб-
ності — вже вміє ткати, має гарне 
відчуття кольору, гармонії і кра-
си і навіть презентував свою пер-
шу виставку в Галереї мистецтв у 
залі Саші Путрі.
 — Мама — художник по ви-
шивці. Створює рушники, ви-
шиті панно, чоловічі й жіночі со-
рочки, — розповідає Ольга Пілю-
гіна, — а тато — художник по 
килимах. Займається також жи-
вописом, графікою, витинанкою. 
Батьки понад 30 років виклада-
ли в Решетилівському худож-
ньому училищі, тож вивчили 
не одну сотню майстрів. А я біля 
батьків малювала, гралася ни-
точками і вивчала традиційні 
орнаменти. Для мене це було аб-
солютно природним. Тому ніко-
ли й не уявляла для себе іншого 
шляху, знала завжди, що буду 
художником. Коли мені було 
11 років, сестра Наталія навчи-
ла ткати, показала килимарські 
техніки і як вони використову-
ються. Тож навіть мій перший 
гобелен був створений за влас-
ним малюнком. 
 Представниця  славної мисте-
цької роди ни  Пілю гі них — Ольга 
— не тільки зберігає мистець-
кі традиції килимарства, а й 
розвиває його в несподіваних 
напрямах. Якщо живописець 

малює фарбами, то Ольга Пілю-
гіна малює нитками і втілює свої 
творчі задуми саме в цьому ма-
теріалі. 
 Її гобелени — це не ужиткові 
речі, а мистецькі твори. Вони ці-
каві своєю фактурою, глибиною, 
теплом та особливою кольоровою 
гармонією. А ще — однакові з 
обох сторін. Тому я одразу й не 
розгледіла, де лицева сторона, а 
де виворіт, бо ж не було жодного 
вузлика! Як виявилося, всі її го-
белени виконані з чистої вовни у 
техніці двостороннього гладкого 
килимарства.
 За 30 років творчого жит-
тя в доробку художниці не одна 
сотня гобеленів, а її ім’я внесе-
но до Національного реєстру не-
матеріальної культурної спад-
щини України як представниці 
напрямку «Традиція рослинного 
килимарства селища Решетилів-
ка Полтавської області». 
 Щоб досягти такого творчо-
го успіху, майстриня працює по 
дванадцять годин на день. При-
ходить рано-вранці до майстерні, 
аби зробити якомога більше.
 — Мрію, щоб день був дов-
шим, — посміхається Ольга, 
— маю багато творчих ідей, тож 
прагну всі їх реалізувати в жит-
тя. 

«Світовідчуття» в Києві
 Створення кожної роботи 
— це трудомісткий процес, що 
вимагає багато часу, — від кіль-
кох місяців до кількох років. Але 
майстриня настільки захоплена 
своєю творчістю, що не відчуває 
ні втоми, ні плину часу. 
 — Кожна ідея виникає рап-
тово, як спалах чи іскра, які не-
обхідно зберегти до завершення 
роботи, — говорить Ольга Пілю-
гіна, — а триваліть створен-
ня гобелена залежить від заду-
му, розміру майбутнього твору, 
складності композиції. 
 Художниця одразу створює 
ескіз, потім робочий малюнок у 
натуральний розмір. І якщо це 
велика, об’ємна робота, над ма-

люнком може працювати і не 
один рік. І лише тоді розпочи-
нається фарбування ниток та 
тривалий процес ткання. Фар-
бує пряжу Ольга власноруч. Спо-
чатку цим питанням опікувався 
батько, але з часом навчив донь-
ку всіх премудростей цієї нелег-
кої справи.
 — Подібно тому, як живопи-
сець на палітрі створює безліч 
відтінків, так і я змішую різні 
барвники, експериментую. Про-
те, крім певних знань кольоро-
знавства, необхідне внутрішнє 
відчуття гармонії. Потрібно від-
чувати колір, щоб досягти ба-
жаного відтінку. За день можна 
пофарбувати лише п’ять-шість 
кольорів. А буває, що в одно-
му килимі тільки синього чи 
вохристого кольору — сто від-
тінків!
 Нещодавно у Києві, в Мисте-
цькій галереї «Лавра», була від-
крита персональна виставка мис-
ткині «Світовідчуття», на якій 
авторка представила понад три 
десятки унікальних килимів. 
Пані Ольга розповіла, що пла-
нувалося репрезентувати 48 ав-
торських робіт, проте у великій 
залі — 700 квадратних метрів — 
змогли розмістити лише 31. 
 На виставці представили 
роботи останніх років та ті, що 
були визнані кращими твора-
ми року на виставках-конкур-
сах, що організовує Національ-
на спілка майстрів народно-
го мистецтва України спільно з 
Міністерством культури Украї-

ни. Це килими «Добробут» (2017 
рік) і «Зоряний» (2018 рік). Мо-
нументально-орнаментальна ек-
спозиція «Діброва», що на сьо-
годні є найбільшою компози-
цією художниці розміром 2,5/3 
метри, експонувалася вперше. 
Над нею мисткиня працювала 
майже три роки. 
 Уперше мали змогу побачи-
ти глядачі й гобелени «Радість», 
«Ранкове пробудження», «Зоря-
ний дощ», «У сяйві перших про-
менів», «Пісня золотих птахів», 
серію творів «Аромати».

Побачити аромати
 — Коли люди почали масо-
во втрачати здатність відчува-
ти запахи, у мене виникла ідея 
створити такі твори, де б через 
ко льорові гармонії, через певні 
асоціації ці аромати можна було 
побачити. Це «Вечірні пахощі», 
«Запашний вітер», « Аромати 
моря», «Медове повітря», — роз-
повідає Ольга Пілюгіна.
 У творчому доробку є та-
кож серія робіт з обмеженою ко-
льоровою гамою, де художни-
ця використала якомога біль-
ше натуральних відтінків не-
фарбованої вовни, додавши до 
них невелику кількість фарбо-
ваних. Але й ці кольори також 
неяскраві, «приглушені», такі, 
що гармонійно доповнюють при-
родну палітру. За словами мист-
кині, таке поєднання символізує 
природу і те, що людина може ро-
зумно в неї додати, не завдаючи 
шкоди.
 У творах, що представлені на 
виставці «Світовідчуття», автор-
ка розповідає про кохання, дові-
ру, вірність, рух споріднених 
душ назустріч одне одному.
 Уподобаний образ птахи, 

котра, за визначенням художни-
ці, символізує легкість людської 
душі.
 — Люблю зображати птахів. 
Це образ людської душі, що 
прагне до Бога, до світла, знань 
та самовдосконалення. Це пос-
тійний рух від холодного до теп-
лого, від темряви до світла, від 
невігластва до знання. І чим чис-
тіша душа, тим вона легша й 
вище піднімається... Символіч-
ні зерна є початком нових думок, 
ідей, справ.
 Мисткиня надає перевагу ве-
ликому формату, хоч це і склад-
ніше. 
 Проте у перерві між масштаб-
ними роботами створює й міні-
гобелени.
 Творчість Ольги Пілюгі-
ної знана далеко за межами Ук-
раїни. Її гобелени, килими, кар-
тини розлетілися по країнах, по-
дорожують світом та прикраша-
ють музейні, корпоративні та 
приватні колекції. 
 Кожна виставка мисткині ди-
вує глядача, адже художниця по-
ряд зi своїми відомими роботами 
завжди презентує нові, ті, які ще 
ніхто не бачив. Тому персональні 
виставки відбуваються 2-3 рази 
на рік, адже необхідно встигну-
ти напрацювати доробки. 
 Давно минули ті часи, коли 
килими стелили лише на під-
логу. Створені Ольгою Пілюгі-
ною гобелени як твори мистец-
тва поряд з мозаїкою, скуль-
птурою чи живописом цікаві 
людям уже нового покоління, 
молоді, і не залишають нікого 
байдужими. 
 — Роблю, тому що не можу не 
робити, — говорить Ольга Пілю-
гіна, — я — художник, і маю в 
цьому душевну потребу. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

В одному гобелені — сто відтінків 
Дерево творчого життя Ольги Пілюгіної з Решетилівки: улюблені птахи як образ людської душі, спадковість 
та прагнення до гармонії великого формату

■

Рукотворна краса гобеленів.❙

ДОСЬЄ «УМ»

 У березні Ользі Пілюгіній iз Реше-
тилівки, що на Полтавщині, було при-
своєно звання Заслуженого майстра 
народної творчості України.
 Пані Ольга — українська художни-
ця, майстер гобелена — лауреат об-
ласної премії імені І. П. Котляревсь-
кого та літературно-мистецької премії 
імені Олексія Дмитренка, стипендіат 
президента України 2012-2015 рр., во-
лодар гранту президента України.

■

Ольга Пілюгіна.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Останнім часом двом українським 
грандам не надто часто вдається розігру-
вати чемпіонський титул у запеклій бо-
ротьбі. Приміром, торік свій четвер-
тий поспіль національний чемпіонат 
«Шахтар» виграв із рекордною пере-
вагою в 23 очки. Після того провалу в 
«Динамо» з’явився екснаставник «гір-
ників» Мірча Луческу. Екстраординар-
не рішення братів Суркісів сподобалося 
далеко не всім шанувальникам «біло-
синіх». Клубні ультрас і досі виказують 
своє невдоволення перебуванням руму-
на на тренерському містку динамівсь-
кої команди. Однак, незважаючи на їх-
ній протест, румунський спеціаліст до-
сяг у Києві пристойного результату.
 Перегравши минулого уїк-енду в оч-
ному двобої свого одвічного конкурента 
й наростивши гандикап до десяти очок, 
«біло-сині» вже зараз можуть вітати 
один одного з чемпіонством. Утім пре-
зидент «Динамо» Ігор Суркіс просить не 
поспішати. «Коли оформимо чемпіонс-
тво, тоді й буду приймати вітання».
 Маючи ж десять очок переваги над 
«гірниками», достроково стати чемпіона-
ми динамівці зможуть за три тури до фіні-
шу змагань. Для цього наступних вихід-
них підопічним Луческу потрібно вдома 
переграти новачка УПЛ — «Інгулець». 
Зрештою, сумнівів, що саме динамівці на 
першій сходинці завершать національний 
чемпіонат, уже не залишилося.
 «Чемпіонат ми програли задовго до ук-
раїнського «класико», — визнав захисник 
донецького клубу Сергій Кривцов. А в оч-
ному матчі на «Олімпійському» «гірни-
ки» лише підтвердили свою неспромож-
ність у нинішньому сезоні на рівних кон-
курувати з «біло-синіми». Ігор Суркіс так 
охарактеризував «класико»: «На фут-
больному полі я взагалі не бачив фут-
болістів «Шахтаря». Цю шахову партію 
виграв містер Луческу».

 У поєдинку проти своїх старих знайо-
мих румунський фахівець продемонстру-
вав, що головною запорукою успіху є доб-
ре організована командна гра. «Мені було 
складно за дуже короткий період часу ор-
ганізувати гру «Динамо» й досягти ре-
зультату. Однак ми це зробили. Зі свого 
досвіду знаю, що чемпіонат виграється за-
вдяки організації гри в захисті. А досягти 
цього можна двома шляхами. Перший — 
через хорошу фізичну та тактичну підго-

товку футболістів. Інший, який я застосо-
вував у «Шахтарі», — шляхом постійного 
контролю м’яча, коли ти його практично 
не віддаєш супернику», — наголосив ру-
мунський очільник «Динамо».
 Перегравши ж «Шахтар», Луческу всі-
ма думками занурився у майбутній півфі-
нал Кубка України проти першолігового 
«Агробізнеса», котрий відбудеться 21 квіт-
ня. Суперник, який у попередньому раунді 
сенсаційно вибив із розіграшу «гірників», 

потребуватиме підвищеної уваги. 
 А в чемпіонаті після золотої розв’язки 
основна боротьба тепер точитиметься за 
«бронзу» та рятівні квитки, котрі дозво-
лять їхнім власникам зберегти прописку 
в еліті. В обох випадках прогнозується 
напружена кінцівка. ■

Ліга Європи
 Матчі-відповіді чвертьфіналу друго-
го за престижністю клубного євротурніру 
пройшли без сенсацій: «МЮ», «Рома» та 
«Вільярреал», які мали перевагу над су-
перниками після перших поєдинків, доволі 
впевнено довели справу до підсумкової пе-
ремоги, а «Арсенал» після сенсаційної ні-
чиєї у Лондоні за один тайм розтрощив на 
виїзді «Славію».
 Таким чином, за вихід до фіналу поз-
магаються «МЮ» з «Ромою» та «Арсенал» 
iз «Вільярреалом». Фіналісти визначаться 
6 травня.
 1/4 фіналу. Матчі-відповіді. «Ман-
честер Юнайтед» (Англія) — «Гранада» 
(Іспанія) — 2:0 (Кавані, 6; Вальєхо, 90 (у 
свої ворота); 2:0), «Славія» (П, Чехія) — 
«Арсенал» (Англія) — 0:4 (Н. Пепе, 18; 
Ляказетт, 21 (пен.), 77; Б. Сака, 24; 1:1), 
«Рома» (Італія) — «Аякс» (Нідерлан-
ди) — 1:1 (Джеко, 72 — Броббей, 49; 2:1), 
«Вільярреал» (Іспанія) — «Динамо» (З, 
Хорватія) — 2:1 (Пако Алькасер, 36; Х. 
Морено, 43 — Оршич, 74; 1:0).
 Пари 1/2 фіналу: «Манчестер Юнай-
тед» — «Рома», «Вільярреал»  «Арсе-
нал».

Англія
 Після першого за часів Гвардіоли ви-
ходу до півфіналу ЛЧ на «Ман. Сіті» че-
кав поєдинок 1/2 фіналу Національно-
го кубка проти «Челсі». Ще місяць тому у 
складі «городян» говорили, що було б чу-
дово стати першою англійською командою, 
котра виграє 4 турніри за сезон (3 внутріш-
ні та ЛЧ). Утім такі амбітні плани порушили 
«аристократи», які завдяки голу Зієша за-

лишили Зінченка і Ко без фіналу Кубка. Ук-
раїнець, до речі, цього разу залишився у 
запасі.
 Програв минулого тижня і «Вест Хем», 
щоправда, в АПЛ. «Молоти», які ведуть 
відчайдушну боротьбу за місце у топ-4, не-
сподівано програли одному з аутсайдерів 
— «Ньюкаслу». Трохи позитиву отримав 
форвард лондонців Андрій Ярмоленко, 
який потрапив до заявки на гру вперше з 
лютого.
 Кубок. 1/2 фіналу. «Челсі» — «Ман-
честер Сіті» — 1:0 (Зієш, 55), «Лестер» — 
«Саутгемптон» — 1:0 (Іхеаначо, 55).
 Прем’єр-ліга. 32-й тур. «Евертон» 
— «Тоттенхем» — 2:2 (Г. Сігурдссон, 31 
(пен.), 62 — Г. Кейн, 27, 69), «Ньюкасл» — 
«Вест Хем» — 3:2, «Вулверхемптон» — 
«Шеффілд Юнайтед» — 1:0, «Арсенал» 
— «Фулхем» — 1:1, «Манчестер Юнай-
тед» — «Бернлі» — 3:1 (Грінвуд, 48, 90+3; 
Кавані, 85 — Тарковскі, 50).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 74, 
«Манчестер Юнайтед» — 66, «Лестер» 
(31 матч) — 56, «Вест Хем» — 55, «Чел-
сі» (31 матч) — 54, «Ліверпуль» (31 матч) 
— 52.
 Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») — 
21.

Іспанія
 Програвши в «ель-класіко», ката-
лонська «Барселона» реабілітувалась у фі-
налі Кубка, не залишивши жодних шансів 
«Атлетіку». Для «синьо-гранатових» це 
перший трофей у сезоні та загалом 31-ша 
перемога в Кубку короля, баски ж вдруге за 
місяць втрачають шанс здобути титул.
 Тим часом у Ла Лізі «Атлетико» нама-
гається зробити все, аби зберегти свою пе-
ревагу над «Реалом» і «Барсою»: мину-

лого тижня підопічні Сімеоне розгромили 
«Ейбар». А от «вершкові» напіврезервним 
складом не змогли здолати «Хетафе». 
 Кубок короля. Фінал. «Атлетік» — 
«Барселона» — 0:4 (Грізманн, 60; Ф. де 
Йонг, 63; Мессі, 68, 72).
 Прімера. 33-й тур. «Осасуна» — 
«Ельче» — 2:0, «Реал Сосьєдад» — 
«Севілья» — 1:2 (К. Фернандес, 5 — 
Фернандо, 22; Ен Несірі, 24), «Алавес» — 
«Уеска» — 1:0, «Атлетико» — «Ейбар» 
— 5:0 (А. Корреа, 42, 44; Карраско, 49; М. 
Льоренте, 54, 68), «Бетіс» — «Валенсія» 
— 2:2, «Кадіс» — «Сельта» — 0:0, «Ле-
ванте» — «Вільярреал» — 1:5, «Хетафе» 
— «Реал Мадрид» — 0:0.
 Лідери: «Атлетико» (31 матч) — 70, 
«Реал Мадрид» (31 матч) — 67, «Барсе-
лона» (30 матчів) — 65, «Севілья» (31 
матч) — 64, «Вільярреал» (31 матч) — 
49, «Бетіс» (31 матч) — 48.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 
23.

Італія
 Хавбек «Аталанти» Руслан Маліновсь-
кий у четвертому турі Серії А поспіль від-
значається результативними діями. Цього 
разу в активі 27-річного півзахисника — 
переможний гол у ворота «Юве», забитий 
українцем після виходу на заміну. Таким 
чином, бергамаски обіграли «стару синь-
йору» в чемпіонаті вперше за 20 років. 
 Маліновський же в останніх чоти рьох 
поєдинках відзначився двома голами та 
п’ятьма «асистами». Загалом, у поточному 
сезоні Серії А в його активі чотири резуль-
тативних удари та вісім передач.
 Натомість його одноклубник Віктор Ко-
валенко, який приєднався до «Аталанти» 
взимку, поки обмежується одним матчем 

за нову команду та регулярним потраплян-
ням до заявок на поєдинки.
 Серія А. 31-й тур. «Кротоне» — «Уді-
незе» — 1:2, «Сампдорія» — «Верона» — 
3:1, «Сассуоло» — «Фіорентина» — 3:1, 
«Кальярі» — «Парма» — 4:3, «Мілан» — 
«Дженоа» — 2:1 (Ребіч, 14; Скамакка, 68 
(у свої ворота) — Дестро, 37), «Аталан-
та» — «Ювентус» — 1:0 (Маліновський, 
87; Маліновський («А») — із 72 хв., гол), 
«Болонья» — «Спеція» — 4:1, «Лаціо» — 
«Беневенто» — 5:3, «Торіно» — «Рома» 
— 3:1, «Наполі» — «Інтер» — 1:1 (Ханда-
новіч, 36 (у свої ворота) — Еріксен, 55).
 Лідери: «Інтер» — 75, «Мілан» — 66, 
«Аталанта» — 64, «Ювентус» — 62, «На-
полі» — 60, «Лаціо» (30 матчів) — 58.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 
25.

Німеччина
 Якщо в Лізі чемпіонів «Баварія» без 
свого бомбардира Роберта Левандовсь-
кого не змогла зробити «камбек» проти 
«ПСЖ», то у німецькій першості мюнхенці 
виграють і без зіркового поляка: роль бом-
бардира в останньому турі на себе взяв 
18-річний Джамал Мусіала, в активі яко-
го дубль.
 Головною ж новиною уїк-енду стала 
заява наставника «Баварії» Ханса-Діте-
ра Фліка про те, що влітку він залишить 
клуб. За чутками ЗМІ, саме Флік замінить 
Йоахіма Льова на посту тренера німецької 
збірної. Водночас у керівництві мюнхенсь-
кого клубу підкреслили, що не схвалюють 
односторонню заяву Фліка та продовжать 
з ним переговори.
 Перша Бундесліга. 29-й тур. «РБ 
Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 0:0, 
«Аугсбург» — «Армінія» — 0:0, «Борус-

сія» (М) — «Айнтрахт Франкфурт» — 4:0 
(Гінтер, 10; Хофманн, 61; Бенсебаїні, 67; 
Х. Вольф, 90+5), «Вольфсбург» — «Ба-
варія» — 2:3 (Вегорст, 35; Філіпп, 54 — 
Мусіала, 15, 37; Чупо-Мотінг, 24), «Уніон» 
— «Штутгарт» — 2:1, «Фрайбург» — 
«Шальке» — 4:0, «Байєр» — «Кельн» — 
3:0, «Боруссія» (Д) — «Вердер» — 4:1 
(Дж. Рейна, 29; Холанд, 32 (пен.), 38; Хум-
мельс, 87 — Рашица, 14).
 Лідери: «Баварія» — 68, «РБ Лейп-
циг» — 61, «Вольфсбург» — 54, «Айнт-
рахт Франкфурт» — 53, «Боруссія» (Д) — 
49, «Байєр» — 47.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 35.

Франція
 Після осічки «Лілля» його майже на-
здогнав «ПСЖ»: парижани завдяки дуб-
лю Мбаппе та голу Ікарді вирвали перемо-
гу в «Сент-Етьєна». А в гонці за медалі та 
місця у зоні ЛЧ чотири команди йдуть на 
відстані однієї перемоги, тож 5 заключних 
турів обіцяють запеклу боротьбу.
 Ліга 1. 33-й тур. «Лілль» — «Мон-
пельє» — 1:1 (Луїс Араужо, 85 — Делор, 
21), «Анже» — «Ренн» — 0:3, «Марсель» 
— «Лор’ян» — 3:2, «ПСЖ» — «Сент-Еть-
єн» — 3:2 (Мбаппе, 79, 87 (пен.); Ікарді, 
90+5 — Буанга, 78; Амума, 90+3), «Брест» 
— «Ланс» — 1:1, «Діжон» — «Ніцца» — 
2:0, «Нім» — «Страсбур» — 1:1, «Реймс» 
— «Мец» — 0:0, «Бордо» — «Монако» — 
0:3 (Фолланд, 28; Мартиньш, 47; Йоветіч, 
90), «Нант» — «Ліон» — 1:2.
 Лідери: «Лілль» — 70, «ПСЖ» — 69, 
«Монако» — 68, «Ліон» — 67, «Ланс» — 
53, «Марсель» — 52.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 
23. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Капітуляція «Шахтаря» в українському «класико» автоматично означає його вихід 
із чемпіонської гонки.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 22-й 
тур. «Львів» — «Олександрія» — 3:1 (Ернест, 
39; Брікнер, 43; Нич, 55 — Устименко, 30), «Ми-
най» — «Десна» — 3:1 (Нурієв, 23 (пен.), 39; Пи-
няшко, 50 — Імереков, 56), «Ворскла» — «Зоря» 
— 4:2 (Степанюк, 8; Кулач, 24, 33, 49 — Тілль, 
79 (у свої ворота), Фаворов, 90+3), «Шахтар» 
— «Динамо» — 0:1 (Де Пена, 34 (пен.)), «Інгу-
лець» — «Рух» — 0:0 (нереалізоване пеналь-
ті: Климчук, 33 («Р»)), «Маріуполь» — «Олім-
пік» — 1:1 (Кулаков, 5 — Нкенг, 26), «Колос» — 
«Дніпро-1» — 1:1 (Мілько, 27 — Чуже, 43).

* * *
 Поєдинки 23-го туру (23-25 квітня): «Маріу-
поль» — «Рух», «Колос» — «Ворскла», «Дніп-
ро-1» — «Минай», «Львів» — «Десна», «Зоря» 
— «Олімпік», «Олександрія» — «Шахтар», «Ди-
намо» — «Інгулець».

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 22 17 4 1 46-14 55
2. «Шахтар» 22 13 6 3 47-16 45
3. «Зоря» 21 11 5 5 37-18 38
4. «Ворскла» 22 10 7 5 33-20 37
5. «Десна» 22 10 6 6 34-24 36
6. «Колос» 22 8 10 4 29-21 34
7. «Олександрія» 22 7 5 10 29-31 26
8. «Дніпро-1» 22 7 5 10 31-34 26
9. «Маріуполь» 22 5 7 10 22-35 22
10. «Інгулець» 22 3 11 8 20-33 20
11. «Олімпік» 21 5 3 13 24-38 18
12. «Львів» 20 5 3 12 19-47 18
13. «Минай» 21 4 6 11 15-36 18
14. «Рух» 21 3 8 10 17-36 17
 Бомбардири: Кулач («Ворскла») — 13, Ци-
ганков («Динамо»), Нурієв («Минай») — 10.

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Автор «золотих» сценаріїв
Мінімально перегравши свого принципового конкурента, «Динамо» впритул наблизилося до чемпіонської вершини

■
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«Звичайно, хотілося «золота», але зараз в пріоритеті здоров’я. Для мене 
важливо усвідомлювати, що я перебуваю в хорошій формі. Сподіваюся, 

далі буде краще».
Дар’я Білодід
українська дзюдоїстка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Легко вигравши поєдинок 
раунду «плей-оф» у Японії, 
жіноча збірна України з тені-
су виборола право на участь у 
кваліфікаційному турнірі Куб-
ка Біллі-Джин Кінг.
 Відтак наступного року ук-
раїнська команда матиме мож-
ливість — у разі успішного про-
ходження цього етапу — долу-
читися до когорти найсиль-
ніших національних збірних 
планети у боротьбі за Кубок 
БДК.
 Після ребрендингу змінився 
в Кубку Федерації й змагальний 
регламент. Головна його род-
зинка — видозмінена фіналь-
на частина, куди замість двох 
фіналістів потрапляє одразу 12 
команд. Розбиті на чотири гру-
пи, за Кубок Біллі-Джин Кінг 
вони боротимуться у швидкоп-
линному мінітурнірі.
 У нинішньому році розіграш 
трофею пройде без української 
збірної, натомість в 2022-му 
«синьо-жовті» матимуть шанс 
безпосередньо позмагатися за 
престижний трофей.
 Після перемоги над збірною 
Японії в Чорноморську лідер 
української команди Еліна Сві-
толіна виказала впевненість, 
що «синьо-жовті» мають хоро-
ший шанс вийти на протистоян-

ня з найкращими колективами 
планети.
 У контексті протистояння 
з Японією українські тенісист-
ки могли розраховувати на зус-
тріч з титулованою Наомі Оса-
кою, утім на гру проти «синьо-
жовтих» японська збірна при-
була резервним складом. Без 
іменитої партнерки японки ви-
явилися неготовими до рівного 
протистояння з господарками 

кортів «Еліт Тенніс Клаб» .
 Перший змагальний день 
для України взагалі склався 
ідеально. Еліна Світоліна та 
Марта Костюк свої матчі вигра-
ли, по суті, без боротьби.
 Утім, чому дивуватися, 
якщо проти українок грали 
опонентки з вельми скромним 
рейтингом WTA. Чіхіро Мура-
мацу, котру Світоліна перегра-
ла (6:3, 6:2), перебуває на 223-й 

позиції у табелі про ранги Жі-
ночої тенісної асоціації. А Юкі 
Наїто, в котрої не знайшлося 
аргументів проти 84-ї тенісис-
тки планети — Костюк (3:6, 
3:6), посідає у світовому рей-
тингу 172-ге місце.
 Але полоскотати нерви ук-
раїнській команді гості все ж 
змогли. У третьому матчі про-
тистояння, в якому зустрічали-
ся перші ракетки своїх збірних, 

Наїто несподівано нав’язала 
запеклу боротьбу українській 
примі. Після легко виграного 
стартового сету Світоліній до-
велося долати серйозний супро-
тив опонентки. Маючи підтрим-
ку нехай і не численних, але 
дуже рідних уболівальників, 
схибити Еліна просто не могла. 
Зрештою, справа в матчі дійш-
ла до вирішального тай-брейку, 
нерви в якому міцнішими вия-
вилися у місцевої тенісистки.
 Загалом, на добре знайомих 
кортах Світоліній, як і її коле-
гам по збірній, більше випало 
боротися не з суперницями, а 
пристосовуватися до прохолод-
ного клімату, занадто повільно-
го корту та абстрагуватися від 
надокучливих шумів, які пев-
ний час генерували майстри-
будівельники в будинку поб-
лизу кортів.
 Варто нагадати, що уро-
дженка Одеси Світоліна в юно-
му віці дуже багато часу прове-
ла на кортах в Чорноморську 
(до перейменування — Іл-
лічівськ). Тож, мабуть, законо-
мірно, що саме їй випала честь 
зробити ключовий внесок у пе-
ремогу української команди 
над японками. 
 «Хочу, аби українські вболі-
вальники запам’ятали мене як 
справжнього бійця», — наголо-
сила після переможного фіналу 
Світоліна. Після трьох поспіль 
перемог грати наступні два поє-
динки особливої потреби вже не 
було. Зрештою, опоненти зіг-
рали лише парну дуель, в якій 
сильнішими також виявилися 
українські збірниці — Людми-
ла та Надія Киченок. ■

Григорій ХАТА

 Річна пауза, котра виникла в жваво-
му спортивному житті планети через пан-
демію коронавірусу, не могла не позна-
читися на фізичному та психологічному 
стані атлетів, які нині активно готуються 
до виступу на літній Олімпіаді в Токіо.
 Семимильними кроками спортсменам 
доводиться надолужувати згаяне, однак за 
короткий проміжок часу повернутися на 
старий рівень — завдання дуже непросте.
 На чемпіонат Європи в Лісабоні ук-
раїнська дзюдоїстка Дар’я Білодід їха-
ла в статусі непереможеної чемпіонки 
континенту та світу. За кілька минулих 
років молода киянка по два рази тріум-
фувала на європейських та світових пер-
шостях, тож на татамі португальського 
єврофоруму виходила в статусі його без-
заперечної фаворитки.
 Раунд за раундом Білодід (у категорії 
до 48 кг) упевнено долала своїх візаві й, 
пробившись до фіналу, здавалося, що 
вона втретє поспіль здобуде європейсь-
ке «золото».
 Після перемог над італійкою Франчес-
кою Мілані, словенкою Марусею Станжар 

та росіянкою Іриною Долговою, на 20-річ-
ну киянку очікувала фінальна сутичка з 
представницею Косово Дістрією Краснікі. 
Утім на фінал українка не вийшла. Сказа-
ти на турнірі своє заключне слово Дарині 
завадила травма ліктя. Як підсумок, ЧЄ в 
Лісабоні вона завершила зі «сріблом». Од-
нак, як наголошує Білодід, важливим є те, 
що їй удалося уберегти себе від проблем зі 
здоров’ям. Попереду у спортсменки ще 
чемпіонат світу та Олімпійські ігри, а су-
тичка з Краснікі могла суттєво загостри-
ти отриману в поєдинку з росіянкою Дол-
говою травму й тоді на відновлення могло 
знадобитися значно більше часу.
 «На щастя, травма виявилася не-
серйозною, але ми прийняли рішення по-
берегти руку і не виходити на фінальну су-
тичку. Зараз важливіше здоров’я, збере-
гти себе до наступних важливих стартів», 
— зазначила Білодід.
 Що ж стосується самої травми, то, як 
розповіла Дарина, вона її отримала в не 
зовсім спортивній боротьбі з росіянкою. 
«На останніх секундах півфінальної су-
тички мені вдалося кинути суперницю на 
«іппон», після чого прозвучала команда 
«Мате» — закінчився час сутички. Про-

те моя суперниця продовжувала викону-
вати больовий прийом, ламати мені руку. 
Тим самим я травмувала собі лікоть», — 
деталізувала українська борчиня.
 Попри те, що в нинішньому році Бі-
лодід ще не вдавалося перемагати на між-
народних турнірах, титулована дзюдоїст-
ка з України задоволена своєю формою. 
«Загалом, я задоволена своєю боротьбою. 
Звичайно, хотілося «золота», але зараз 
в пріоритеті здоров’я. Пандемія суттєво 

змінила життя спортсменів: стало важче 
готуватися, пересуватися світом. Але для 
мене важливо усвідомлювати, що я пере-
буваю в хорошій формі. Сподіваюся, далі 
буде краще», — наголосила Білодід, яка, 
до слова, єдиною з української збірної 
зійшла на медальний п’єдестал ЧЄ-2021.
 Найближче ж з її колег по збірній до єв-
ропейської медалі в Лісабоні наблизилася 
Єлизавета Каланіна (до 78 кг), котра завер-
шила змагання на п’ятій сходинці. ■

ТЕНІС

Знайомими стежками
Українські тенісистки 
перемогли збірну 
Японії й пробилися до 
кваліфікаційної стадії 
Кубка Біллі-Джин Кінг

■

Завдяки впевненій грі Еліни Світоліної збірна України легко подолала опір японської команди 
в «плей-оф» Кубка Біллі-Джин Кінг.
Фото з сайта billiejeankingcup.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок Біллі-Джин Кінг. «Плей-
оф». Україна — Японія — 4:0
 Світоліна — Мурамацу — 6:3, 6:2, 
Костюк — Наїто — 6:3, 6:3,
 Світоліна — Наїто — 6:2, 4:6, 7:6 
(7:3), Л. Киченок/Н. Киченок — Акіта/
Сато — 6:2, 7:6 (7:2).

■

Через травму ліктя Дар’я Білодід не змогла вийти на фінальну сутичку ЧЄ в Лісабоні.
Фото з сайта ukrainejudo.com

❙
❙

ДЗЮДО

У пріоритеті — здоров’я
На чемпіонаті Європи в Лісабоні українська збірна 
з дзюдо виграла лише одну медаль

■
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гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +2…+7

 +13…+18

 Не хочу хвалитися, але я зібрав 
пазл за один день, хоча на коробці 
написано «3-4 роки».

* * *
 Моня отримав СМС й отетерів: 
«Ваш подружній обов’язок повністю 
погашено».

* * *
 — Ізю, прокинься, у нас по дво-
ру хтось ходить.
 — А що я можу зробити?
 — Піди й розбуди собак.

* * *
 — Фімо, якщо вам нема чого 
кинути до ніг коханої жінки, то ви 

хоч самі там не плутайтеся.

* * *
 Дружина попросила подарувати 
велику сковорідку. Сиджу і думаю: я 
буду багато їсти чи добре поводитися?

* * *
 — А ви знаєте, що мій Сьома 
перестав мені зраджувати?
 — І давно?
 — Завтра буде 40 днів.

* * *
 Директор цирку, дивлячись на 
виступ п’яного жонглера-еквілібрис-
та, сказав, що виступати після нього 
клоуну — тільки ганьбитися.

Душа болить й за океаном
Волонтерка з Канади за представленням командира 33-го полку особливого призначення «Київ» 
нагороджена медаллю «За милосердя та турботу»

По горизонталі:
 1. Найбільша пустеля Азії, роз-
ташована на території Китаю та Мон-
голії. 3. Найдрібніші морські організ-
ми, якими харчуються кити. 9. Пташ-
ка, що першою знайшла землю піс-
ля Всесвітнього потопу і принесла 
на ковчег оливкову гілку. 10. Голо-
вний отаман військ УНР, творець ук-
раїнської армії. 11. Рослина, яка за 
добу може вирости на 80 см. 13. 
Столиця В’єтнаму. 14. Північноаме-
риканський луговий вовк. 16. Сніго-
ва людина. 17. Бранці, яких татари 
захоплювали в полон під час набігів 
для продажу на невільницьких рин-
ках. 19. Українська співачка, викона-
виця пісень «Так просто» чи «Фран-
суа». 21. Транспортування деревини 
річкою. 23. Військово-патріотичне 
тренування. 26. М’ясний виріб, який 
подається до столу провареним. 27. 
Дівоче прізвище економки з роману 
Агати Крісті, за мотивами якого зби-
рається знімати фільм Х’ю Лорі. 28. 
Американський президент, чий пор-
трет зображений на купюрі 100 до-
ларів. 29. Відходи, що лишаються 
після випалювання руди. 
По вертикалі:
 1. Одиниця вимірювання вели-
чини інформації та обсягу пам’яті в 
ком’ютерах. 2. Бунтівник, підбурю-
вач, бешкетник, порушник спокою, 
ловелас. 4. Підробний документ, 
фальшивка. 5. Хімічна сполука, яку 

не люблять в овочах та фруктах. 6. 
Високе стояче дзеркало. 7. Чорний 
по-французьки. 8. Поліцейська про-
цедура, що проводиться з метою от-
римання речових доказів. 12. Рай-
центр на Франківщині, центр на-
родних промислів. 13. Один із лі-
тописних братів Кия. 15. Весняний 
первоцвіт. 18. Невелике безлисте 
дерево або кущ, що росте у серед-
ньоазіатських солончакових та піща-
них пустелях. 19. Татарський урядо-
вець, намісник монгольського хана 
й збирач податків на Русі в часи Зо-
лотої Орди. 20. Верхній довгий су-
конний одяг із відлогою. 22. Італій-
ська назва спагеті. 24. Біблійний ге-
рой, ясновидець і керівник хору царя 
Давида, автор кількох псалмів. 25. 
Пряна індійська приправа. ■

Кросворд №36
від 14 квітня

Варка ВОНСОВИЧ

 Житель французького містеч-
ка Море, який отримав у спадок 
від покійних родичів будинок у са-
місінькому центрі містечка, вирі-
шив продати його, адже приміщен-
ня було старе і потребувало чима-
лих капіталовкладень на ремонт. 
Мерія міста з задоволенням прид-
бала будівлю, адже керівники євро-
пейських міст намагаються залучи-
ти не лише туристів до своїх населе-
них пунктів, а й привабити місце-
вих жителів реставрувати будинки 
і жити в них, а не виїжджати до ме-
гаполісів, де життя, звісно ж, ці-
кавіше, та й заробітки там більші. 
 Мер міста Лоран Петі розповів, 
що в будинку проживали четверо 
братів та сестер, у яких не було ді-
тей. Жили вони скромно, нічого з 
нажитого майна не викидали, тож 
коли помер останній із власників 

— 90-річний дідусь, спадкоємець 
домовився з мерією, що продасть за 
130 тисяч євро приміщення з усім 
скарбом, а вже місцева влада сама 
вирішить, що залишати, а що ви-
кинути на смітник. Помешкання 
буквально було завалене старовин-
ними меблями та предметами по-
буту. Коли ж працівники мерії ви-
рішили навести лад із речами, що 
були в триповерховому приміщен-
ні, то знайшли на полицях три 
банки з варенням, у яких були... 
золоті злитки на 500 тисяч євро! 
Коли ж заглянули далі, за поли-

ці, то виявили сейф, заставлений 
коробками й іншим непотребом, 
у якому були золоті монети ще на 
150 тисяч євро.
 Як кажуть місцеві жителі, ко-
лишній власник будинку досить 
стійко переніс таке фіаско, адже 
якби він лишень захотів поколупа-
тися в тому непотребі, то міг би роз-
багатіти на суму в п’ять разів біль-
шу, ніж отримав від мерії за про-
даж будинку. Проте він не повірив 
у сімейні легенди про скарби, що 
нібито були в будинку. Як кажуть 
французи, така се ля ві. ■

Дара ГАВАРРА

 Ще класик сказав, що всі щасливі сім’ї 
щасливі однаково, а кожна нещаслива сім’я 
нещасна по-своєму. І тут немає і не може бути 
винятків, адже людські закони поширюються 
і на еліту, і на пересічних обивателів. Не ста-
ла винятком і подружня пара голлівудських 
зірок Джонні Депп — Ембер Херд. Спочатку 
всі захоплювалися красою і талантами цієї па-
рочки. Та ідилія якось дуже швидко закінчи-
лася, адже подружнє щастя тривало якихось 
півтора року, та й то, судячи зі звинувачень 
Ембер у сімейному насильстві з боку «Дже-
ка Горобця», закрадалися сумніви, чи була 
ця ідилія насправді. Крім того, пані Херд об-
винувачувала чоловіка також і в зловживан-
ні алкоголем та наркотиками, під дією чого 
він і чинив насильство. Суди тривали роками, 
починаючи з 2017-го, коли пара розійшлася з 
ініціативи колишньої дружини Деппа, та зго-
дом актор також почав шукати шляхи захис-
ту своєї честі та гідності, адже у зв’язку зі зви-
нуваченнями в насильстві над дружиною його 
перестали запрошувати на зйомки, він зазна-
вав чималих втрат. Що цікаво, на бік Джонні 

Деппа в судах стали його под-
руга Вайнона Райдер та колиш-
ня дружина Ванесса Параді.
 Та ось нещодавно було опри-
люднено відео з камер поліцей-
ських, які прибули на виклик до 
квартири пари в Лос-Анджелесі 
в 2016-му. За словами Ембер, яка 
викликала поліцію, між нею та Джон-
ні виникла сварка, що завершилася на-
сильством з його боку — нібито він кинув 
у неї телефон та розгромив кухню. Проте 
з відео, яке оприлюднили стражі поряд-
ку, не видно жодних слідів погрому в 
пентхаусі подружжя, де вони на той 
час мешкали. На виклик тоді при-
було четверо полісменів і двоє з 
них днями підтвердили, що об-
стежили тоді квартиру, але 
ні слідів руйнувань чи пошко-
джень предметів не побачили, 
та й жінка не зазнала насиль-
ства. Тож це відео вкотре дово-
дить брехливість свідчень Херд 
проти Деппа. ■

ОВВА!

Приховані скарби
У банках із варенням — золоті злитки

■

СІМЕЙНІ ПУТА

То чи було насильство?
З’явилося відео, що заперечує провину 
Джонні Деппа

■

Домашня «насильниця» 
Ембер Херд.

❙
❙

21 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий короткочасний дощ, мож-
лива гроза. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi +3...+5, удень +13...+15.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Славсь-
ке: вночi -1...+1, удень +10...+12. Яремче: +1...+3, удень 
+13...+15. Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +11...+13. Рахiв: уночi 
+2...+4, удень +14...+16.

19 квiтня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 42 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 51 см.
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