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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 29,254 грн 

1 € = 30,567 грн

стор. 6»

Український аграрний експорт має стати головним двигуном, який витягне Україну з поствоєнної кризи.
Фото з сайту agropolit.com.
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стор. 9»

Втративши під час обстрілу 

маму, шестирічний Ілля знайшов 

нову родину

«Коли виросту, 
поїду відбудовувати 

Маріуполь»

стор. 4—5»

До закінчення передплати на «Україну молоду» на друге півріччя  залишилося 2 дні            стор. 15 

Знаний дипломат Володимир 

Огризко — про те, за яких умов 

росія може стати безпечною 

для світу і що для цього мусить 

зробити Україна

стор. 7»

Знищити монстра раз і назавжди Рейтинг — 
понад усе

Небезпека владного 

популізму посеред 

війни

Гранти — 
під обстрілом
Держава запускає нову економічну стратегію виходу з кризи: підприємці 
отримають допомогу, пільги, компенсації



ЧЕТВЕР, 16 ЧЕРВНЯ 20222 ІнФорУМ
«Мені подобається, що в місті зараз говорять про майбутню відбудову 
Харкова, про зовсім іншу філософію урбаністики, про погляд у майбутнє, про 
відмову від помилок минулого. Погляд у майбутнє — це справді дуже добре, 
навіть в умовах війни. Особливо в умовах війни».

Сергій Жадан
письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Президент росії, ймовірно, 
як і раніше, хоче захопити значну 
частину, якщо не всю Україну, за-
явив 14 червня заступник міністра 
оборони США з політичних питань 
Колін Кал. «Але я не думаю, що 
росіяни здатні досягти цих гран-
діозних цілей», — додав він.
 І дійсно, інтенсивність боїв 
на Донбасі наразі досягла свого 
апогею. Однією з найгарячіших 
точок після захоплення війська-
ми рф Маріуполя (в якому під час 
розбору завалів підриваються ра-
шистські сапери й уже після чого 
почали будівельне сміття згріба-
ти й вивозити разом із трупами 
цивільних) — наразі є Сіверсько-
донецьк, який є одним з найваж-
ливіших промислових міст сходу 
й центром хімічної промисловості 
України. 
 Його захоплення окупанти 
анонсували вже тричі й наразі 
бравурно заявили про нову дату: 
взяти непокірне місто до 22 чер-
вня. Ворог не полишив своєї так-
тики — цілеспрямовано вщент ни-
щить багатоповерхівки та об’єкти 
промисловості. Йдуть запеклі ву-
личні бої, й наразі росіяни контро-
люють більшу частину міста. Крім 
того, знищили два з трьох мостів, 
які ведуть до Сіверськодонецька, 
аби відрізати місто від постачан-
ня ЗСУ і цивільних усім необхід-
ним. Росіяни намагаються також 
узяти під контроль «дорогу жит-
тя» — трасу Лисичанськ — Бах-
мут, повністю відрізавши від Ук-
раїни Луганську область, яку вже 
окупували на 90 відсотків. 
 Крім того, на Луганщині, зни-
щуючи інфраструктуру, окупанти 
зайняли селище Оріхове й гати-
ли по Врубівці з важкої вогнемет-
ної реактивної системи «Солнце-
пьок», а потім додали запалю-
вальними реактивними система-
ми залпового вогню з фосфорною 
начинкою — вигоріло багато бу-
динків. 
 Проте на окремих напрямках 
на Донбасі ЗСУ не тільки обороня-
ються, а й поступово просувають-

ся вперед. Так, цими днями наші 
воїни звільнили три села на До-
неччині і посунули ділянку фрон-
ту на 15 км.
 На Луганщині три російсь-
кі «Гради», які обстрілювали Сі-
верськодонецьк, були знищені 
завдяки спільним діям розвідни-
ків ССО та артилеристів НГУ, а в 
Рубіжному ЗСУ утилізували ко-
мандний пункт кадирівців.
 Ворожий бомбардувальник 
Су-34 українські зенітники впо-
лювали на Харківщині.
 У перехоплених СБУ розмо-
вах російські вояки скаржаться на 
пекло, яке ЗСУ їм влаштували на 
півдні України — на Миколаївсь-
кому та Херсонському напрямках. 
Так, на Херсонщині ЗСУ звільнили 
Таврійське й ведуть контрнаступ 
одразу на трьох напрямках — Ки-
селівка, Солдатське та Олександ-
рівка.
 Неспокійно було й в інших ку-
точках України: на початку тиж-
ня ворог завдав ракетного удару 
по райцентру Прилуки Чернігівсь-
кої області, обстрілював і Сумщи-
ну з мінометів та важкої артилерії 
зі своєї території. Били також по 
Дніпропетровщині, Миколаєву й 
безжально знищували житлові 
квартали Харкова.
 На заході України у трьох об-
ластях (Тернопільській, Хмельни-
цькій та Львівській) пролунала 
низка вибухів) — там сили ППО 
збили ворожі ракети. А на Тер-
нопільщині російська ракета таки 
долетіла до цілі — у Чорткові від 
вибуху постраждали 22 людини.
 Значні сили ЗСУ сковані поб-
лизу Білорусі, яка цими днями 
на 1080-кілометровому кордоні 
з Україною сконцентрувала 7 ба-
тальйонів і розгорнула додаткові 
системи радіоелектронної роз-
відки. 
 Для перемоги України у вій-
ні, як заявив радник голови офісу 
президента Михайло Подоляк, нам 
додатково потрібні тисяча гаубиць 
калібру 155 мм, триста реактивних 
систем залпового вогню, пів тисячі 
танків, дві тисячі одиниць броне-
техніки і тисяча дронів. ■

 Редакція газети «Україна молода» висловлює глибоке співчуття головному редактору Михайлу  
Дорошенку з приводу непоправної втрати — смерті матері Лідії Іванівни.

Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Її було заморожено на рів-
ні 10%. Аналітики прогнозували 
15%, але НБУ проявив неабияку 
самостійність, та, незважаючи на 
невдоволення офісу президента, об-
лікову ставку підняли до 25%. «Це 
рішення дуже важливе для макро-
фінансової стабільності, адже вар-
тість грошей, значно дешевша за 
інфляцію, спотворює економічні 
механізми та загрожує формуван-
ням кризових явищ», — вважає 
начальник аналітичного відділу 
Альфа-Банку Олексій Блінов.
 Зростання вартості грошей до-
датковим тягарем ляже на пози-
чальників та державний бюджет, 
але треба дивитись тверезими очи-
ма на фінансовий стан країни, яка 
несе величезний тягар війни. З по-
чатку повномасштабного вторг-
нення росіян на територію Украї-
ни «офіційна» інфляція зросла з 
10,7% у лютому до 18% в червні 
(до якої треба додавати 10% при-
хованої). Громадяни та малий біз-
нес створили шалений попит на 
готівкову валюту — і це призвело 
до того, що в березні-квітні валютні 
інтервенції НБУ становили в серед-
ньому $2 млрд на місяць, а в трав-
ні сягнули $3,4 млрд. Незважаючи 
на це і навіть за фіксації обмінного 
курсу на рівні 29,25 грн/$, що вип-
равдано в умовах значного психо-
логічного шоку війни, перевищен-
ня курсу готівкового долара над 
офіційним все ж зросло з 10% до 
понад 20%. Щоб скоротити попит 
на валюту та зробити гривневі за-
ощадження більш прибутковими, 
Нацбанк і підняв облікову ставку 
одразу до 25%. Це означає, що бан-
ки можуть зберігати в депозитних 
сертифікатах НБУ кошти під 23% 
річних, а отримувати рефінансу-
вання НБУ під 27% річних. Рані-
ше ці ставки становили 9% та 11% 
відповідно. 
 Такою високою облікова став-
ка вже була: в березні 2015 року 
на тлі стрімкої девальвації гривні 
Нацбанк підняв облікову ставку з 
19,5% до 30%, яку зміг упродовж 
наступних 12 місяців зменшити 
до 22%. Але наразі пік інфляції 
не пройдено, тож «у короткостро-
ковій перспективі, підвищення об-
лікової ставки не матиме суттєвого 
впливу на динаміку цін», — каже 
Олексій Блінов. «Не думаю, що ін-
фляція зараз реагує на монетарні 
чинники», — сумнівається началь-
ник аналітичного відділу інвести-
ційної компанії Concorde Capital 
Олександр Паращій. 
 Однак у перспективі дорога 
гривня допоможе стримати і зрос-
тання цін, і попит на долари та до-
поможе громадянам зберегти за-
ощадження в гривні. Цей тренд 
уже досить помітний — сім дрібних 
банків (Мотор-Банк, Банк «Січ», 
РВС Банк, КІБ, Укрбудінвест-
банк, Банк «Глобус», Банк «Ук-
раїнський капітал») та один вели-
кий банк — ТАСкомбанк упродовж 

тижня після рішення НБУ підняли 
депозитні ставки до 15-18%. Чому 
саме вони і хто з банків запропонує 
більш привабливі ставки за депози-
тами? 
 Кожен другий банк в Україні 
залучав рефінанс, але фахівці ба-
чать щонайменше 25 банків, які 
так і не спромоглися вибудувати 
ринкову модель існування і опи-
нилися сьогодні під шаленим тис-
ком: у їхньому портфелі частка ре-
фінансу НБУ, залучена в еру де-
шевого рефінансування під 7-11% 
для стимулювання постраждалої 
від пандемії ковіду економіки, пе-
ревищує 25%. У цьому сегмен-
ті «лідерами» є невеликі банки 
— Український банк реконструк-
ції та розвитку ( частка рефінан-
су в портфелі 90%), та «Банк 3/4» 
(74,5%), а серед п’ятірки найбіль-
ших вітчизняних установ найбіль-
ша частка рефінансу — у Банку 
Кредит Дніпро (25,7%), та у Аль-
фа-Банку, 25,5% (до початку вій-
ни частка була майже вдвічі мен-
шою — 14%. Але відтік коштів, 
спровокований іміджевими втра-
тами і санкціями проти власників 
після початку російського вторг-
нення, посилив залежність банку 
від НБУ). Серед державних бан-
ків в Укрексімбанку, який пуб-
лічно визнавав, що активно залу-
чав кошти НБУ для кредитування 
державних компаній, наприклад 
Укравтодору, найбільш складна 
ситуація — у його портфелі 30,9% 
рефінансу. Укрексімбанк також 
мав на 1 травня найбільшу в абсо-
лютному вимірі заборгованість за 
рефінансом — 26,9 млрд грн із за-
гального обсягу в 119,6 млрд грн. 
Укрексім отримав кожну п’яту 
гривню рефінасу НБУ.  
 Це саме ті банки, які раптово 
опинилися перед проблемою тер-
мінового пошуку альтернативи до-
рогого, в 27%, фондування та вже 
почали повертати кошти НБУ: за 
тиждень сумарний портфель рефі-
нансування скоротився на 11 млрд 
грн — до 103,33 млрд грн. Хоча за 
весь попередній місяць — лише 
на 5,31 млрд грн. Утім, для неве-
ликих банків є альтернатива, як 
це вже було в 2015-2016 рр., коли 
кожен десятий поніс здавати НБУ 
свою банківську ліцензію. Але 
зрештою старт полювання на кош-
ти фізосіб відкрито, і жоден банк 
не уникне цього ралі. Відстежуй-
те порівняльні ставки за депози-
тами в гривні, доларах та євро тут 
https://minfin.com.ua/deposits/ 
 Міграція клієнтських коштів 
між банками почалась. В умовах 
100-відсоткової державної гаран-
тії вкладів під час війни (і на 600 
тис. грн — після) та 20-відсоткова 
інфляція змусить українців ухо-
питися за депозити під 15-18% як 
єдину можливість врятувати за-
ощадження від різкого знецінен-
ня (пам’ятаємо — дохід від депо-
зиту зменшується на 18% податку 
на доходи фізосіб та 1,5% військо-
вого збору). 

 У банках з іноземним капіта-
лом, які взагалі не мали боргів з 
рефінансування НБУ (Укрсиб-
банк, ОТП Банк, Креді Агріколь 
Банк) очікують незначного підви-
щення ставок. Суттєво не підви-
щиться рівень ставок за депозита-
ми в банках, через які виплачуєть-
ся зарплата військовим (а це лідер 
ринку — ПриватБанк) — понад 
50 млрд грн на місяць. Ці залиш-
ки стабільно зростають, оскіль-
ки військові та їхні сім’ї не вит-
рачають отримані кошти повніс-
тю. Але інших процентний шторм 
не омине щонайменще рік: банки 
почали акумулювати дорогі депо-
зити для дострокового повернен-
ня ще більш дорогого рефінансу-
вання НБУ. Як і очікують експер-
ти, банки пропонуватимуть високі 
ставки за  депозитами на 3-6 міся-
ців, оскільки розраховують, що че-
рез рік облікова ставка НБУ буде 
значно нижчою за поточні 25%. 
Ясно, що цей рік буде непростим 
для позичальників банку: «Змі-
на облікової ставки також впли-
не на вартість обслуговування іс-
нуючих кредитів, за якими пози-
чальники та банки не зафіксували 
ставки у договорах, — вважає за-
ступниця директора Центру еко-
номічної стратегії Марія Репко. — 
Можуть не хвилюватися лише по-
зичальники із зафіксованими кре-
дитними ставками».
 Вплив на кредитування мало-
го та середнього бізнесу буде обме-
жений — наразі воно відбуваєть-
ся здебільшого через державну 
програму «5-7-9%»  (де ставка 
0% субсидіюється бюджетом. — 
Ред.), тому облікова ставка в 25% 
буде абсорбована умовами програ-
ми, а решта кредитного ринку і 
так майже заморожена через ви-
сокі ризики. А от кредити з фік-
сованою ставкою «потягнуть» бан-
ки на дно, тож фінустанови паніч-
но намагатимуться збільшувати 
депозитні ставки для фізичних та 
юридичних осіб або просити в ак-
ціонерів докапіталізацію на пок-
риття майбутніх збитків. 
 Як вважають фахівці, наразі 
пріоритетною для фінансового рин-
ку України є ліквідація множин-
них курсів. НБУ, підвищивши об-
лікову ставку, нічого не сказав про 
перегляд офіційного (заморожено-
го на рівні 29,25 грн/$ ) курсу. Він 
має стати ближчим до реального. 
«Немає сенсу тримати курс. Еконо-
міка України стала зовсім іншою з 
24 лютого. Зовсім інша в нас зараз 
структура виробництва, структура 
експорту-імпорту — кардинально 
інша. Ми не можемо зараз жити 
за показниками, які були на вечір 
23 лютого. Це стосується і курсу, і 
ставки — мабуть, всього», — вва-
жає Олександр Паращій. «Чекає-
мо на підвищення офіційного кур-
су в діапазоні 31-33 грн/$. Тоді все 
буде адекватно», — зазначає його 
колега по Concorde Capital, дирек-
тор департаменту управління акти-
вами Артем Щербина. ■

ФІНАНСИ

Ідеальний процентний шторм 
Національний банк України очікувано — у відповідь на загрозу кризи 
платіжного балансу під час війни і з метою приборкання інфляції та 
девальвації гривні — підвищив облікову ставку

■

СПІВЧУТТЯ■

ВІЙНА

Тричі не взятий
Захоплення Сіверськодонецька 
москалі анонсували неодноразово, 
чергову дату призначили 
«символічно» на 22 червня — день 
бомбардування Києва гітлерівською 
Німеччиною

■

Щиро віримо в нашу перемогу.
Фото з сайту 24tv.ua.

❙
❙
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Вікторія КОВАЛЬОВА, 
спеціально для «УМ»

  Філіал соціальної спіл-
ки Німеччини в місті Борна 
(округ Лейпциг ) провів день 
відкритих дверей для меш-
канців його міста-побратима 
— Ірпеня. Ірпінці знайшли 
в Борні тимчасовий прихис-
ток під час війни. Представ-
ники соціальної служби вла-
штували невеликий пікнік, 
на якому пригостили своїх 
гостей стейком і німецьки-
ми ковбасками. За мангалом 
у яскравому різнокольорово-
му фартусі готував їжу голо-
ва міського філіалу соціаль-
ної спілки Німеччини Бернд 
Штег. Частували українців 
і пивом. Дітям подарували 
чудові іграшки та блакитні 
повітряні кульки.
 На знак подяки за тур-
боту і гостинність вдячні ір-
пінці влаштували для ні-
мецьких побратимів імпро-
візований концерт. На тихій 
німецькій вулиці Борни зву-
чали українські народні піс-
ні: «Росте черешня в мами 

на городі», «Два кольори», 
«Ой у лузі червона калина» 
та інші.
 Один з аматорів — пенсіо-
нер Олександр Труфанов — є 
учасником ірпінського хору 
«Пам’ять» (він діє при Ір-
пінському міському будин-
ку культури). Колишній ін-
женер в Ірпінь приїхав з дво-
ма дітьми та трьома онуками 
з Луганська в 2014 році. Під-
ла війна наздогнала роди-
ну Труфанова вдруге вже на 
Київщині. Житловий комп-
лекс «Версаль», де розташо-
вана його квартира, окупан-
ти розбомбили.
 Підтримала пісенний ма-
рафон ірпінчанка Олена Ка-
нюра, яка кілька років тому 
закінчила Київську муніци-
пальну академію естрадно-
го та циркового мистецтва 
за спеціальністю «естрадний 
спів». Олена має і юридичну 
освіту. До появи на світ до-
нечки Єви працювала поміч-
ником адвоката, але без пісні 
не уявляє свого життя. «Коли 
я приїхала з чотирирічною 
донечкою в Борну, на почат-

ку травня мала виступати на 
концерті на головній площі 
міста. Але через нервове на-
пруження в мене пропав го-
лос. Така ситуація трапилася 
колись зі мною через пережи-
вання напередодні держав-
них іспитів. Але піклуваня 
наших німецьких друзів і до-
помога у всіх наших пробле-
мах місцевих соціальних пра-
цівників повернула до мирно-
го життя. І сьогодні я змогла 
заспівати», — розповіла УМ 
Олена Канюра.   
  Соціальна спілка Німеч-
чини діє в інтересах людей з 
інвалідністю, хронічно хво-
рих, похилого віку та всіх со-
ціально застрахованих осіб, 
які потребують допомоги. Їх-
ній девіз: «Майбутнє потре-
бує людяності». Це підтвер-
див теплий і дружній при-
йом українців», — говорить 
радниця Ірпінського місько-
го голови Оксана Сулима.
 Із початку російсько-ук-
раїнської війни Борна дала 
тимчасовий прихисток 170 
ірпінцям та трьом маріуполь-
цям з родинами. ■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Чи 
вистачить 
на хліб 
з маслом?
Як війна 
змінила 
продовольчий 
ринок 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 В Україні повномасштабне 
військове вторгнення росіян за-
чепило так чи інакше кожну ук-
раїнську сім’ю й суттєво впли-
нуло на економіку нашої краї-
ни. 
 Зокрема, на 112-й день війни 
важкою є ситуація, наприклад, 
з паливно-мастильними ма-
теріалами — заправки порож-
ні, а коли на якусь зрідка й при-
возять «їжу» для авто, то миттє-
во утворюються шалені черги й 
лімітовано відпускають бензин-
дизель (20 літрів «на ніс») за ці-
ною, що коливається в межах 
50-70 гривень за літр. 
 Незважаючи на те, що в пе-
реважної більшості українців з 
початку війни суттєво зменши-
лися доходи, у країні також по-
мітно зросли ціни на харчі, пов-
сякденні товари та послуги, 
зменшився й їх асортимент.
 За даними Державної служ-
би статистики, інфляція в бе-
резні в річному вираженні зрос-
ла до 13,7 відсотка. Проте ціни 
на продовольчу групу товарів 
підскочили ще більше. Зокре-
ма, у березні-травні на «їстівне» 
вони виросли, в залежності від 
продукту, на 15-52 відсотки. 
 На жаль, за оцінками вітчиз-
няних експертів, подорожчання 
продуктів харчування та інших 
товарів і послуг триватиме через 
низку об’єктивних причин.  
 У свою чергу, Світовий банк 
прогнозує, що ціни на продо-
вольство у світі різко зростуть у 
2022 році саме внаслідок повно-
масштабного вторгнення росії в 
Україну. Цьогоріч очікується, 
що вартість продуктів харчу-
вання підвищиться на 23 від-
сотки. Також, згідно з прогно-
зом Світового банку, глобаль-
на вартість енергоносіїв у 2022 
році збільшиться в півтора раза 
в порівнянні з минулим роком. 
 «Сировинні ринки зазнають 
одного з найсерйозніших шоків 
пропозиції за десятиліття че-
рез війну в Україні. Спричине-
не цим підвищення цін на про-
дукти харчування та енерго-
носії матиме гуманітарні й еко-
номічні наслідки. Зростання 
цін на сировину посилить і так 
високий ціновий тиск у всьому 
світі», — заявив  директор гру-
пи з перспектив розвитку Світо-
вого банку Айхан Коуз.
 Зростання цін на продоволь-
чі товари, найбільшими пос-
тачальниками яких є росія та 
Україна, було максимальним з 
2008 року. Згідно з прогнозом, 
цього року ціни на пшеницю 
підвищаться на понад 40% і сяг-
нуть рекордних максимумів.
 Але чи варто цьому дивува-
тися, якщо через війну Україна 
втратила 25% посівних площ? 
Крім того, змінилася структура 
засіяних культур. ■

■Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківські чиновники прислухалися 
до думки митців і таки вирішили зберегти 
фасадну частину зруйнованого рашистами 
будинку облдержадміністрації. Як «УМ» 
уже повідомляла, 1 березня окупанти ски-
нули на ХОДА дві ракети «Іскандер-М», 
тому цю споруду було визнано такою, що 
не підлягає відновленню.  
 Запропонований варіант порятунку 
виявився досить компромісним. Будівля, 
що є знаковим елементом архітектурного 
комплексу майдану Свободи, залишить-
ся на місці, але себе колишню нагадувати-
ме лише парадним фасадом. Тобто її внут-
рішній інтер’єр оформлять у сучасному 
стилі. 
 Реалізувати цей задум погодився бри-
танський архітектор Норман Фостер, ком-
панія якого наразі працює над створенням 
генерального плану повоєнного Харкова. 
Запропонована ним ідея реконструкції 
теж асоціюється з війною, адже саме  ця 
команда зодчих свого часу повернула ар-
хітектурному вигляду Берліна зруйнова-
ний Рейхстаг. На стінах будинку рестав-
ратори заради автентичності залишили на-

віть написи солдат, що брали його штур-
мом. «Сьогодні ця будівля — визначна 
пам’ятка, — каже мер Харкова Ігор Тере-
хов. — А всередині це сучасне приміщен-
ня, що не має нічого спільного з часами 
Гітлера. Щось подібне хочемо зробити і з 
будинком облдержадміністрації». Анало-
гічний підхід може бути використаний і у 
ході реконструкції корпусу університету 
імені Каразіна, який теж зруйнували ра-
шисти. 
 Обговорення майбутніх проєктів відбу-
лося під час онлайн-засідання Генеральної 
асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Єв-
ропи у Страсбурзі.   Ігор Терехов повідомив, 
що концепція відбудови міста вже розроб-
ляється, оскільки Харків не може втратити 

шанс на повне перезавантаження. 
 Розмах майбутнього і вимушеного 
будівництва та реконструкції вражає мас-
штабом. Окупанти наразі вже зруйнували 
понад 3,5 тисячі міських будинків, з яких 
500 багатоповерхівок взагалі не підляга-
ють відновленню. Фактично без даху над 
головою наразі залишилося 150 тисяч лю-
дей. «Нам потрібно почати будівництво но-
вих об’єктів, аби створити робочі місця, — 
повідомив пан Терехов. — У майбутньому 
мегаполісі ми створимо індустріальні пар-
ки для притоку інвестицій. Харків завжди 
був самодостатнім містом і таким, я впев-
нений, стане і після нашої перемоги. Ми 
залучимо до відбудови найкращих експер-
тів». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 В Умані Служба безпеки Украї-
ни викрила ділка, який привласнив і 
продавав військову амуніцію, призна-
чену для ЗСУ.
 Як повідомили «УМ» в управлінні 
СБУ в Черкаській області, злочинну 
схему з продажу військової амуніції 
та спорядження організував місцевий 
житель, колишній військовий.
 «Ці категорії товарів виготовля-
лися на українських підприємствах 
винятково для потреб ЗСУ і були «не 
для продажу». Проте зловмисник не-
законним шляхом налагодив зв’язки 
з виробничими цехами. Тож партія 
форми та захисного спорядження на 
загальну суму понад 2 млн грн замість 
армії потрапила до нього», — розпові-
дають у спецслужбі. 

 Правоохоронці кажуть, що чо-
ловік продавав ці товари волонтерам, 
мобілізованим місцевим мешканцям, 
а також через онлайн-майданчики.
  Під час обшуків у його домоволодін-
ні та гаражі, обладнаному під склад, 
правоохоронці вилучили понад 500 
комплектів військової форми, берці та 
інше взуття, бафи, балаклави, головні 
убори, маскувальні костюми та костю-
ми хімічного захисту, партію плитоно-
сок та інше військове спорядження.
 У межах кримінального провад-
ження за ст. 198 (придбання, отриман-
ня, зберігання чи збут майна, одержа-
ного злочинним шляхом) Криміналь-
ного кодексу України тривають слідчі 
дії для встановлення і притягнення до 
відповідальності всіх причетних
  Наразі СБУ готує вилучені товари 
до передачі на потреби української ар-
мії. ■

ВІДБУДОВА

Впізнаєте по фасаду
Зруйновані рашистами архітектурні пам’ятки Харкова після 
реконструкції лише зовні нагадуватимуть старі будівлі

■

ДОБРА СПРАВА

Німецька Борна відкрила для ірпінців двері

■

Голова міського філіалу 
соціальної спілки Німеччини 
в м. Борна Бернд Штег організував 
для українців невеликий пікнік.

❙
❙
❙
❙

НІ СОРОМУ, НІ СОВІСТІ

Гроші не пахнуть
В Умані в колишнього військового вдома знайшли 
амуніції ЗСУ на 2 мільйони гривень

■

Вдома у колишнього військового СБУ вилучила 
понад 500 комплектів військової форми ЗСУ.
Фото надано пресслужбою управління СБУ в Черкаській області.

❙
❙
❙
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Ганна БЕЗКОРОВАЙНА

Якби Україна була такою сильною, 
щоб могла самотужки обтяти голо-
ви російському орлу, — наскільки 
просто було б нам і воювати, і впо-
рядковувати світ після війни! Але 
Україна не є такою сильною, вона 
потребує допомоги західних парт-
нерів. А у тих — своє бачення про-
блеми, а значить, і свої варіанти її 
вирішення. Не програти б Україні у 
цьому партнерстві, відстояти своє, 
отримати надійні гарантії безпе-
ки...

Що ж є остаточною перемогою?
 ■ Пане Володимире, зараз 
Україна рве жили, аби здолати 
росію в бою. Але чи наша війсь-
кова перемога буде остаточною 
перемогою над нею? Чи лише 
обов’язковою передумовою цьо-
го?
 — Самої військової перемоги 
мало. Бо воєнна міць тримається 
на економічних спроможностях. 
Остаточною перемога буде лише 
в тому випадку, коли росія втра-
тить можливість відродити свою 
військову промисловість, озбро-
юватися і чинити зовнішню аг-
ресію. Тобто, її економіка має 
бути приведена фактично до ста-
ну розрухи, який передбачатиме, 
що вона ледь зможе прогодувати 
своє населення. Інакше через 10-
20 років ми матимемо нову її аг-
ресію. 
 ■ А Захід хоче такої руйнації 
росії? Часто виникає відчуття, 
що ні, особливо коли представ-
ники Заходу починають перей-
матися проблемою «сохранєнія 
ліца» для росії... 
 — Тому що єдиного Заходу 
ніколи не було, немає і зараз. Це 
наші фантазії про те, що є якась 
єдина геополітична реальність 
під назвою Захід. Насправді є 
різні країни, у яких різні інте-
реси. Є лідери західного світу — 
Британія, США, які мало зале-
жать від економіки росії, є краї-
ни, які на собі свого часу відчу-
ли, що таке радянське і російське 
«благо». А є країни, та ж Фран-
ція чи Німеччина, які чудово 
уживаються з росією, не збира-
ються втрачати її ринки і будуть 
із задоволенням знаходити будь-
які шпаринки, щоб не зіпсувати 
свої економічні відносини з Мос-
квою.
 ■ Тим більше що переформа-
тована росія згодом може стати 
конкурентом тій же Європі на 
світових ринках... 
 — Якраз цього Захід може 
не боятися. Не треба навіть на-
магатися порівняти економіч-
ний потенціал росії сьогодніш-
ньої і майбутньої з економічним 
потенціалом ЄС і США. Росія на-
віть у віддаленій перспективі не 
зможе скласти конкуренцію За-
ходу в економіці.
 ■ Ми сьогодні в озброєнні на 
100% залежимо від Заходу, від-
так він диктує нам свої умови у 
цій війні. І от питання: до якої 
межі Захід готовий приймати 
перемоги України? Чи зацікав-
лений він в Україні — беззасте-
режній переможниці рф? Чи Ук-
раїна має зараз просто виконати 
«брудну роботу», вершками якої 
скористається Захід, маючи свої 
геополітичні інтереси?
 — А давайте запитаємо по-ін-

шому: чому ми довели свою краї-
ну до такого стану, що стоїмо з 
простягнутою рукою перед За-
ходом і просимо подати «бєдно-
му на пропітаніє»? Звичайно ж, у 
цій ситуації вони будуть робити, 
як вважатимуть за доцільне... 
 ■ Ну вже довели, навіщо те-
пер ці риторичні запитання...
 — За великим рахунком усе 
залежить лише від того, як ми 
зможемо пояснити, у першу чер-
гу нашим реальним союзникам, 
що і в їхніх інтересах перетвори-
ти росію на країну, яка буде не-
здатною проводити таку агресив-
ну, дику політику. Якщо нам це 
вдасться, тоді ми отримаємо все, 
що нам потрібно. Якщо не вдас-
ться, тоді може бути рішення 
про те, що ми маємо зупинитися 
на лінії 24 лютого чи на якійсь 
іншій. Все залежатиме від пере-
конливості наших аргументів. І 
від того, наскільки Захід — США 
і Британія в першу чергу — зро-
зуміють свої подальші стратегіч-
ні інтереси. Йдеться про те, що 
така росія, якою вона є сьогодні, 
не потрібна ні Україні, ні Європі, 
ні США. Але для цього необхідна 
революція у західній свідомості, 
чого, на жаль, поки немає.
 ■ Демократизація може вря-
тувати росію від руйнації? Які 
умови є необхідні і достатні для 
того, щоб теперішня росія демок-
ратизувалася? 
 — Припиніть говорити про 
можливість демократизації 
росії. Немає такого і не може 
бути в принципі. (До речі, споді-
вання на демократизацію росії 
— це велика помилка наших за-
хідних партнерів). Бо глибинна 
сутність цієї країни — не демок-
ратія. Коли буде демократія — то 
це вже буде не росія. Адже в ос-
нові демократії лежить демок-
ратична традиція. А росія такої 
традиції не має. За всю історію іс-
нування росії в неї не було жод-
ного періоду демократичного 
розвитку, навіть кількох років 
поспіль...

Росію — роздробити
 ■ Добре, інакше: за яких умов 
територія, яка сьогодні нази-
вається росією, перестане бути 
джерелом напруги і агресії для 
світу?
 — Найкращий варіант — 
коли росії у теперішньому виг-
ляді більше не існуватиме. Тому 
що її великі розміри автоматич-
но починають відновлювати по-
сили про якусь там її велич, про 
її особливу роль у світі, особли-
ву місію тощо. Після руйнацій 
росія через певний період часу 
завжди відроджується — вос-
таннє це було за Єльцина, який 
обіцяв, що країна буде демокра-
тичною і миролюбною. А через 
30 років вона показала свою сут-
ність. А коли на території росії 
створяться країни розумних роз-
мірів, то у них якось ця свербляч-
ка геополітична пропаде. Якщо 
вона буде перетворена на низку 
державних утворень, то саме це 
буде гарантією того, що більше 
глобальних загроз росія створю-
вати не зможе, що тоталітаризм 
згортається і поступається де-
мократії. А це є глобальний про-
цес, який матиме, як колись ка-
зали, всесвітньо-історичне зна-
чення. 

 Але розвал росії — це додат-
ковий головний біль для Заходу, 
проблеми, які Захід на себе бра-
ти не хоче. Зокрема, що робити з 
ядерною зброєю, як зорганізува-
ти відносини з новою низкою де-
ржав, які виникнуть на території 
росії. Захід уже пережив розвал 
СРСР і знає, що означає справля-
тися з відповідними наслідками. 
Кому з бюрократів хочеться собі 
додавати роботи?
 ■ А яким державним утворен-
ням на території сучасної росії 
Захід може дати можливість від-
бутися? 
 — Питання в тому, чи Захід 
може піднятися до стратегічного 
бачення перспектив і розуміння 
того, що треба робити з росією. 
Якщо він до цього підніметься, 
тоді він розробить відповідну 
модель розвитку для нових де-
ржавних утворень, яка забезпе-
чить перетворення їх на країни, 
що переймаються економічним і 
соціальним розвитком, новітні-
ми технологіями, а не агресією і 
суперозброєнням. 
 ■ Наразі ви можете спрогно-
зувати, які саме це можуть бути 
державні утворення?
 — Їх може бути кільканад-
цять, не хочу бути ворожкою, 
але в росії об’єктивно є регіони, 
які вже сьогодні тяжіють до ав-
тономії. Сибір, Урал, Далекий 
Схід, Татарстан, Карелія, деякі 
республіки Кавказу тощо. Це все 
цілком реальні речі, але для цьо-
го мають бути певні зовнішні сти-
мули. Самостійно вони ніколи не 
спроможуться на державність.
 ■ Тобто ви не вірите в те, що 
для росії війна в Україні може 
закінчитися якимось російським 
варіантом Майдану? 
 — Який Майдан у людей, 
котрі ментально звикли до рабс-
тва? Ви повторюєте наративи 
отого-от західного світу, які по-
яснюють росію і росіян так: на 
нас схожі — значить такі самі, 
як і ми.
 ■ Схожі на людей — значить 
люди.
 — Приблизно так.

 ■ На вашу думку, коли росія 
почне розпадатися чи можливо, 
що Карелія відійде до Фінлян-
дії, Калінінград — до Німеччи-
ни, далекосхідні острови — до 
Японії... І все без воєнних дій? 
А як же непорушність кордонів, 
визначених за підсумками Дру-
гої світової?
 — Давайте виходити з того, 
що є об’єктивні речі, які в пев-
ний момент починають проявля-
тися. Коли це буде, у якій формі 
— це вже питання майбутнього. 
Коли йдеться про розвал країни і 
виникнення на її території інших 
держав, то це вже не питання не-
порушності кордонів, а зовсім 
інше. Якщо в рамках однієї де-
ржави якийсь народ прагне са-
мовизначення, то це вже питан-
ня цього народу і цієї держави. 
За умов, коли обидві сторони 
знаходять компроміс, то завжди 
знаходиться й відповідне міжна-
родно-правове рішення.

Усунення путіна і секретні торги 
 ■ Зараз від деяких експертів 
можна почути: Захід дає Україні 
зброю не так швидко, як нам 
хотілося б, тому що чекає бун-
керного перевороту в Москві, у 
результаті якого путін буде усу-
нений. Мовляв, тоді можна буде 
не у військовий, а в інший спосіб 
знешкодити росію. Ці розмови — 
про можливе?
 — Ідея усунення путіна є ціл-
ком здоровою. І це очевидно для 
усіх, у тому числі і для тих, хто 
сидить біля путіна і розуміє, що 
він завів країну в глухий кут і 
вона опинилася на порозі своєї 
руйнації. Очікувати, що росія 
змінить свою позицію з путіним 
на чолі держави, — це повна наїв-
ність. Його усунуть або політич-
но, або й фізично. Яким чином? 
Це питання, швидше, для спец-
служб, які в таких випадках про-
понують варіанти.
 ■ Але усунення путіна не 
виключає ж військового розгро-
му росії? 
 — Тут питання в кількості 
потенційних жертв. Для Захо-

ду кожне людське життя — цін-
ність, тому він, безумовно, про-
водячи ту чи іншу лінію, завж-
ди враховує гуманітарні наслід-
ки. Але Захід може зараз — я 
думаю, що це не гіпотеза, а факт 
— проводити певні закулісні пе-
реговори з деякими людьми з 
оточення путіна і обговорюва-
ти умови зміни режиму. Не роз-
валу країни, а саме зміни режи-
му. Це буде для Заходу простіше 
і дешевше. Зараз можуть обго-
ворюватися й умови капітуля-
ції росії після усунення путіна. 
Можливо, йдуть торги стосовно 
того, чим буде росія опісля, чи 
вона залишиться в своїх кордо-
нах, чи «зморщиться» тощо. Тоб-
то, це ціла низка питань, які ціл-
ком можуть бути предметом для 
переговорів, і я думаю, що такі 
контакти уже починаються.
 ■ І ці всі контакти — без участі 
України, їй відведено роль бійця 
на полі бою?
 — Ні, роль України полягає 
в тому, щоб, розуміючи мож-
ливість таких торгів-перего-
ворів, чітко і ясно висувати свої 
вимоги, які мають бути врахо-
вані Заходом. А ці вимоги усім 
очевидні: вихід на кордони 1991 
року, компенсація завданих 
збитків, покарання військових 
злочинців, відбудова України за 
рахунок агресора, пришвидше-
ний вступ до НАТО за прикла-
дом Фінляндії та Швеції, вступ 
до ЄС. Це — щонайменше, це 
ключові вимоги. Тому я думаю, 
що наша влада, якщо вона є адек-
ватною і правильно реагує на си-
туацію, повинна була давно хоча 
б ці пункти передати нашим за-
хідним партнерам — як осно-
ву нашої позиції, яку необхідно 
врахувати.
 ■ Якщо усунуть путіна, то в 
сьогоднішній росії з ким піде За-
хід на переговори? Патрушев, 
медведєв, дочка путіна, наваль-
ний?
 — Тут питання не в прізви-
щах. Прізвища в даному випад-
ку жодного значення мати не бу-
дуть. Бо йдеться про глобальні 

Володимир Огризко.❙

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Знищити монстра раз і назавжди
Знаний дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розмірковує про те, за яких 
умов росія може стати безпечною для світу і що для цього мусить зробити Україна. 

■
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перетворення, а не просто про зміну од-
ного лідера на іншого. Варто думати про 
те, що цим новим людям треба висунути 
ультиматум з дуже чіткими умовами май-
бутнього співіснування росії зі світом. Але 
умови залежатимуть від того, наскільки 
вона буде ослаблена цією війною.
 ■ Тобто від військових успіхів україн-
ців. До речі, чи можна очікувати, що якісь 
західні країни таки відкриють другий 
фронт і допоможуть нам своїми збройни-
ми силами? 
 — Зараз таких надій немає і боюся, що 
їх і не буде. Хіба що росія почне застосо-
вувати проти нас і наших партнерів зброю 
масового знищення. Якщо цього не ста-
неться, нічого, крім озброєння, Україна, 
на жаль, не отримає. І ми повинні розра-
ховувати на свої можливості, беручи до 
уваги саме цей варіант.

Де шукати гарантії безпеки?
 ■ Росія багато років своєю агресивніс-
тю консолідувала країни НАТО. Розбита, 
демілітаризована росія уже не становити-
ме загрози — відтак альянс може задума-
тися про саморозпуск? 
 — Нічого подібного. НАТО повин-
не взяти на себе функцію глобальної ор-
ганізації з безпеки. Адже сьогодні ООН і 
ОБСЄ не можуть впоратися з безпекови-
ми викликами у світі. Очевидно, що жод-
них шансів на те, що вони запрацюють 
при теперішній їх конструкції, немає і 
бути не може. Тому за НАТО залишаєть-
ся необхідність реформування і перехід 
на глобальну відповідальність. Так, щоб 
не просто було задекларовано: ми за мир, 
а щоб були реальні речі. Приміром, щоб 
був чітко виписаний механізм покарання 
країни, яка порушила міжнародні пра-
вила гри: коли карати, за що і як. От тоді 
НАТО набуде функції «позитивного гло-
бального поліцейського». Думаю, це чу-
дова перспектива для альянсу.
 ■ Тобто може трапитися, що ООН буде 
просто розпущена, як Ліга націй свого 
часу?
 — Не розпущена. А просто з її функ-
цій будуть вилучені, скажімо, безпекові 

аспекти, тому що ООН продемонструвала 
свою неспроможність домогтися реально-
го їх виконання. Ну немає можливості в 
Радбезу ООН приймати будь-які безпекові 
рішення — бо там є рф і Китай, тоталітар-
ні держави. ООН сьогодні — це майдан-
чик, щоб там поплакати одне одному в 
жилетку. Недієздатність Радбезу ООН 
є вже об’єктивним фактом. Його визнав 
навіть Генсек ООН Антоніу Гуттереш. А 
інші функції свої, приміром, що стосуєть-
ся діяльності ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, МА-
ГАТЕ, ООН здійснює на належному рівні 
— навіщо ж ліквідовувати ці структури? 
Вони нормально функціонують у рамках 
системи ООН і є доволі ефективними. А от 
як безпековий майданчик ООН має відій-
ти в історію. 
 ■ Якщо взяти утилітарний аспект, то 
замість миротворців ООН будуть миро-
творці НАТО?
 — Миротворців, я думаю, просто не 
буде, а будуть збройні сили цієї нової без-
пекової структури, які автоматично за-
діюватимуться в разі порушення однією з 
держав установлених міжнародних пра-
вил співіснування.
 ■ До речі, ще за президентства Поро-
шенка дуже жваво обговорювалася тема 
миротворців на Донбасі. Наразі може 
йтися про введення миротворців з наших 
країн-партнерів? Приміром, поляків чи 
литовців? Щоб вони, як ЗСУ вийдуть по 
всьому периметру на кордон з росією, ста-
ли на тому кордоні і забезпечили наше 
розмежування із сусідом? 
 — Знову повертаємося до питання про 
те, хто може прийняти рішення про ми-
ротворців. Його може прийняти Радбез 
ООН, а там сидить рф, яка за статутом ор-
ганізації не може бути з неї виключена. 
Тому блакитні шоломи на нашій тери-
торії просто неможливі. На двостороннь-
ому рівні — теоретично так, але тільки те-
оретично...
 ■ А можна ставити питання присут-
ності росії в Раді Безпеки ООН?
 — Таке питання є доволі слизьким, 
бо може постати проблема: а що роби-
ти з його рішеннями, за які голосувала 

росія? Вони що, втратять свою чинність? 
Виникне купа подібних речей. Ситуація, 
коли гордіїв вузол краще розрубати, ніж 
розв`язувати. Треба ставити питання про 
виключення росії з самої ООН, і для цього 
є підстави.
 ■ Отже, скоро ми можемо мати двовлад-
дя: безпекові питання формально рахува-
тимуться за Радбезом, а фактично ними 
перейматиметься НАТО?
 — Тут одне не виключає інше. НАТО 
може працювати і формувати ту систему, 
яка поступово розповсюджуватиметься 
на весь світ. І от візьміть до уваги: є у нас 
сьогодні такі регіональні безпекові утво-
рення, як, приміром, трикутник США — 
Британія — Австралія. Зараз говорять 
про чотирикутник: США — Японія — Ін-
дія — Австралія. Від ООН ніхто офіцій-
но не відмовляється, продовжуються за-
сідання Радбезу, Генасамблеї збирають-
ся. Все йде по накатаній десятиліттями 
схемі. Але цілком може бути, що коли ре-
гіональні безпекові структури почнуть 
посилюватися і фактично взаємодіяти з 
країнами НАТО, тоді вже практичним 
шляхом складеться нова глобальна сис-
тема безпеки без ООН — і без росії, і без 
Китаю. Думаю, що світове співтовариство 
об’єктивно зможе знайти спільну мову з 
цього питання. 
 ■ У якому регіональному осередку 
може опинитися Україна і який осередок 
для нас найкорисніший?
 — У нас є тільки один шлях — НАТО 
і Євросоюз. Членство у цих організаціях 
— це є основа нашої безпеки, і нам іншого 
шляху шукати не потрібно. А ці всі фан-
тазії на тему якихось гарантій від якихось 
окремих країн невідомо якого гатунку — 
це просто те, що є політичними фантазія-
ми.
 ■ Тобто слова Зеленського про те, що, 
приміром, Ізраїль, Туреччина чи Поль-
ща можуть бути нашими гарантами, — 
це вибір оманливих орієнтирів? 
 — Гарантами можуть бути країни, 
які здатні протидіяти (станом на сьо-
годні) головній нашій загрозі — ядерній 
росії. Я погано собі уявляю, як може та 

сама без’ядерна Польща їй протистоя-
ти чи Туреччина і бути гарантом Украї-
ни. Або Ізраїль — він не настільки по-
тужний, як росія. Гарантом можуть 
бути США чи Британія, тобто ті країни, 
які мають потужний ядерний потенціал 
(хоча Британія щодо цього значно пос-
тупається росії) і можуть дати адекватну 
відповідь на загрозу з боку рф. Усі інші 
держави такої відповіді дати не можуть, 
бо не мають такої можливості. Не може 
Польща відповісти на ядерний удар росії 
по Україні таким самим ядерним ударом 
по росії.
 ■ Як же тоді не згадати гарантії Буда-
пештського меморандуму...
 — Давайте їх не згадувати. Це ганьба і 
для України, і для колективного Заходу. 
Бо саме тоді ми і Захід вірили в демокра-
тичну росію. І ось ми знову прийшли до 
початку — немає і не може бути демокра-
тичної росії, яка сприймається Заходом 
як партнер. Це все фантазії, які 24 люто-
го для Заходу мали б закінчитися. 
 ■ Чи може Україна стати одним із полі-
тичних лідерів Європи після військової 
перемоги над росією? Ми ж пам’ятаємо, 
що СРСР почав диктувати світові свої 
умови після перемоги у Другій світовій. 
 — Давайте сприймати ситуацію ре-
алістично. Який лідер Європи, коли у 
нас розбомблено і розвалено пів краї-
ни? Нам би зараз із цієї катастрофи вий-
ти більш-менш нормально і потім зали-
зати рани за 5, а то й за 10 років. А вже 
потім говорити про лідерство. Зараз пи-
тання стоїть руба: виживе Україна чи 
ні. У нас цього року буде мінус 40-45% 
ВВП. Яке лідерство? Про що ми говори-
мо? Тут проблема виживання — і бага-
тьом нашим домашнім фантазерам тре-
ба це чітко розуміти.
 Але моральним лідером у світі Україна 
і український народ вже є. Ми повернули 
демократичному світу впевненість у тому, 
що за цінності треба боротися і перемага-
ти. Це теж величезний здобуток. Споді-
ваюся, що вже невдовзі ми зможемо кон-
вертувати свою моральну перемогу у наше 
мирне майбутнє. ■ 

Ніна ПОДІЛЬСЬКА

 Ідейний натхненник, чисто-
го серця справжній українець 
— Коваль Олександр Іванович 
— відомий у Вінницькій облас-
ті історик, краєзнавець, дослід-
ник, учитель від Бога, полков-
ник українського козацтва, го-
лова Тиврівського районного осе-
редку Молода Подільська Січ.
  Із дитинства колекціонував 
марки, значки, монети, любив 
багато читати. В 11 років серйоз-
но захопився історією. Закінчив 
Яришівську середню школу із 
золотою медаллю (Вінниччина). 
Протягом 1977-1981 років нав-
чався у Вінницькому педагогіч-
ному інституті на історичному 
факультеті. 
  За роки педагогічної діяль-
ності Олександр Коваль має чи-
мало досягнень: найвища наго-
рода: Відмінник освіти України, 
нагороджений знаком «Василь 
Сухомлинський», медаллю «20 
років незалежності України», 
орденом «Іван Богун», іменним 
годинником «20 років незалеж-
ності України», нагороджений 
почесними грамотами Мініс-
терства освіти і науки України.
  Тричі був переможцем облас-
ного конкурсу «Учитель року» в 
номінації «Правознавство», об-
ласного конкурсу педагогічної 
майстерності «Джерело твор-
чості» в номінації «Історичне 
краєзнавство» та «Військово-
патріотичне виховання». Був 
учасником і переможцем Всеук-
раїнського конкурсу педагогіч-
ної майстерності в Києві, брав 
участь у змаганнях «Сильна на-
ція» в Києві, де його учні зайня-
ли перше місце у грі «Орієнту-
вання на місцевості». Тричі оби-
рався депутатом районної ради. 
Учасник четвертого Всесвітньо-
го форуму українців педагогіч-

них конференцій в університеті 
ім. М. Драгоманова, засідань ко-
легій Міністерства і науки Украї-
ни. Був незалежним експертом і 
консультантом у виданні підруч-
ників з історії, правознавства та 
громадянської освіти. 
  Користується повагою та ав-
торитетом серед учнів, учителів, 
батьків, громадськості. Читає 
лекції у Вінницькому педагогіч-
ному університеті та Вінницькій 
академії безперервної освіти.
 Його учні неодноразово пе-
ремагали на обласних туристич-
но-краєзнавчих зльотах та були 
учасниками всеукраїнських. 
Десятки разів його краєзнавчий 
рій «Єдність» брав участь у все-
українській військово-патріо-
тичній грі «Сокіл-Джура». Та-
кож вихованці сім разів успіш-
но захищали наукові досліджен-
ня на краєзнавчій конференції 
«Мій край, моя земля очима су-
часників» у Миколаєві, були 
учасниками всеукраїнського 
патріотичного конкурсу «Сур-
ми звитяги» у Львові. 
 Одним із важливих відкрит-
тів Олександра Івановича на Він-
ниччині стали трипільське посе-
лення поблизу села Селище та 
поховання близько 200 безімен-
них воїнів Української галиць-
кої армії поблизу Гриженців. 
Він віднайшов будинок всесвіт-
ньо відомого українського ком-
позитора Миколи Леонтовича 
та його особисті речі; встанов-
лював пам’ятник відомому пол-
ководцю часів Козаччини Да-
нилу Нечаю. Усі ці знахідки, 
наукові праці — ще з далеких  
1980-х  років. Як результат праці 
— Олександр Коваль створив ав-
торський історико-краєзнавчий 
музей, який на сьогодні містить 
експонати від первісного віку до 
сучасного періоду війни. 
 Краєзнавець був ініціатором 

заснування першої на Віннич-
чині Школи козацького гарту ім. 
Данила Нечая, в якій виховалося 
понад 400 козаків. Метою школи 
є відродження українських бой-
ових мистецтв. У школі є відді-
ли боротьби, рукопашного бою, 
фехтування, реконструкції істо-
ричних епох, краєзнавства. Ви-
хованці школи були перемож-
цями у фестивалях українських 
бойових мистецтв на Хортиці, 
Ковелі, Львові, Хмельницько-
му, а також на міжнародних зма-
ганнях. Вихованці школи вивча-
ють історію козацтва, України та 
рідного краю, організовують та-
борування. Бойові гопаківці ста-
ли першими в області чемпіона-
ми у військово-патріотичній грі 
«Сокіл-Джура». Саме Олександр 
Коваль відновив козацьку педа-
гогіку, давні традиції українсь-
кого навчання та виховання. 
 Крім дослідження історії, 
Олександр Іванович вміло грає 
на народних музичних інстру-
ментах: сопілка, кобза, тулум-
бас, гармошка, дводенцівка, 
окарина та інші. Близько 30 
різних етнічних інструментів 
міститься в колекції краєзнав-
ця. Ще у 1990-х він створив 
родинний фольклорний гурт 
«Бурти», в якому співає і грає 
вся родина — від наймолодшо-
го до найстаршого, а це чотири 
покоління: і діти, і внуки, і ді-
дусь, і прадідусь! «Бурти» не-

одноразово перемагали в облас-
них і всеукраїнських родинних 
конкурсах.
 Однією з найдавніших коли-
санок, яку віднайшов Олександр 
Іванович, є колисанка, відома 
з 1837 року, — «Ой, ну люлі». 
Вона перемогла на конкурсі в 
Парижі, де звучала голосами 
вінницького народного вокаль-
ного ансамблю «Оберіг». А ми-
нулого року Олександр Іванович 
здобув перемогу в Грузії, вико-
навши повстанську пісню «Бо-
ронив я свою Україну» на Між-
народному конкурсі мистецтв 
«Золоте руно».
 У науковій скриньці історика 

є дослідження з історії Тиврівсь-
кого, Могилів-Подільського 
районів, міста Гнівані, сіл Ва-
силівки, Пиляви, Шендерова, 
Яришева, народних промислів. 
Написав і видав наукові праці «З 
історії обробітку каменю в Гні-
вані» (1993 р.), «Гнівань: мину-
ле, сьогодення, майбутнє» (2004 
р.), «Дорога крізь забуття» (іс-
торія села Василівки), «Історія 
Тиврівщини» (1993, 2012 роки), 
«Тарас Шевченко на Віннич-
чині» (2014 р.), «Гніванський 
концтабір» (2015 р.), «Творимо 
історію своїми руками» (2012 р.), 
«Гетьманськими столицями Ук-
раїни» (2013 р). ■ 

КРАЄЗНАВСТВО

Учитель і січовик
Олександр Коваль створив авторський історико-краєзнавчий 
музей і школу козацького гарту

■

Олександр Коваль із донькою.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Порядок денний політичний
 Отже, сокиру політичного 
протистояння відкопали з па-
фосом. Махнули нею одразу по 
кількох знакових постатях ук-
раїнської політики та війни з 
росією. 
 Топовий персонаж, із яким 
у влади давня заруба, — це, 
звісно, Петро Порошенко. На 
нього інформаційно спустили з 
ланцюга для цього ж і взятого 
під варту Медведчука. Можна 
було б запитати: навіщо владі 
захотілось не випускати Пет-
ра Порошенка на Генасамблею 
НАТО, якби не знали нинішні 
на Банковій, що п’ятий пре-
зидент має вагу і вплив за кор-
доном. Що таланту дипломата 
йому не позичати. 
 Відважний командний ат-
лант південного фронту Украї-
ни генерал Марченко під під-
пискою про невиїзд мужньо 
захищає Миколаївщину. 
 За що звільнили началь-
ника СБУ Харківщини Рома-
на Дудіна? За те, що, як він 
сам написав у своєму фейсбу-
ці: «Єдине, за що мене мож-
на покарати з початку війни, 
— це за те, що я 24 лютого ви-
дав зброю людям. Але якби я 
цього не зробив, Харків був би 
окупований. У перші дні лю-
того, коли західні ЗМІ пос-
тійно «кричали» про ймовір-
ність російської інтервенції, 
«прийшло повідомлення про 
те, що з Харкова виводять 92-
гу бригаду. Місто залишалося 
без боєздатних частин ЗСУ. За-
раз пригадую про «офігіваніє» 
від ситуації, а також зустріч із 
В. Залужним на трасі та домо-
вленість про залишення бри-
гади до 1 березня. Бійці саме 
цього підрозділу прийняли 
на себе перші бої, а «наруж-
ка» СБУ знімала координа-
ти для «арти», під’їжджаючи 
впритул до колон росіян».
 Далі — за що «травлять» 
відважного військового жур-
наліста Юрія Бутусова з пог-
розою-закликом посадити за 
«шпіонаж»? 
 За що заведені й досі висять 
кримінальні справи над Олек-
сандром Турчиновим, Тетя-
ною Чорновол, котрих просто 
з окопів викликають до суду. 
 А за що під роздачу потра-
пила вже ексомбудсман із за-
хисту прав людини Людми-
ла Денісова? Як посміла світу 
розказувати всю правду жорс-
токої розправи з українцями 
— дорослими й малими? Депу-
тати Європарламенту були чи-
мало здивовані цією відстав-
кою. 
 Ну, Денісова для «слуг» 

політично чужа — вона з тієї 
частини команди Юлії Тимо-
шенко, що злились з Народ-
ним фронтом Арсена Яценю-
ка. 
 А от чому отримала на горі-
хи і своя «слуга» — міністерка 
з питань реінтеграції тимчасо-
во окупованих територій Іри-
на Верещук? Також забагато 
говорила на загал? Про що? 
Про обмін полоненими, особ-
ливо що стосується захисни-
ків Маріуполя — «азовців». 
 До кого наступного у влади 
будуть претензії кримінально-
го характеру, чи, бува, не до 
самого генерала Залужного?

Порошенка треба було б 
придумати
 Отже, на інформаційну 
сцену вишикуваних під вла-
ду об’єднаних новин теле- і 
радіоканалів випустили по-
казання у стилі роздумів аре-
штованого та звинувачувано-
го в державній зраді Віктора 
Медведчука проти Петра По-
рошенка. Це мало статись. І 
якби Порошенка не було, то 
його варто було б придумати. 
Бо треба готуватися до виб-
орів, а війна загострила в сус-
пільстві свої сокири чималої 
кількості запитань із розряду 
«зради» до чинних високопо-
садовців. 
 Чи почули ми щось нове в 
оприлюднених СБУ «відеовід-
вертостях» Медведчука? Звіс-
но, ні. Він із точки зору суду 

цінна особистість. А от з точки 
зору публічного дискурсу його 
репутаційна вага, м’яко кажу-
чи, вкрай мала. Довіри до його 
слів іще менше. 
 А що, комусь іншому мож-
на й не повірити, а от Медвед-
чуку? Подумаєш, йому світить 
пожиттєве «За зраду Батьків-
щини». Він же просто кум 
путіна. Навіщо йому бреха-
ти? Кум того самого путіна, 
котрий ненавидить українсь-
кий народ і готовий його фі-
зично знищити. Подивіться на 
гетто в Маріуполі й не думай-
те, що у Львові було б краще. 
 А що ми насправді мали 
б почути з показів головного 
керівника агентурно-колабо-
раційної мережі рф в Україні 
Медведчука? Може, про те, 
що створював в Україні мере-
жу ФСБ упродовж усіх років 
незалежності? Може, про те, 

як РФ проводила й фінансу-
вала політичний вплив на Ук-
раїну? Через Партію регіонів, 
ОПЗЖ, контрольованих псев-
донаціоналістів?
 Може, ми хотіли почу-
ти про канали фінансування 
п’ятої колони. Про ведення ін-
формаційної пропаганди, фі-
нансування телевізійних, дру-
кованих, інтернет-ЗМІ та клю-
чових виконавців цих завдань: 
редакторів, журналістів, полі-
тологів, експертів.
 Ми хотіли б почути про 
ключових агентів, які зараз 
здають дані про пересування й 
перебазування наших військ: 
боєприпасів, запасів палива, 
критичну інфраструктуру. 
 Ми хотіли б почути про 
структуру й керівників цих 
агентурних мереж. А також 
про мережу колаборантів 
ОПЗЖ, які стають основою ко-
лаборантської влади на окупо-
ваних територіях. А ще хоті-
ли б почути про розстріл Май-
дану в 2014 році та сприян-
ня організації цих розстрілів 
— проросійських політиків 
усередині України з іменами, 
фактами, цифрами. Хотілося 
б почути про організацію се-

паратистського заколоту на 
Донбасі в 2014 році й агенту-
ру Партії регіонів, яка була за-
діяна в цьому. Також з імена-
ми, фактами й цифрами. 
 Про організацію подій в 
Одесі 2 травня 2014 року. Про 
виправдання російської аг-
ресії і просування ідеї «русс-
кого міра» в Україні протягом 
усієї війни. Чому нікого не ці-
кавлять покази Медведчука 
на його кума путіна? Також з 
іменами, фактами, цифрами. 
А ще Медведчук — усе ще спів-
власник телеканалу «1+1», що 
є головною зіркою об’єднаного 
телемарафону. 
 Але нічого із вищезазна-
ченого, схоже, не цікавить ні 
ОПУ, ні спецслужби. Замість 
цього суспільству підсову-
ють якусь «дешевку», фуфло, 
фейк, зліплений на коліні. 
 Підозрюваний зачитує на 

камеру узгоджений текст, оче-
видно спрямований проти го-
ловної опозиційної сили, го-
лослівні ствердження, що не 
пройшли жодної верифікації і 
таким нехитрим чином підне-
сені суспільству. Таке відчут-
тя, що лише ці покази й були 
потрібні режисерам цього ві-
део.
 Цікаво, це тепер нова нор-
ма СБУ оголошувати покази 
підозрюваного на камеру до 
закінчення слідства і навіть 
до елементарної перевірки цих 
показів? 
 Для чого таким чином СБУ 
під час війни влізає у бруд-
ні політичні ігри? І саме така 
ідіотська політична гра, зре-
жисована вистава розколює 
країну, замість того, щоб її 
об’єднувати під час війни. 
 Одне питання: навіщо? 
Може, тому, що суспільство 
почало ставити незручні запи-
тання про провал підготовки 
до війни, про котру, як сказав 
президент Зеленський інозем-
ним журналістам, він знав ще 
за рік до її початку?
 Загалом у нашій сьогодніш-
ній політичній ситуації чима-
ло незрозумілого з неясними 

перспективами. 

Наперсткова гра популістів 
 На Заході спочатку скеп-
тично ставилися до здатності 
України захистити себе, не 
довіряли нашим словам, коли 
ми говорили, що в нас є ук-
раїнська політична нація, що 
українці єдині в патріотично-
му пориві. Тепер чуємо від за-
хідних партнерів, що Україна 
чинить опір, зокрема, тому, 
що в неї таки є лідер — прези-
дент Володимир Зеленський, 
із яким українцям неймовір-
но пощастило. Так, нам справ-
ді пощастило в тому сенсі, що 
нашим президентом є російсь-
комовний єврей, це одразу ру-
бає під корінь усю російську 
пропаганду про «українських 
нацистів» при владі. І ми за-
хищаємося не тому, що в нас 
такий президент, а тому в нас 

такий президент, бо україн-
ці захищаються. Бо є армія та 
суспільство, які ведуть цю бо-
ротьбу.
 Водночас, довоєнний по-
пулізм президентської коман-
ди знову на п’єдесталі. Пос-
лухайте, що говорить Анд-
рій Єрмак, не кажучи вже про 
Олексія Арестовича. Вони 
повторюють мантру про най-
величнішого лідера. Єрмак, 
виступаючи в Chatham House, 
сказав, що Україну так багато 
критикували за відсутність ре-
форм, а тепер ви бачите, як ми 
чинимо опір, тож ми все роби-
мо вірно.
 Здавалося б, влада мала 
зростати й робити висновки 
з власних помилок, але нато-
мість і далі кермує популізм, 
напади на опозицію, часом 
зовсім дріб’язкові, дошкуль-
ні. Єрмак розповідає, що якби 
Зеленський був президентом у 
2014 році, ми не здали б Кри-
му. Але згадаймо, Зеленсь-
кому, аби стати президентом 
у 2014 році, треба було б що-
найменше бути на Майдані, а 
не розповідати про «ебонітові 
палички», а в 2016 році — про 
«країну-порноакторку». Хоч 
екзистенціальна ситуація вій-
ни дає можливість проявити-
ся як кращим, так і гіршим 
рисам, і у випадку президента 
проявилися кращі.
 Водночас унаслідок зачару-
вання світу Україною та її лі-
дером месіянізм, який ніс Зе-
ленський разом зі своєю ко-
мандою до війни, може по-
силитися. Є небезпека спроб 
монополізувати владу. Згадай-
те, що у виступі перед російсь-
кими журналістами Зеленсь-
кий шкодував про відсутність 
абсолютної більшості його пар-
тії й на місцях. 
 Ухвалено закон, який фак-
тично блокує участь іноземців 
у наглядових радах державних 
компаній, адже ставить за умо-
ву фізичну присутність на їх-
ніх засіданнях. Цього не мож-
на було зробити навіть під час 
пандемії. А що говорити про 
війну. І заява генпрокурорки 
Ірини Венедіктової щодо про-
довження справи Порошенка 
підсилює враження, що влада 
думає не тільки про перемогу 
у війні, а й про власні повоєнні 
рейтинги, а це вже прикро. ■

Рейтинг — понад усе
Небезпека владного популізму посеред розпалу війни

Тетяна ПАРХОМЧУК

І тижня не минає, щоб зацікавлені політикою не перемелювали 
чергові не лише військові, а й політичні підтексти різних рухів Бан-
кової. 
Порушення перемир’я, яке українські політики оголосили на пе-
ріод війни, мало статись. Бо як же без «промацування» політичної 
гри можновладцями. Схоже, нас чекає спекотне літо не лише від 
вогнів і вибухів війни, а й через внутрішньополітичну боротьбу. 
Це фірмовий стиль сьогоднішніх мешканців офісу президента. 
Чого варто лише те, що влада влаштувала інформаційну блока-
ду нелюбимим ЗМІ, створивши своє медійне прокрустове ложе 
в стилі кремлівської пропаганди — «Єдині новини». А опальних 
медійників назвала «нарцисами». Вочевидь, знехтувавши дуже 
важливою складовою інформування суспільства: в людей у кри-
тичні періоди зростає попит на антисистемні речі, щоб можна 
було порівнювати, аналізувати й робити власні висновки. А в 
ситуації мономовлення таке системне вилизування влади викли-
кає зворотну реакцію — несприйняття. Але пан Зеленський не 
особливий, він, як і всі у великій політиці та бізнесі, мотивується 
трьома речами: владою, грошима або сексом, у третьому значен-
ні — дуже хоче всім без винятку подобатись. І активізацію та 
підтримку цієї сексуальної опції якраз покладено на платформу 
«Єдиних новин». 
Зеленський почав гостру боротьбу за своє політичне майбутнє, 
намагаючись втягнути у свої ігри всіх. Навіть Захід. Він там зараз 
дуже гарно виглядає, і саме Захід для президента наразі найкра-
щий піарник.

І ми захищаємося не тому, що в нас такий президент, а тому в нас такий 
президент, бо українці захищаються. 
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Українська економіка поглиблює 
своє падіння — за прогнозами, 25-
30-45% за підсумками року. Від-
новлення ж очікується нескоро: до 
рівня минулого року нам доведеть-
ся йти років п’ять. І то при актив-
них діях у цьому напрямі. Жити на 
грантах Заходу ми довго не зможе-
мо, хоча нова програма співпраці з 
МВФ, яку ініціює сьогодні Україна, 
нам і може допомогти. Але голо-
вне — це економічні реформи, 
програми підтримки бізнесу, які у 
нас мали діяти ще давно, до війни, 
сьогодні нібито готуються до впро-
вадження. А з ними з’являються і 
перспективи для відновлення де-
ржави. 

Відновимося через п’ять років
 За оцінкою Держстату, ВВП 
України в I кварталі нинішнього 
року впав на 15,1% в порівнян-
ні з аналогічним періодом мину-
лого року. За даними Київської 
школи економіки, загальні втра-
ти економіки становлять 564-600 
млрд доларів. У порівнянні з по-
переднім кварталом (так званий 
європейський підхід оцінки) еко-
номіка скоротилася на 19,3% з 
урахуванням сезонного фактору. 
Це більше, ніж падіння ВВП в 
II кварталі 2020 року, коли еко-
номіка скоротилася на 11% під 
час ковідного локдауну.
 «За оцінками різних екс-
пертів, на сьогодні втрачено від 
30% до 50% економіки. Прогноз 
падіння ВВП також складає 30-
50%. В середньому приблизно 
35% економіки сьогодні не пра-
цює», — заявив прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль. 
 Такої ж думки і міжнародні 
структури: ЄБРР очікує мінус 
30%, МВФ — мінус 35%. Світо-
вий банк очікує падіння ВВП Ук-
раїни у 2022 році на 44% і зрос-
тання світового ВВП на 2,9%. 
Найпесимістичніші очікуван-
ня — мінус 45% втрати нашого 
ВВП, який днями оприлюднив 
Світовий банк. 
 При цьому в наступному 2023 
році, якщо воєнні дії на нашій 
території завершаться до кін-
ця нинішнього року, економіка 
країни, за прогнозами Європей-
ського банку, зросте на 25% при 
масштабних зусиллях для від-
новлення. Раніше установа про-
гнозувала падіння економіки в 
цьому році на 20%, а зростання 
в наступному — на 23%.
 Затяжний конфлікт може 
призвести до того, що 9 із 10 ук-
раїнців опиняться за межею бід-
ності. Про це нещодавно повідо-
мила ООН: «Україна: зруйновано 
будинки, дороги, мости, лікарні, 
школи на суму не менше 100 млрд 
доларів США. Половина підпри-
ємств повністю закрита, інша по-
ловина зазнає труднощів». 
 При цьому відновлення ук-
раїнської економіки до рівня 
2021 року, за прогнозом S&P 
Global Market Intelligence, нам 
доведеться чекати не менше 5 
років. Втішає лише те, що ВВП 
Росії зможе відновитися піс-
ля повного скасування санкцій 
лише за 10 років.

Світ страждає через війну
 Таким чином, попри глибше 
падіння, українська економіка 
відновиться швидше за російсь-
ку. Так, імовірно, що економіка 
РФ у 2022 році впаде на 11,1%, а 
мінімальне зростання очікуєть-
ся лише у 2024 році — на 1,6%. 
До 2026 року ВВП росії зросте на 
1,9%.
 Але війна 2022 року вдари-
ла не тільки по Україні та росії, 
постраждали й наші західні пар-
тнери. Так, зростання економі-
ки США уповільниться з 5,7% 
минулого року до 3% у 2022 році 

та до 2,8% у 2023 році. Зростан-
ня глобального ВВП у 2022 році, 
за даними S&P, уповільниться 
до 3,2% порівняно з 5,8% у 2021 
році. Прогноз знижений на 0,1% 
через слабше зростання економі-
ки США на початку 2022 року.
 Міжнародний валютний 
фонд висуває ще песимістичніші 
прогнози, заявляючи про значне 
уповільнення світового зростан-
ня у 2022 році. За прогнозами, 
глобальне зростання сповіль-
ниться з 6,1% в 2021 році до 
3,6% в 2022 і 2023 роках. Це на 
0,8% і 0,2% нижче, ніж прогно-
зувалося в січні.
 У такій ситуації Україна стає 
залежнішою від західної допомо-
ги. До кінця 2022 року наша дер-
жава планує залучити від міжна-
родних інвесторів додатково 20 
млрд доларів. Україна вже роз-
почала попередні перемовини з 
Міжнародним валютним фон-
дом щодо нового пакета допомо-
ги, але розробка програми буде 
непростою.

МВФ та облігації
 «Зараз ми проводимо попере-
дню дискусію з командою МВФ, 
щоб мати нову програму, тому що 
вона нам дуже потрібна, — ска-
зав міністр фінансів Сергій Мар-
ченко. — Наразі ми вирішуємо, 
на якій основі її можна підготу-
вати, тому що нам і команді МВФ 
дуже непросто підготувати надс-
кладну макрофінансову структу-
ру, макрофінансовий прогноз до 
кінця цього року».
 Міністерство фінансів вважає 
міжнародну допомогу основним 
джерелом фінансування бюджет-
ного розриву, що наростає. За 
словами Марченка, Київ очікує 
отримати від західних партнерів 
4,8 млрд доларів, що втричі біль-
ше, ніж минулого місяця, але все 
одно менше місячної потреби на 
5 млрд доларів.
 Також Марченко припустив, 
що ситуація зі ставками для за-
лучення коштів з продажу вій-
ськових облігацій може зміни-
тися — на противагу поперед-
ній заяві про те, що ставка за-
лишиться фіксованою в 11% 
річних, попри підвищення облі-
кової ставки НБУ. «Подивимо-
ся, як розвиватиметься ситуа-
ція далі, — сказав він. — Ми не 
повністю незалежні, тож будемо 
шукати різні сценарії».
 Після того як на нещодавнь-
ому аукціоні військові облігації 
викликали найменший інтерес, 
Марченко заявив, що уряд го-
товий покладатися на два інші 
джерела фінансування, щоб за-
повнити бюджет: міжнародну 
допомогу та допомогу державних 
банків. Міністерство фінансів за-
явило, що залишить фіксовани-
ми ставки за військовими обліга-
ціями попри підвищення обліко-
вої ставки Нацбанку до 25%. Та 
після цього на останньому аук-
ціоні уряду вдалося продати вій-
ськових ОВДП лише на понад 
800 млн грн.
 Підтримує ініціативу Мін-
фіну й очільник Національного 
банку Кирило Шевченко, який 
нещодавно заявив, що зараз саме 
час розпочати обговорення нової 
програми з Міжнародним валют-
ним фондом. 
 Тож Національний банк шля-

хом придбання військових ОВДП 
провів емісію ще 70 млрд грн, 
водночас уряд прив’язав для ре-
гулятора ставку за паперами до 
облікової.

Електрокари і новий 
економічний план
 Плануються і давно очіку-
вані реформи для відродження 
української економіки, які осо-
бисто пообіцяв президент Воло-
димир Зеленський. 
 «Попри весь тиск росії, поп-
ри всі російські удари зроби-
мо все, щоб економіка Украї-
ни, щоб економічна активність 
в Україні відроджувалася», — 
зазначив Зеленський, нагадав-
ши, що уряд погодив законопро-
єкт, який дасть змогу розмитнен-
ня авто через дер жавний сервіс у 
«Дії» та скасує оподаткування 
електрокарів.
 За словами президента, увесь 
процес розмитнення буде макси-
мально прозорим, зручним і од-
разу скасує всі тіньові схеми, які 
були можливі за попередні роки 
в цій галузі. «Сподіваюся, народ-
ні депутати України швидко про-
голосують за такий крок», — за-
уважив Зеленський.
 Також він розповів, що уряд 
представив конкретні деталі но-
вих державних програм, які ма-
ють забезпечити нові робочі міс-
ця й підтримку для бізнесу й пе-
редусім стосуються безповорот-
них грантів для мікробізнесу та 
іншої спеціальної фінансової під-
тримки для малого й середнього 
підприємництва.
 Такі ініціативи урядовців 
вписуються у нову економіч-
ну стратегію, яка діятиме в Ук-
раїні в умовах повномасштаб-
ної війни. Ця стратегія передба-
чає низку програм, які спрямо-
вані на створення робочих місць 
за допомогою підтримки бізнесу, 
державних замовлень, будівниц-
тва, кредитування та працевла-
штування безробітних. На від-
криття бізнесу надаватимуться 
безповоротні гранти, — повідо-
мив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Загалом буде 8 програм, 
спрямованих на створення робо-
чих місць через підтримку бізне-
су, держзамовлення, будівниц-
тво, кредитування та працевла-
штування безробітних. Зокрема, 
програма включатиме безпово-
ротну грантову допомогу малому 
та середньому бізнесу, підтримку 
українських виробників та будів-

ництво нової інфраструктури.
 Нещодавно Денис Шмигаль 
оприлюднив умови шести прог-
рам із цього переліку. 

Пріоритет — експорт
 Перша програма — це без-
поворотна допомога у вигляді 
мікрогрантів на створення влас-
ного бізнесу. Уряд планує охо-
пити тисячі нових мікробізнесів 
і створити десятки тисяч робочих 
місць. Заявки можна буде пода-
ти через «Дію». Крім того, бізнес 
зможе взяти пільговий кредит у 
межах «5-7-9». 
 Друга ініціатива — це без-
поворотні гранти на обладнан-
ня для розвитку переробних під-
приємств: деревообробку, меб-
леве виробництво, виробництво 
одягу чи фурнітури, будівельних 
матеріалів, аграрну переробку 
тощо.  
 Третя — програма в агро-
секторі, що передбачає частко-
ву компенсацію вартості тепли-
ць. Передбачається грант на ти-
повий проєкт модульної тепли-
ці розміром 2 гектари, і такими 
грантами планують охопити до 
трьох тисяч теплиць. Подати за-
явку також можна буде через 
«Дію». «Тут обов’язкове спів-
фінансування держави та бізне-
су», — додав Шмигаль. В уряді 
кажуть, що це означає нове ви-
робництво, нові експортні мож-
ливості, збільшення пропозиції 
овочів, ягід і фруктів на внутріш-
ньому ринку, більше конкурен-
ції та кращі ціни.
 Четверта програма так само 
пов’язана з агросектором у виг-
ляді грантів на висадку нових 
фруктових і ягідних садів за спів-
фінансування держави й бізнесу. 
Перші очікування від проєкту — 
висадження нових садів на пло-
щах до 10 тисяч гектарів.
 Наступна, п’ята, програ-
ма спрямована на ІТ-сектор. Ук-
раїнський Фонд підтримки стар-
тапів викуповуватиме частку в 
новостворених компаній. Цільо-
ва аудиторія програми — ІТ-під-
приємці-початківці, які мають 
ідею створення технологічного 
стартапу та шукають фінансуван-
ня на створення тестової моделі. 
 Гроші можна буде направля-
ти лише на розвиток, прийнят-
тя на роботу співробітників, під-
готовку моделі та початкове фі-
нансування. Бюджет програми 
на рік — 10 млрд грн. Пріоритет 
надаватиметься експортоорієн-

тованим компаніям.
 Шоста програма  фінансу-
ватиме навчання айтівців. Ук-
раїнці, які бажають отримати 
кваліфікацію junior developer, 
графічний дизайнер або іншої 
технічної спеціальності, мати-
муть змогу отримати грант, який 
можна буде витратити лише на 
навчання на ІТ-курсах. Держава 
виділить фінансування для 60 
тисяч українців.

«Тіні» більше не буде?
 Також влада намагається бо-
ротися з давньою проблемою ук-
раїнської економіки — її тініза-
цією. Президент Володимир Зе-
ленський наполягає, що з огля-
ду на постійну військову загрозу 
з боку росії в українській еконо-
міці тепер не може бути «тіньово-
го» компонента. «Зараз в Україні 
багато дискусій про те, якою має 
бути економічна політика держа-
ви — й у час війни, і тоді, коли 
повернемо мир. Хочу підкресли-
ти одну деталь. І ця деталь фун-
даментальна. Ми вже маємо зви-
кати до того, що в суспільстві мо-
жуть бути тільки дві частини: ті, 
хто захищає нашу Незалежність, 
і ті, хто працює так, щоби забез-
печити цей захист. І це не питан-
ня тієї чи іншої економічної до-
ктрини, не питання тієї чи іншої 
політичної позиції. Ми просто 
не можемо собі дозволити, щоб 
у країні залишалася «тіньова» 
частина економічного життя», 
— сказав глава держави.
 За словами президента, в час-
тині наших регіонів будь-яка 
економічна активність — офіцій-
на чи неофіційна — є питанням 
просто виживання. «Офіційна 
зайнятість. Це сплата податків. 
Це максимальне розширення еко-
номічних можливостей на легаль-
ному ґрунті. І це повна модерні-
зація державних інститутів. Усі, 
хто працює в українській політи-
ці, хто впливає на суспільну дис-
кусію, мають усвідомити, що «ті-
ньового» в країні більше не буде», 
— резюмував він. 
 Також, за словами Зеленсь-
кого, пріоритетом української 
економіки повинні стати підпри-
ємства в галузі оборони та націо-
нальної безпеки. Держава повин-
на працювати над залученням 
високотехнологічних компаній 
на український ринок, зокрема 
через створення «індустріальних 
парків» та привабливих умов ве-
дення бізнесу в країні. ■

Уряд вирішив надати українським аграріям нові пільги і преференції — на час війни і після.
Фото з сайту voladm.gov.ua.

❙
❙

СТРАТЕГІЯ 

Гранти — під обстрілом 
Держава запускає нову економічну стратегію виходу з кризи: підприємці отримають 
допомогу, пільги, компенсації

■
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Білорусь: війна та її вплив 
на виробництво та експорт 
білоруських добрив
 Треба розуміти, що сама Бі-
лорусь із надлишком забезпе-
чена мінеральними добрива-
ми — як калійними (видобу-
ваються на підприємстві «Бі-
лоруськалій»), так і азотними 
(виробляються на підприємстві 
«Гродно Азот» із дуже дешево-
го російського газу). До запро-
вадження санкцій експорт доб-
рив (азотних — в ЄС, калійних 
— у світі) давав Білорусі від 20 
до 30 відсотків валютних над-
ходжень до бюджету.
 Санкції щодо експорту біло-
руських добрив запроваджува-
ли впродовж 2021 року, з без-
ліччю складнощів та інтриг. 
(Європейці дуже не хотіли за-
лишитися без білоруських доб-
рив і без своїх доходів від їх пе-
репродажу.) Але в результаті бі-
лоруські виробники все ж таки 
втратили ринки ЄС та України, 
частково — Бразилії. Тепер про-
дукцію (калійні добрива) нама-
гаються перенаправити до Ін-
дії та Китаю. Але торгувати за 
комерційними, ринковими ці-
нами сьогодні навряд чи вийде 
— доведеться продавати з дис-
контом. Перебудувати бізнес на 
нових покупців непросто, на це 
піде від пів року до року.
 Плюс дуже ускладнилася 
логістика. Виникли серйозні 
проблеми з вантажоперевезен-
нями: черги, збільшення тер-
мінів, зміна цін. Україна та 
Прибалтика закрили для Біло-
русі вихід до моря. Російські 
порти в Ленінградській області 
анонсували перевалку в себе бі-
лоруських добрив, але насправ-
ді зараз не мають потужностей 
для цього: відповідні потуж-

ності передбачалося будувати 
в 2022-2023 роках, але чи мож-
ливо це сьогодні (під санкція-
ми) — велике питання.
 Також білоруська влада 
анонсувала постачання добрив 
до Китаю залізницею, через рф. 
Але цей шлях і раніше, і тим 
більше зараз завантажений по 
максимуму. Транссибірська ма-
гістраль не гумова, 60% можли-
востей магістралі зайнято росій-
ськими вугільниками.
 Загалом у 2020 році Біло-
русь продала азотних добрив на 
$181 млн. Понад половину цієї 
суми приніс ринок ЄС. Тепер 
для продукції «Гродно Азота» 
доведеться шукати інших по-
купців.
 На частку «Білоруськалія» 
у 2020 році припадало від 17 до 
20% світових постачань калій-
них добрив. Ціни на них постій-
но коливаються, тому пораху-
вати конкретні втрати Білорусі 
від санкцій на експорт калій-
них добрив неможливо. Проте 
в 2022 році втрати оціночно ста-
новитимуть від $2 до $3 млрд.
 У росії виробництвом калій-
них добрив займаються ком-
панії «Уралкалій» та «Єв-
рохім». Наскільки мені відомо, 
вони не сильно постраждають 
від західних санкцій, тому що 
їхні основні ринки збуту — Ін-
дія, Китай, Індонезія, В’єтнам, 
країни Латинської Америки. 
Однак тепер складеться така 
ситуація: «Уралкалій» та «Єв-
рохім» по максимуму перена-
правлять свої потоки калійних 
добрив на зовнішні ринки, за-
робляючи валюту. А внутріш-
ній російський ринок завдяки 
цьому певною мірою звільнить-
ся, і на нього як заміщення піде 
продукція «Білоруськалія». Бі-

лоруському виробнику це доз-
волить зберегти виробництво, 
хоча прибутки, звичайно, по-
мітно впадуть.

Білорусь: війна та її вплив на 
відтік із країни IT-фахівців, 
учених і висококваліфікованих 
фахівців
 Тут важливо розуміти: ма-
совий відтік IT-фахівців із Бі-
лорусі розпочався не з момен-
ту нападу росії на Україну, а 
набагато раніше, після 9 серп-
ня 2020 року, тобто з початку 
придушення «білоруської ре-
волюції». Саме тоді розпочала-
ся активна релокація білорусь-
ких айтішників за межі краї-
ни (зокрема в Україну). Переїж-
джали переважно колективами 
— повними фірмами, відділа-
ми, підрозділами, робочими 
групами. Індивідуальна мігра-
ція теж мала місце, але стано-
вила (оціночно) не більше 30% 
від загальної кількості фахів-
ців, що виїхали. Усього, за різ-
ними (дуже різними) оцінка-
ми, з серпня 2020-го й до кінця 
2021-го з Білорусі релокувалося 
близько 10-12% високооплачу-
ваних IT-фахівців.
 У свою чергу, війна рф про-
ти України дала новий пош-
товх «відпливу мізків» з Біло-
русі. Згідно з опитуванням про-
фільного порталу dev.by, після 
24 лютого Білорусь залишило 
більше фахівців, ніж після 2020 
року.
 Після початку військових 
дій в Україні релокувалися по-
над 30% читачів, які заповни-
ли анкету від 5 квітня. Як ви-
явилося, події в Україні спро-
вокували відтік наймолодших 
спеціалістів (18—25 років). Се-
ред тих, що поїхали після 24 
лютого, таких виявилося май-
же 28%. Для порівняння: се-
ред тих, хто виїхав після серп-
ня-2020, — удвічі менше.
 Більшість релокантів і тоді, 
й зараз — спеціалісти віком від 
26—35 років. Старші айтішни-
ки охочіше виїжджали з краї-
ни після серпня 2020 року, ніж 
у лютневу хвилю релокації.

 

Наразі масовий від’їзд програ-
містів пов’язаний також із тим, 
що західні замовники вимага-
ють, щоб фахівці не працюва-
ли з території росії чи Білорусі, 
тому найчастіше переїзд від-
бувається не з ініціативи спів-
робітника. Замовники кажуть, 
що не хочуть потрапити під сан-
кції.
 Як каже директор Цент-
ру економічних досліджень 
BEROC Катерина Борнукова, 
сьогоднішня ситуація серйозні-
ша, ніж у 2020 році, адже зараз 
білоруські компанії різко стали 
токсичними. «Ми бачимо наба-
гато більший відтік. І боюся, це 
буде безповоротний процес і ак-
тивніший, якщо в країні не буде 
політичних змін.
У 2020 році ми говорили, що 
поїхали 5-10% айтішників, за-
раз можна говорити про 20—
30%, і насамперед це торкнеть-
ся продуктових компаній», — 
підтверджує у своїх прогнозах 
Борнукова дані IT-фірм.
 За низкою оцінок, з 24 люто-
го й до сьогодні з Білорусі поїха-
ло близько 100 тис. осіб, знач-
на частина — саме айтішників. 
Для 9-мільйонної Білорусі це 
дуже багато, і відтік кадрів про-
довжується. Навіть якщо не ка-
зати про податки, які ці праців-
ники могли б платити до біло-

руського бюджету, варто поди-
витися на зарплати. Сукупний 
зарплатний фонд тих, хто виї-
хав, — близько $2,5 млрд на 
рік. Раніше гроші залишалися 
в білоруському ретейлі, громад-
ському харчуванні, фітнес-ін-
дустрії, таксі, каршерингу, ту-
ризмі. Цим сферам точно ста-
не гірше. За словами експертів, 
економіка може втратити до 4% 
ВВП.
 Крім того, треба розуміти, 
що більшість тих, хто виїхав, 
— це мобільна молодь, що лег-
ко адаптується. Це означає, що 
в них не буде великого бажан-
ня повертатися до Білорусі на-
віть після зміни влади в ній. 
Близько 70—80% IT-фахівців, 
що поїхали, до Білорусі вже не 
повернуться.
 Давати оцінки щодо нау-
ковців і висококваліфікованих 
фахівців із різних сфер набага-
то складніше. Тут не було рело-
кації великими організовани-
ми групами — фахівці їдуть по-
одинці з сім’ями. Крім того, на 
відміну від ІТ-експертів, вони 
своєї релокації зазвичай не афі-
шують. Попередньо втрати бі-
лоруської висококваліфікова-
ної робочої сили в технологіч-
них галузях поза IT можна оці-
нити в 10—15% від загальної 
чисельності. ■

АНАЛІТИКА

Підсанкційний бацька
Як вплинула на Білорусь, яка підтримує агресора-путіна, 
російсько-українська війна

■Зміцер МАГІЛЬОВ

Тут спочатку треба розуміти відмінність Білорусі від України: у 
РБ набагато менш родючі ґрунти, практично відсутні чорноземи, 
а сама країна — у зоні ризикованого землеробства. При цьому 
в Білорусі набагато краще, ніж в Україні, розвинене тваринниц-
тво, особливо м’ясо-молочне. Тому м’ясом і молочкою Білорусь 
не лише себе забезпечує з великим надлишком, а й у величезних 
кількостях експортує до рф.
Крім того, низька родючість білоруських ґрунтів частково компен-
сується великою кількістю дешевих мінеральних добрив власного 
виробництва. Війна в Україні серйозно позначилася на білорусько-
му сільському господарстві. Через санкції та громадський тиск у 
Європі багато іноземних компаній відмовилися імпортувати свою 
продукцію до Білорусі.
Так, наприклад, вчинили виробник техніки Deere і виробник доб-
рив Bayer. А постачальники насіння та добрив, яких обмеження не 
торкнулися, перейшли на повну передоплату. В результаті вже по-
дорожчало все: добрива та засоби захисту рослин, насіння, пали-
во, комплектуючі до техніки, ціни зросли загалом на 20—30%. Із 
комплектуючими до техніки ситуація найскладніша. Навіть потужні 
трактори МТЗ білоруського виробництва працюють на імпортних 
двигунах. Швидше за все, доведеться шукати запчастини до них у 
Китаї, благо там є широкі лінійки виробництв. Але як саме це впли-
не на ціни, поки неясно.
При цьому в Білорусі ціни на такі товари, як молоко та м’ясо, ре-
гулюються державою, тобто виробники не мають права збільшити 
відпускні ціни без додаткових вказівок влади. Якщо нічого не зро-
бити, то вони не тільки не зароблятимуть, а й почнуть випускати 
продукцію собі на збиток. І тоді миттєво розпочнеться скорочення 
обсягів виробництва. У перспективі це може призвести до того, що 
спочатку з полиць магазинів зникнуть цибуля, морква та все те, що 
виробляють у Білорусі.
Є низка проблем, загальних для сільського господарства РБ і рф 
— але на АПК Білорусі вони позначаться швидше, ніж на росій-
ському. Так, обидві країни імпортують до 40% інкубаційного яйця 
та пташенят-бройлерів. Причому імпорт дуже випереджає якість 
внутрішнього продукту. При інкубації чеського яйця бройлерів ви-
водок становив 92%. Виводок турецьких кросів досягає 75—80%, 
а виводок з яйця російських і білоруських бройлерів — 60—65%. 
Плюс потім російський і білоруський бройлер дає найгірші прирос-
ти ваги на одиницю корму.
У цілому нині собівартість західних бройлерів відсотків на 20—30 
нижча, ніж вітчизняних. Тобто можна користуватися і російськими 
кросами, але собівартість продукції (і ціна в магазині) буде на ті 
самі відсотків 20—30 вища.
Аналогічна ситуація з насінням і його гібридами. За десятками 
культур — це імпорт, від тепличних гібридів помідорів до насіння 
цукрового буряку.
У будь-якому випадку Білорусь зможе забезпечити власну продо-
вольчу безпеку. Але це відбудеться за рахунок зниження асорти-
менту продуктів у магазинах, зростання цін і загального зниження 
рівня життя в країні.

Через союзницьку політику Олександра Лукашенка з країною-агресором росією потерпає економіка Білорусі.
Фото з сайту radiosvoboda.org.

❙
❙

Не туди їде білорус.
Фото з відкритих джерел.

❙
❙
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«Як я буду зовсім сам 
на цій землі?»
 Марії Безпалій 22 роки, 
її чоловіку Володимиру — 
25. Вони зовсім молоді, не 
мають власних дітей і рап-
том стали батьками шес-
тирічного хлопчика. Втім, 
чому раптом? Усе цілком 
усвідомлено. 
 Марія розповідає, що 
завжди мріяла всинови-
ти дитину, а може, навіть 
двох чи трьох. Чоловік її 
в цьому підтримав. «Ми 
навіть у будинок переїха-
ли, щоб реалізувати свою 
мрію. П’ять років працю-
вали на свій дім, перед вій-
ною практично закінчили 
ремонт, — каже Марія Без-
пала. — А коли війна по-
чалася, буквально за один 
день доробили дві дитячі 
спальні: поставили ліжеч-
ка, іграшки — там усе було 
готове для малечі. Піс-
ля цього я написала пост 
у соцмережі, що ми готові 
всиновити дитину. Дум-
ка була така: дітей навіть 
у мирний час залишали, 
а тепер, коли війна, сиріт 
може бути значно більше. 
А ми маємо можливість і 
головне — бажання зроби-
ти когось щасливим». 
 На той момент у рідному 
Слов’янську було спокій-
но. «Настільки спокійно, 
що я писала подругам з 
Києва: «Приїздіть до нас», 
— каже Марія. Проте за-
тишний будинок, у який 
було вкладено стільки лю-
бові, мрій і сподівань, зре-
штою довелося залишити. 
На цьому наполягла мама 
Володимира: вона мешка-
ла в Ізюмі і першою з ро-
дини відчула на собі жах 

війни. Місто нещадно об-
стрілювали російські лі-
таки, жінка тиждень пе-
реховувалася в підвалі од-
нієї з місцевих церков, аж 
доки і туди не влучила бом-
ба. На щастя, їх урятували 
українські військові. Тому 
вона була налаштована рі-
шуче: треба виїжджати, 
негайно. 
 «Ми і раніше багато во-
лонтерили — допомагали 
тваринам, сиротам, літнім 
людям, а з початком вій-
ни зібрали та роздали ба-
гато продуктових наборів. 
Та й надалі планували не 
сидіти склавши руки, — 
продовжує Марія. — Тому 
подумали, що після виїз-
ду продовжимо займати-
ся волонтерством, а си-
дячи в підвалі не допомо-
жемо нікому. Під кінець 
березня ми поїхали. Спо-
чатку в Кропивницький, 
бо там була перспектива 
роботи. А коли звільнили 
Київ, ми одразу приїхали 
сюди — одними з перших. 
Загалом у нас було 5 переїз-
дів за час війни. Бо трапля-
лося всяке, нас «кидали» з 
квартирами. А ми ще й не 
самі — з двома котами... І 
раптом дзвонить мені во-
лонтер, яка побачила мій 
пост, каже, що є хлопчик, 
батьки якого загинули при 
обстрілах. А ми без робо-
ти, без власного житла, за-
ощадження закінчують-
ся... Сказала, що маємо 
подумати, хоча підсвідомо 
відчувала — це наша дити-
на. А вже за кілька днів ми 
їхали по нього в Дніпро». 
 Іллюша одразу пішов 
на контакт. Змучений не-
відомістю, він був готовий 

відкрити своє серце кож-
ному, хто обігріє і захис-
тить. «Нам розповіли, що 
від хлопчика відмовили-
ся двісті сімей, які хотіли 
всиновити дитину, — каже 
Марія. — В Іллі є діагноз, 
але він нас не злякав. Ми 
поверталися назад, до 
Києва, проїхали разом 
1 тис. 400 кілометрів, він 
нарешті дещо почав зга-
дувати, бо до того мав про-
блеми з пам’яттю — психі-
ка так захищала дитину 
від болючих спогадів. Він 
іще в дорозі запитав нас: 
«Як я буду жити сам тут, 
на землі, якщо батьки по-
мерли?» Ми сказали, що 
батьки твої тепер ангели, 
Бог їх забрав до себе. Вони 
дивляться звідти на тебе, 
переживають, радіють, що 
ти живий. Якщо хочеш, 
то тут, на землі, ми буде-
мо втрьох». Він відповів: 
«Хочу». Сказав це дуже 
спокійно і навіть зрадів, 
що вже не сам». 

«Він сприймає смерть 
мами як зраду»
 Згодом новим бать-
кам вдалося дещо біль-
ше дізнатися про родину 
хлопчика. Мама народи-
ла Іллю пізно, у 38 років, 
виховувала сина сама (про 
рідного батька нічого не 
відомо). Близьких роди-
чів у них не було — ні ді-
дуся, ні бабусі — зовсім ні-
кого. Всього два роки тому 
жінці вдалося продати 
якусь спадщину та купи-
ти квартиру в Маріуполі. 
«Нам навіть фото присла-
ли, — каже Марія Безпа-
ла. — Під’їзд у цьому бу-
динку повністю згорів... 
  Коли на зв’язок ви-
йшли дуже далекі роди-
чі Іллі та прислали фото 
мами, він так розхвилю-
вався, що ввечері в нього 
піднялася температура. 
Ми намагаємося оберіга-

ти його від таких спогадів, 
але він уже сам багато чого 
згадує і розповідає. 
 Він пам’ятає обгорілі 
будинки рідного Маріупо-
ля, розбиті танки, які ба-
чив на вулицях. Зізнався, 
як, ховаючись у підвалі, 
так хотів їсти, що потайки 
їв... іграшки своїх друзів. 
 А ще дитина не може 
прийняти той факт, що 
мама загинула. Він досі 
сприймає це так, ніби мама 
зрадила. Бо вона пішла і 
не повернулася. В нього є 
страх, що ми теж можемо 
в якийсь момент вчинити 
так само. Тому постійно 
перепитує, чи ми його не 
залишимо, чи не віддамо 
у притулок? 
 Зі слів сусідів ми знає-
мо, що мама Іллі була хо-
рошою і ніколи б не поки-
нула дитину. Я не знаю, 
чому і куди вона в той зло-
щасний день пішла. Ма-
буть, у тому була якась на-
гальна потреба. Крім того, 
маріупольці жили поряд із 
війною з 2014 року. Тому 
коли тут почули перші ви-
бухи, то були налякані 
значно менше, ніж, ска-
жімо, кияни. Не було від-
чуття близької небезпе-
ки, а відтак і розуміння 
того, які наслідки може 
мати звичайний вихід із 
дому. Сусіди припуска-
ють, що мама Іллі загину-
ла під час руйнування мос-
та до «Азовсталі». Коли в 
нього влучила ворожа ра-
кета, загинуло багато на-
ших військових і цивіль-
них людей. Я тільки не-
давно про це дізналася...»

«Бачити його усміхненим 
і щасливим — 
найбільша втіха»
 Рідній мамі Іллі, судя-
чи з усього, було непрос-
то одній ростити дитину. 
Сім’я жила скромно. «Що 
б ми не робили, для нього 

це — вперше. Кіно — впер-
ше, похід у кафе — впер-
ше, відвідування стомато-
лога — вперше. А ще він 
особливий у тому, що ніко-
ли нічого не просить! Діти 
ж зазвичай у магазині як? 
Хочу те і оте... А Ілля не 
просить зовсім нічого! Ди-
виться на іграшки, бере їх 
у руки і кладе назад, на-
віть не питаючи, чи мо-
жемо ми це купити. У нас 
була ситуація: дівчина з 
інстаграму дізналася про 
нашу історію і захотіла 
зробити Іллі подарунок. 
Вона скинула 700 гривень 
і написала, щоб Ілля сам 
вибрав те, що хоче. Кажу 
йому: «От є така сума, що 
ти хотів би?» Він подумав 
і каже: «Не треба тратити, 
тато зараз без роботи, не-
хай ці гроші будуть». По-
яснюю, що це його гроші, 
тьотя захотіла йому зро-
бити приємне. На що він 
відповів: «Тоді давайте на 
всіх трьох купимо креве-
ток». 
 Нових батьків Ілля 
майже одразу став назива-
ти «мама» і «тато». Марія 
свого часу працювала ви-
хователем у дитячому за-
кладі в Іванкові під Киє-
вом, а також керуючою 
дитячим центром. Потім 
— у дитячому притулку 
в Слов’янську. «Тому до-
свід роботи з дітьми маю, 
— каже вона. — А остан-
нім часом я працювала фо-
тографом. Переважно ди-
тячим. У місті вже доб-
ре знали: якщо фотосесія 
з дітьми — це до мене, бо 
з малечею я завжди легко 
знаходжу спільну мову. 
Та й як волонтери ми з чо-
ловіком не раз їздили до 
дитячих сиротинців. З Іл-
лею ми одразу знайшли 
спільну мову. Як дитина 
— це дуже слухняний, ви-
хований хлопчик, який 
цінує нас і нашу турботу, 
по двадцять разів на день 
може підбігти, поцілувати 
і сказати, що дуже нас лю-
бить. 
 З Іллею неважко. Знач-
но важче пояснити деяким 
дорослим людям, які не 
можуть зрозуміти, на-
віщо нам, молодим, чужа 

дитина. Чому своїх не на-
роджуємо? Але якщо є 
можливість подарувати 
комусь свою любов і тур-
боту, чому цього не зро-
бити? Коли я зараз бачу 
щасливі очі нашого сина, 
то навіть боюся подумати, 
що було б із ним, якби ми 
його не забрали. Сьогодні 
в нього є родина, батьки, 
є справжнє дитинство, а 
головне — відчуття захи-
щеності і безпеки, які він 
втратив разом зі смертю 
мами. Бачити його усміх-
неним і щасливим — для 
мене найбільша втіха». 
 Насамкінець запитую 
Марію, а що як мама Іл-
люші жива? «Я не раз ду-
мала про це... Ми припус-
кали такий варіант, іще 
коли забирали його. Тоді 
вирішили: якщо дити-
ну доведеться віддати, то 
хоча б на якийсь час убе-
режемо його від війни, 
подаруємо йому дитинс-
тво. Але зараз це вже буде 
складно і для нас, і для 
нього. Говорили недавно з 
чоловіком, він навіть роз-
плакався від цієї думки. 
А якось і сам Іллюша ска-
зав: «Якщо мама жива, я 
вас не покину. Бо ви теж 
моя сім’я».
 У майбутньому роди-
на Безпалих хоче всино-
вити хлопчика, а поки що 
молоді батьки оформля-
ють опікунство. Вони вже 
встиг ли пройти спеціаль-
не онлайн-навчання для 
таких сімей. Підтриму-
ють їх на цьому етапі фах-
івці Partnership for every 
child («Партнерство кож-
ній дитині»), організації, 
яка дбає про те, щоб яко-
мога більше дітей, які оси-
ротіли внаслідок війни, 
потрапили в родини, а не 
в інтернати. 
 ...Маленький Ілля ка-
же, що коли виросте, то 
поїде відбудовувати зруй-
нований Маріуполь. А 
поки що цієї осені він має 
піти до школи, в перший 
клас. І це чудово, що він 
піде на свій перший дзво-
ник, міцно тримаючись за 
руку тата і мами. Бо це го-
ловні опори кожного щас-
ливого дитинства... ■

КВІТИ ЖИТТЯ

«Коли виросту, поїду 
відбудовувати Маріуполь»
Втративши під час обстрілу маму, шестирічний Ілля знайшов нову родину

■

Разом із мамою Марією.
Фото з родинного альбому.

❙
❙

Ліна ТЕСЛЕНКО

Шестирічний Ілля з Маріуполя осиротів у перші дні вій-
ни. 26 лютого його мама пішла у справах, але додому 
так і не повернулася. Вітчим пішов її шукати і теж зник. 
Разом із сусідами, які мали наглянути за хлопчиком, 
Ілля кілька тижнів переховувався по підвалах. Було хо-
лодно, голодно і дуже страшно. А головне — поряд не 
було мами, яка могла б пригорнути і заспокоїти. Ма-
ленький хлопчик, який умить утратив все — і батьків, 
і дім, і рідне місто, і відчуття захищеності та безпеки, 
— на якийсь період навіть утратив пам’ять. Бо занадто 
багато випало на його долю. Дякувати сусідам, вони 
змогли виїхати з Маріуполя самі й вивезли дитину з 
міста, яке повільно помирало під вибухи бомб. 
А потім хлопчик із міста Марії зустрів нову маму. Її теж 
звати Марія. Символічно і, мабуть, невипадково. 

Ілля і його нова родина.❙

Навіть під час війни щасливе дитинство ніхто не скасовував.❙
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Ганна ВОЛКОВА 

 У невеликому містечку Залі-
щики Тернопільської області, на 
зупиненій колись швейній фаб-
риці, сьогодні знову шиють одяг. 
Асортимент військовий, як того 
й вимагає ситуація в країні. На-
лагодив виробництво внутріш-
ній переселенець Андрій Снєж-
ко — киянин, підприємець із ба-
гаторічним досвідом. 
 — У приміщенні, яке остан-
нім часом стояло зачиненим, за-
лишилося обладнання, — роз-
повідає Андрій. — Я за власні 
кошти докупив іще кілька де-
сятків промислових машинок, 
набрав колектив швачок і майс-
трів. Тепер ми щодня виготов-
ляємо кілька сотень штук вій-
ськової форми та іншого спо-
рядження. Працюємо на да-
вальницькій сировині кількох 
великих швейних виробників. 
Партію одягу та літніх голов-

них уборів, пошитих за свій ра-
хунок, безоплатно передали те-
риторіальній обороні та пред-
ставникам громади. 
 Найбільшою проблемою для 
досвідченого бізнесмена, який 
до війни взагалі не був знайо-
мими зі швейною справою, ви-
явилося знайти професійних 
швачок. Частина з них прий-
шла за направленням міського 
Центру зайнятості населення, в 
тому числі й внутрішньо пере-
міщені особи. Наразі підприє-
мець організував навчання для 
охочих освоїти швейну справу. 
А пошук спеціалістів триває, 
бо виробництво розширювати-
муть. У планах керівника — за-
купити додаткове обладнання й 
до кінця року збільшити обсяги 
виробництва вдвічі. 
 Підприємець потурбував-
ся, щоб його працівників, які 
живуть у навколишніх населе-
них пунктах, на роботу і з робо-

ти возив транспорт за рахунок 
підприємства. 
 Андрій дуже вдячний за під-
тримку місцевій владі, особливо 
керівниці департаменту еконо-
мічного розвитку і торгівлі Тер-
нопільської обласної державної 
адміністрації Галині Воляник. 
Саме з її практичною допомогою 
було вирішено багато організа-
ційних питань, зокрема нала-
годження комунікацій із голо-
вами територіальних громад. 
Завдяки цьому переселенець 
відкриває ще одне підприємс-
тво в смт Товсте Чортківського 
району. Незабаром, уже цього 
місяця, там запрацює цех фасу-
вання олії. Є домовленість з ад-
міністрацією міста Бучач цього 
ж району про відкриття ще од-
ного підприємства. 
 — Я раджу своїм знайомим 
підприємцям, зокрема з Мико-
лаївщини, де наразі неспокій-
но, переносити свій виробни-

чий бізнес на Тернопільщину, — 
каже  Андрій Снєжко. — Тут вла-
да дійсно зацікавлена в розвитку 
різних виробництв і всіляко цьо-
му сприяє. Деякі підприємці вже 
погодилися на мою пропозицію. 
 До речі, Андрій Снєжко дуже 
багато робить і як благодійник. 
Разом із братом Дмитром ство-
рив Благодійний фонд «Добрий 
день, ми з України» та допома-

гає внутрішньо переміщеним 
особам, закуповує й передає де-
фіцитні ліки в лікарні, забезпе-
чує людей одягом тощо. ■
P.S. Матеріал підготовлений 
у рамках проєкту «Модерні-
зація системи соціальної під-
тримки населення України», 
який реалізує Мінсоцполітики 
України за підтримки Світово-
го банку.

 — Ми показали собаку ветеринару, 
який призначив їй лікування й посиле-
не харчування, — розповідає про меш-
канку притулку заступниця керівни-
ка Ганна Кондра. — Тепер її не впізна-
ти. Міна — улюблениця волонтерів, які 
щодня приходять до нас, щоб вигулюва-
ти собак. Вона довго не гавкала, а тепер у 
неї вже «прорізався» голос і повеселіша-
ли очі. Стала грайливою. Дуже лагідна, 
добра. Коли бачить досить огрядного чо-
ловіка, кидається до нього й заглядає в 
обличчя. Мабуть, таким був її господар. 
Ще намагається заглянути в кожен сміт-
ник, а їжу ковтає за мить. Але звикає до 
смаколиків, якими її пригощають. 
 А з двома породистими лайками, 
чемпіонками України, що зачинені у 
новенькому вольєрі, гуляють лише їхні 
господарі. Люди вивезли їх під обстріла-
ми з Харкова, однак не мають можли-
вості для утримання тварин на новому 
місці мешкання. Тому теж скористали-
ся безплатними послугами пункту пере-
тримки. Власники лайок (одна з них, до 
речі, скоро матиме цуценят) самі обла-
штували для них вольєр, приносять їм 
особливі харчі, а також двічі на день їх 
вигулюють. 
 Власники ще двох собак, вивезених 
із Донбасу, залишивши своїх домашніх 
улюбленців у тимчасовому притулку в 
Полтаві, поїхали далі на захід. Одного 
обіцяли забрати на зворотному шляху, а 
для Найка волонтери підшукуватимуть 

нового власника. 
 Звісно, психіка тварин, яким дове-
лося пережити обстріли з важкого оз-
броєння, дуже страждає. Вони стають 
агресивними й можуть покусати навіть 
господарів. Тому їм потрібно кілька днів 
давати заспокійливі препарати. 
 — На жаль, не всі власники домаш-
ніх тварин у цей складний час виявили-
ся готовими нести відповідальність за 
тих, кого приручили, — зітхає Ганна. 
— З початку воєнних дій багато хто за-
лишив котів і собак просто на вулиці за-
мість того, щоб прилаштувати їх у при-
тулки на безпечних територіях. Хоча, 
певна, далеко не в усіх була така мож-
ливість. Навіть співробітники притул-
ків, як це було в окупованій Бородянці, 
теж не знали алгоритму дій на випадок 
війни. Там ніхто не додумався випусти-
ти собак із вольєрів. У результаті багато 
з них загинули голодною смертю. 
 Тому в Полтаві на цей випадок заго-
товляють сухі корми для тварин. Якщо 
доведеться, не дай Боже, відпускати со-
бак на волю, тоді єдиним варіантом збе-
регти їхнє життя буде розкидання сухо-
го корму в певних місцях. 
 Та це план «Б». Наразі ж усі чоти-
рилапі (тут також є десятків три котів) 
отримують гаряче харчування двічі на 
день, згідно з графіком. У меню — каші, 
овочі, м’ясо, риба. Їх купують за раху-
нок міського бюджету, за програмою по-
водження з безпритульними тваринами. 

Кількість їжі постійно варіюється, ос-
кільки кількість мешканців у пункті пе-
ретримки — величина непостійна й ко-
ливається від 90 до 150. У воєнний час, 
як зараз, максимум може сягати 250.
 Зазвичай до пункту перетримки со-
баки потрапляють з вулиці. Їх спеціаль-
но відловлюють працівники КТП-1628, 
після чого волонтери відвозять їх до ве-
теринарних клінік, де якщо треба, ліку-
ють, а «дівчаток» стерилізують. 
 Є собаки, які житимуть тут довічно: 
надто старі, з ампутованими кінцівками 
чи ті, які не йдуть на контакт з людьми. 
Решта мають шанси потрапити у добрі 
руки. Зазвичай щотижня звідси заби-
рають 3-4 собак-підлітків. Особливим 
попитом користуються цуценята, яких 
можна виховати «під себе». Рідко хто 
наважується забрати дорослого пса, до 
якого треба пристосовуватися. 
 — Якщо мені телефонують і кажуть, 
що хотіли б узяти в нас собаку певної 
породи, я відповідаю, що вони не туди 
потрапили, — говорить Ганна Кондра. 
— Кажу: «Хочете породу — купуйте». 
У нас тварини переважно безпородні, 
метиси. Приходьте, уподобайте когось: 
за зростом, кольором, довжиною шерс-
ті, характером... Ми даємо можливість 
звикнути людині до тварини, а тварині 
до людини. Кількох спільних півгодин-

них чи годинних прогулянок достатньо 
для того, щоб зрозуміти, наскільки все 
серйозно. Хоча ми й самі часто шукає-
мо нашим мешканцям нову сім’ю — фо-
тографуємо їх, виставляємо оголошення 
на наших сторінках. Але віддаємо їх не 
першому-ліпшому. З’ясовуємо, чи має 
людина фінансову можливість утриму-
вати тварину, які умови їй може забез-
печити. 
 Щоб люди бачили, до чого їм треба 
прагнути, у пункті перетримки бездом-
них тварин і влаштували толоку. Волон-
тери фарбували вольєри, білили госпо-
дарські приміщення, підмітали, щось 
майстрували. Загалом людей зібралося 
понад три десятки. На запитання, чому 
вони виявили таке бажання, відповіда-
ли просто: «Люблю тварин, хочу, щоб їм 
жилося краще». ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Міна шукає огрядного дядька  
Історії тварин, які переживають війну

■

Песики з притулку чекають на господарів.
Фото автора.

❙
❙

Ганна Кондра з Міною.❙

Бізнесмен Андрій Снєжко організував виробництво на швейній фабриці, 
яка давно не працювала.
Фото надане Андрієм СНЄЖКОМ.

❙
❙
❙

ВЛАСНА СПРАВА

Добрий день, 
ми з України
На Тернопільщині переселенець із Києва запустив цех із пошиття 
військового одягу 

■

Ганна ВОЛКОВА

Нещодавно в полтавському пункті перетримки безпритульних тварин пройшла то-
лока (себто благодійна робота людей, об’єднаних спільною ідеєю) з благоустрою 
території. Загалом цьогоріч тут планувалося зробити капітальний ремонт — цей 
проєкт став переможцем міського конкурсу «Бюджету участі». Але у плани втрути-
лась війна...
Ось уже другий місяць тут чекає на повернення воїнів безпородна Міна. Собака 
— кістки, обтягнуті шкірою — прибилася до тероборонівців, які стояли на одному 
з блокпостів під обласним центром. Військові назвали її Міною. Вони ж врятували 
її від неминучої смерті: заліковували рани на боках і спині, ділилися з нею своїми 
харчами. Але настав час, і тероборонівців відправили на фронт. Щоб не лишати Міну 
напризволяще, вони привезли її до пункту перетримки бездомних тварин. 
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

Що таке головний біль 
— відомо, напевне, кож-
ному. Час від часу ця при-
крість докучає нам з різних 
причин. І кожен має власні 
рецепти, як цей біль пога-
мувати. Найпростіший, зда-
валося б, спосіб — пігулка. 
Однак люди, які звикли зні-
мати больовий дискомфорт 
за допомогою медичних 
препаратів, часто забува-
ють про побічний ефект 
анальгетиків. Такі ліки за-
звичай   подразнюють сли-
зову шлунка, навантажують 
печінку та нирки. Причин 
головного болю — безліч, 
і в будь-якому разі найкра-
щим виходом буде виріши-
ти цю проблему з лікарем. 
Однак якщо така прикрість 
стає наслідком стресів, ви-
мушеного положення голо-
ви під час тривалого сидін-
ня за робочим столом чи 
керування авто, коли голо-
ва «дзвенить» від перепадів 
погоди, — можна спробу-
вати зарадити ситуації без 
медикаментів. Запам’ятайте 
кілька порад, які можуть 
вам пригодитися.

Масаж — порятунок наш!
 Якщо людина час-
то страждає від головних 
болів і при цьому хоча б 2-
3 рази на тиждень виділяє 
трохи часу для масажу, на-
пади болю в неї трапляти-
муться як мінімум удвічі 
рідше і будуть не такими 
дошкульними, переконані 
фахівці. Масаж покращує 
кровопостачання, дозво-
ляє організму розслаби-
тися, а це знімає спазми 
— головну причину болю. 
Робіть його плавними кру-
говими рухами — просу-
ваючись від потилиці до 
чола. 

Аби м’язи не кам’яніли
 Болі напруги виника-
ють через застій крові в 

ділянці комірцевої зони, а 
також тому, що м’язи за-
тікають і «кам’яніють». 
Спробуйте, як радять лі-
карі, розминати шию, 
піднімаючи голову вго-
ру, потім опускаючи вниз, 
вправо-вліво і наостанок 
робити головою круго-
ві рухи. В кінцевій точці 
кожного руху зробіть 
шиєю потягувальний рух, 
зафіксуйте шию і голову в 
такому положенні секунд 
на 10. А потім — п’ять се-
кунд відпочинку, і беріть-
ся до наступного руху.

Покладіть на потилицю 
щось тепле
 Якщо біль пульсуючий, 

можна прикласти лід або 
мокрий рушник до скронь 
— тут проходять важливі 
артерії, які постачають 
кров до кори головного 
мозку. Невелике знижен-
ня температури дозволяє 
швидко зменшити голо-
вний біль. Навпаки, якщо 
біль гнітючий — слід пок-
ласти щось тепле на за-
дню частину шиї. Це сти-
мулює відтік крові і зни-
зить тиск.

Невимушена атмосфера
 Лікарі-невропатоло-
ги кажуть: дуже часто лю-
дина не може впоратися з 
головним болем без ліків 
тому, що не вміє розслаб-

лятися. Звідси і постійне 
перенапруження. Органі-
зуйте собі кілька «розван-
тажувальних сеансів» — 
хоча б 20 хвилин після ро-
бочого дня слухайте при-
ємну музику (краще без 
слів, аби не концентрува-
тися на змісті пісні), вчіть-
ся контролювати дихання 
(дихати животом, збивати 
ритм дихання — це допо-
магає зняти стрес). І най-
головніше — привчіть себе 
на короткий час очищати 
голову від сторонніх по-
хмурих думок! На думку 
фахівців, за день ми засво-
юємо лише 5-7% потрібної 
інформації, всі інші думки 
— порожні клопоти. ■

Біль голови — не привід хапатися за пігулку. Зверніть увагу на альтернативу!
Фото з сайту blog.pokupon.ua.

❙
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ДОПОМОЖИ СОБІ САМ

Таблетка — не панацея
Усунути головний біль допоможуть медитація, масаж або 
контрастний компрес на потилицю

■

Мирослава КРУК

Кожен п’ятий — у зоні 
ризику
 Інсульт — складна недуга. Спри-
чинити її може багато факторів, з-по-
між яких — погана екологія, нездо-
ровий спосіб життя, спадкова схиль-
ність до судинних захворювань. Од-
нак, як переконують медики, у 80 
відсотків випадків інсульту можна 

уникнути, якщо приділяти увагу та-
ким факторам ризику, як артеріаль-
на гіпертензія, паління, цукровий діа-
бет, ожиріння, зловживання алкого-
лем, малорухливий спосіб життя. 
 Кожну другу секунду у світі у ко-
гось стається інсульт. Кожну шосту се-
кунду чиєсь життя обривається внаслі-
док цієї недуги. Про це свідчить ме-
дична статистика. Мільйони українців 
мають захворювання серця і судин, по-
терпають від артеріальної гіпертензії, 

яка є головним провокатором інсульту. 
Найгірше: в зоні ризику — молодь та 
люди працездатного віку. Майже по-
ловина тих, хто пережив інсульт, ста-
ють інвалідами, потребують довічної 
опіки і сторонньої допомоги, страж-
дають від втрати пам’яті та зниження 
інтелекту. До факторів-провокаторів 
інсульту долучається також затяжний 
стрес. Останнім часом українці жи-
вуть в умовах посиленого і хронічного 
стресу. Тому сьогодні як ніколи важ-
ливо стежити за власним здоров’ям і 
самопочуттям. Допомагати собі, вчас-
но звертатися до лікаря, щоб отримати 
пораду і підтримку.
 Важливо пам’ятати, що інсульт 
часто підкрадається непомітно. Бу-
ває, що людина усвідомлює пробле-
му, коли симптоми вже занадто оче-
видні. А симптоми — це слабкість 
м’язів, заніміння обличчя, рук та ніг, 
раптове порушення мовлення, повна 
або часткова втрата зору, сильний го-
ловний біль, втрата рівноваги. 
 Головною причиною інсульту, за 
словами лікарів, є неконтрольована 
артеріальна гіпертензія (підвищений 
кров’яний тиск). «Люди легковажать 
гіпертонією, а тим часом від неї по-
терпає кожен п’ятий дорослий украї-

нець, — каже лікар-невролог Олег 
Савчук. — Не контролюючи свій ар-
теріальний тиск, людина фактично 
прирікає себе стати жертвою недуги. 
Якщо тиск постійно перевищує поз-
начки 140/90 — це вже сигнал про 
небезпеку. Зловживання алкоголем, 
паління, цукровий діабет, хвороби 
серця та судин стають призвідника-
ми інсульту». 

Чекають, поки вже 
неможливо терпіти...
 Кілька років тому київські лікарі 
опитали тисячу пацієнтів з артеріаль-
ною гіпертензією на тему, чи згодні 
вони терміново пройти лікування, 
а надалі — контролювати свій ар-
теріальний тиск. На жаль, лише 20 
відсотків опитаних відповіли ствер-
дно на це запитання. «Не можна зму-
сити людину лікуватися. Наші па-
цієнти зазвичай чекають, поки вже 
неможливо терпіти, — пояснює сто-
личний лікар-терапевт Олександр Бо-
ровий. — Таке «геройство» часто за-
вершується трагічно». 
 Але хворобі, як відомо, кра-
ще запобігти, ніж боротися з її на-
слідками. І для цього не потрібні 
якісь виняткові зусилля. Насампе-
ред потрібно контролювати свій ар-
теріальний тиск та (в разі потреби) 
лікувати його, не зловживати алко-
голем, не палити, обмежувати спо-
живання солі (не більше 5 грамів на 
день). Лікарі стверджують: дотри-
муючись таких порад, ви не опини-
тесь у групі ризику і зможете вчас-
но виявити порушення в роботі ор-
ганізму. Не допустити інсульту до 
свого життя — у ваших руках. ■ 

Є ПРОБЛЕМА

...І тримайте тиск на контролі
Хронічний стрес, гіпертонія і шкідливі звички — пряма 
дорога до інсульту. Як запобігти катастрофі

■

Не легковажте гіпертонією: підвищений артеріальний тиск 
провокує інсульт.
Фото з сайту pansionat-zabota.com.
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МАЙТЕ НА УВАЗІ

Струнка 
фігура? Але 
не ціною 
здоров’я!
Різке схуднення може 
сигналізувати про збій 
у роботі щитоподібної 
залози, кишкові 
інфекції або розвиток 
новоутворень
Юлія КРУК

 Багато хто, мріючи про струнку фігу-
ру, ставить перед собою завдання схуд-
нути. Однак, коли зайві кілограми по-
чинають зникати підозріло швидко, це 
має насторожити. Стрімке схуднення, як 
стверджують лікарі, зазвичай сигналізує 
про серйозні проблеми в організмі.
 Різке схуднення (на 5 відсотків і біль-
ше) пов’язане з хворобами. Про це свід-
чать дані медичних досліджень. У біль-
шості випадків стрімку втрату ваги суп-
роводжують порушення в роботі нервової 
або серцево-судинної системи. Нерідко 
різке схуднення спричиняє порушення 
терморегуляції і водно-сольового балан-
су організму.
 Якими можуть бути причини різкого 
схуднення? Лікарі виокремлюють кіль-
ка основних.
 Нерегулярне харчування. В тако-
му випадку варто уважніше перегляну-
ти свій раціон. Можливо, ваш організм 
недоотримує тих корисних речовин, 
яких потребує. В такому разі станеть-
ся виснаження, яке призведе до втрати 
здоров’я.
 Порушення метаболізму. Це одна з 
найпоширеніших причин різкого схуд-
нення. Збій в обмінних процесах, своєю 
чергою, відбувається внаслідок травм, 
опіків, захворювання щитоподібної за-
лози, злоякісних новоутворень.
 Гострі та хронічні інфекції. Причи-
нами різкої втрати ваги можуть бути 
кишкові інфекції, сифіліс, туберку льоз, 
ВІЛ-інфекція. Людина худне тому, що 
в організм потрапляють токсини, які 
пошкоджують клітинну структуру.
 Паразити. Нерідко різке схуднення є 
наслідком глистової інвазії (зараження 
паразитами). Коли паразити потрапля-
ють в організм, у людини зникає апетит, 
виникають ознаки інтоксикації, турбу-
ють закрепи або діарея.
 Збій у роботі шлунково-кишкової сис-
теми. Ця проблема може виникати через 
виразку, гастрит, панкреатит, гепатит та 
інші недуги.
 Цукровий діабет. Ця хвороба прово-
кує значну втрату ваги. Діабет порушує 
обмінні процеси в організмі на всіх рів-
нях.
 Зрозуміло, що причин різкого схуд-
нення — багато. Тож при будь-яких пі-
дозрілих проблемах зі здоров’ям важли-
во звертатися до фахівців. Щойно завва-
жили, що надто швидко втрачаєте вагу, 
— запишіться на консультацію до ліка-
ря. І будьте здорові! ■ 

■

Надто стрімка втрата ваги може 
бути «тривожним дзвіночком». 
Фото з сайту newsdaily.org.ua.
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Тарас ГОЛОВКО

Книжка популярної у США телеведу-
чої Рейчел Меддоу, що має назву «Про-
рив. Корумпована демократія, держа-
ва-вигнанка росія і найбагатша, най-
більш руйнівна промисловість на 
земній кулі», як стверджується у пере-
дмові, ніколи не вийде друком у росій-
ській федерації.
 І це справді так, бо в сьогоднішній 
путінській тоталітарній державі на-
вряд чи знайдуться сміливці, готові 
оприлюднити кричущі факти право-
порушень у верхніх ешелонах влади, 
наскрізь корумпованих разом із крем-
лівським диктатором. Йдеться насам-
перед про нафтогазову промисловість, 
взяту під повний контроль колишніми 
кадебістами — путінськими ставлени-
ками, призначеними на найвищі де-
ржавні посади після відходу від влади 
Бориса Єльцина.
 З перших сторінок видання автор 
крок за кроком розкриває масштабні 
злочини, вчинені російськими прави-
телями як усередині країни, так і за її 
межами. Стають відомими факти збли-
ження володимира путіна і Рекса Тіл-
лерсона — головного виконавчого ди-
ректора та голови ради директорів на-
фтової корпорації «ЕкксонМобіл». У 
кожної з цих одіозних осіб були власні 
інтереси, які на певному етапі співпра-
ці цілком влаштовували обох. Якщо 
перший прагнув отримати західні ін-
вестиції і технології, спрямовані на 
збільшення видобутку нафти і газу, то 
другий отримував доступ до нафтога-
зових родовищ, розташованих на Са-
халіні і в Арктиці. За всім цим були 
мільярди доларів, які, очевидно, через 
зажерливість, маніакальність і тупість 
путіна, так і не потрапили до російсь-
кої казни, а щодо американців, то вони 
остаточно зрозуміли, ким насправді є 
диктатор сучасної росії, здатний зви-
чайну видобувну галузь перетворити 
на інструмент геополітичного впливу 
перш за все на європейському конти-
ненті та й загалом у світі.
 Це прозріння, як доводить на сторін-
ках книги «Прорив» Рейчел Меддоу 
(київське видавництво «КМ-БУКС» у 
перекладі Аліни Акуленко), відбувало-
ся поступово і супроводжувалось різни-
ми перипетіями, часом із трагічним фі-
налом. Прямим бізнес-партнером Рек-
са Тіллерсона був президент державної 
нафтової компанії «Роснафта» Ігор Сє-
чин. Його можна вважати правою рукою 
путіна у нафтовій галузі, яка, за всіма 
ознаками, мала стати локомотивом еко-
номіки російської федерації, хоча з пли-
ном часу виявилась справжнім проклят-
тям для путінського режиму.
 Важливою цінністю книги є глибока 
поінформованість її авторки щодо не-
законних оборудок Сєчина у нафтово-
му бізнесі, санкціонованих його крем-
лівським патроном. Вона, приміром, 
досить уміло «докопується» до істини, 
щоб зрозуміти, чому колишній голова 
приватної нафтової компанії «ЮКОС» 
Михайло Ходорковський потрапив у 
немилість путіна і яку фатальну роль 
у його долі відіграв Сєчин — людина, 
котру державні чинуші сприймали з 
острахом, стикаючись з ним на нара-
дах у диктатора, а ще злостиво подей-
кували, ніби той не лише рупор, а й 
частина мозку путіна. 
 За даними Рейчел Меддоу, бізнес-
мен Ходорковський припустився при-
нципової помилки, коли наважився 
частину акцій «ЮКОСа» продати за-
хідним інвесторам. На це рішення на-
клалися ще й заздрість і прихована во-
рожість Сєчина до конкуруючої ком-
панії, яка на той час посідала одне з 
перших місць на міжнародному нафто-
вому ринку й успішно змагалася з та-
кими гігантами, як «Шелл», ВР, «Екк-
сонМобіл», «Шеврон», «Сауді Арабіан 
Ойл Компані». Достеменно невідомо, 
чи Сєчин переконав путіна репресува-
ти Ходорковського, чи той з власної 
ініціативи, маючи сфабриковані свід-
чення, прийняв рішення кинути за 
грати одного з найбагатших у росії біз-
несменів. 
 У результаті Ходорковський був 
незаконно засуджений до десяти років 

ув’язнення, а засновану ним нафтову 
компанію (станом на 2003 рік — чет-
верта у світі за кількістю видобутої на-
фти) штучно збанкрутували, передав-
ши майно й активи компанії «Росна-
фта» Сєчина. На цьому юридичному 
свавіллі авторка особливо загострює 
увагу насамперед американських чи-
тачів, котрим, на відміну від україн-
ців, напевно, в дивину дізнаватися 
про те, як діє правнича система у су-
часній росії. У книзі в деталях опи-
сується процес знищення «ЮКОСа» 
як суб’єкта підприємницької діяль-
ності путінським репресивним апара-
том, зовсім не прийнятним як за фор-
мою, так і за змістом для демократич-
ної країни західного світу.

 Після привласнення «Роснафтою» 
активів «ЮКОСа компанія Ігоря Сєчи-
на стала першою за обсягами видобут-
ку нафти в російській федерації і сут-
тєво потіснила західних конкурентів 
на зовнішньому ринку. Починаючи з 
2012 року, як переконливо доводить 

Рейчел Меддоу, путін запропонував 
нову концепцію зовнішньої політики, 
в якій важливу роль, за його задумом, 
у досягненні геополітичних цілей мали 
відігравати нафтова і газова галузі. 
 У «Прориві» наводяться цікаві фак-
ти, що розкривають стратегію російсь-
кого диктатора на завоювання нафто-
газового ринку не лише в Західній Єв-
ропі, а й на Далекому Сході, зокрема 
в Китаї. Саме путін санкціонував про-
єкт «Північний потік», де передбача-
лося будівництво газогону по морсько-
му дну, по якому блакитне паливо мало 
надходити до Австрії й Італії. Щоб 
убезпечити себе від усіляких неприєм-
ностей, що могли б виникнути в ході 
реалізації проєкту, путін зробив голо-

вою комітету акціонерів «Північного 
потоку» колишнього канцлера Німеч-
чини Герхарда Шредера, так само за-
резервував місце в угоді про постачан-
ня газу до Європи для комерційних 
структур італійського прем’єр-мініст-
ра Сільвіо Берлусконі. Розрахунок ви-

явився точним: ці два ваговики у між-
народній політиці виступили щитом 
для кремлівського партнера, дбаючи 
не лише про його інтереси, а й про влас-
ні. 
 Повністю виключалась путіним з 
газового проєкту Україна, яка все біль-
ше дратувала кремлівського вершите-
ля доль, плутаючись під ногами і зава-
жаючи розвернутися на повну силу. І, 
за твердженнями авторки, саме тоді 
росія постачала до Європейського Со-
юзу 40% від усього імпорту природно-
го газу. Крім того, їй вдалось добудува-
ти новий трубопровід у Китай — країну 
з найбільш швидким розвитком еконо-
міки і найбільш зростаючими потреба-
ми в енергоресурсах. Це сталося у той 
момент, коли «Роснафта», керована 
Сєчиним, почала випереджати «Екк-
сонМобіл» як найбільшу публічну ком-
панію у світі. Тепер путінське дітище 
видобувало більше сирої нафти, ніж усі 
китайські енергетичні компанії, й уд-
вічі більше, ніж нігерійські.
 Здавалось, ніщо не віщувало про-
блем, які могли б виникнути на шляху 
російського вождя у його параноїдаль-
ному прагненні домінувати на європей-
ському ринку вуглеводнів, використо-
вуючи це як ефективний інструмент 
впливу на уряди країн як Східної, так і 
Західної Європи, тиснучи на них за до-
помогою експортованої нафти і газу, 

Дослідження об’єднало ці прізвища: Рекс Тіллерсон, Борис Нємцов, Михайло Ходорковський, Ігор Сєчин.
Фото надані автором.
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КНИЖКОВА ШАФА

Нафтогазовий зашморг 
або Як російський диктатор «висвердлив» собі могилу

■

«Свобода для нас! Свобода — наша! Ми переможемо, й Україна 
буде частиною Європи, і Україна стане частиною вільного світу. Ми 
не будемо рабами. Ми будемо вільними». 
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домагаючись вигідних для російської 
федерації преференцій. У книзі нази-
ваються найважливіші квести, які, так 
чи інакше, не дали змоги в повному об-
сязі реалізувати задумане путіним.
 Перші застережливі дзвіночки про-
лунали, коли російська транснаціо-
нальна енергетична компанія «Газп-
ром» не змогла оперативно задоволь-
нити нові й нові європейські запити у 
блакитному паливі. Причина лежала 
на поверхні: родовища, з яких видо-
бувався газ на віддалених територіях 
Росії, почали вичерпуватися. «Газп-
ром» фізично не мав змоги нарости-
ти видобуток через те, що компанія не 
інвестувала в нові технології, оскіль-
ки всередині країни ні з ким не конку-
рувала, володіючи монопольним пра-
вом на газопостачання. Іншою знач-
ною шкодою виявилась корупція, яка 
роз’їдала енергетичну галузь, завдаю-
чи величезних збитків. Авторка поси-
лається на аналітичний звіт Державно-
го департаменту США, в якому ствер-
джується, що «Газпром» втрачає 400 
мільярдів доларів щороку через коруп-
цію і розтрату.
 Спеціально для американського 
читача Рейчел Меддоу наочно ілюс-
трує приклад масштабної корупції в 
росії, що особливо розцвіла з прихо-
дом до влади путіна. Зроблено це, зок-
рема, на прикладі розбудови інфра-
структури Сочі, де в 2014 році прохо-
дили ХХІІ зимові Олімпійські ігри. 
На Заході, ще за два місяці до почат-
ку Ігор, було оприлюднено детальний 
звіт про зловживання в освоєнні бюд-
жетних коштів, виділених російським 
будівельним компаніям на споруджен-
ня інфраструктурних об’єктів на тери-
торії олімпійського селища і навколо 
нього. Цей документ, що мав вибухо-
вий ефект, підготував давній політич-
ний опонент путіна, колишній перший 
заступник прем’єр-міністра російської 
федерації, політик і громадський діяч, 
фізик і математик Борис Нємцов. Фак-
ти, наведені в ньому, просто шокува-
ли світову громадськість, а головне — 
розкрили корупційну складову всієї 
кремлівської вертикалі влади, дбайли-
во виплеканої чинним президентом. 
 У книжці наводяться дані зі звіту, з 
якого читач дізнається, що початковий 
кошторис Зимових ігор з 12 мільярдів 
доларів стрибнув аж до… 50. Таким чи-
ном, було встановлено рекорд вартості 
проведення олімпіад за всю історію 
проведення в інших країнах. Немов 
іронізуючи, авторка порівнює витра-
ти будівництва магістралі й залізниці 
довжиною 30 миль від Чорного моря до 
передгір’я, де розташовувалось олім-
пійське селище, що перевищила вар-
тість американської космічної програ-
ми (відправлення всюдихода на Марс 
із відстанню в 34 мільйони миль). Те 
саме було і з будівництвом газопрово-
ду, який дотягли до Сочі, витративши 
в п’ять разів більше коштів у порівнян-
ні з середньою вартістю подібного євро-
пейського газопроводу. 
 Рейчел Меддоу посилається на підра-
хунки Бориса Нємцова, які той надав у 
звіті на підтвердження злочинних дій 
путінської камарильї. Шляхом фінан-
сових оборудок і прихованих «відкатів» 
найняті путінськими ставлениками 
будівельники поклали в свої кишені 
від 25 до 30 мільярдів доларів. Особли-
во збагатився за рахунок бюджетних 
коштів президент Російської залізниці 
Владімір Якунін, у минулому санкт-пе-
тербурзький силовик, який, як і путін, 
розпочинав свою кар’єру ще за часів 
правління у Санкт-Петербурзі Анатолія 
Собчака. На прокладанні бетонно-мета-
левого шляху в гірській місцевості поб-
лизу Сочі він привласнив 9,5 мільярда 
доларів бюджетних коштів. Якуніна пе-
ревершили брати Аркадій і Боріс Ротен-
берги –друзі путіна ще зі шкільної лави. 

Отримавши вигідні підряди на будівниц-
тво, вони відмили кошти на споруджен-
ні об’їзних шляхів і транспортних магіс-
тралей, теплової електростанції, трубоп-
роводу для природного газу і медіацент-
ру, модернізації аеропорту і морського 
порту. А до цього брати привласнили 7 
мільярдів доларів, виведених з-під опо-
даткування під час будівництва газоп-
роводу «Північний потік». А на момент 
відкриття у Сочі зимових Олімпійських 
ігор особисті статки Аркадія Ротенбер-
га, за даними щорічного переліку най-
багатших людей, опублікованого у жур-
налі «Форбс», зросла втричі і становила 
3,5 мільярда доларів. Ці викриття не 
минули безслідно для автора сенсацій-
ного звіту. Путін не пробачив головному 
опозиціонеру те, що суттєво вдарило по 
його авторитету на міжнародній арені, 
оскільки розголошені факти явно ском-
прометували все його оточення й особис-
то главу держави. Через рік після закін-
чення Олімпіади у Сочі Бориса Нємцова 
було вбито на Великому Москворіцько-
му мосту, якраз навпроти Кремля.
 Книга Рейчел Меддоу розкриває 
картину поглиблення міждержавно-
го конфлікту між російською федера-
цією та Україною впродовж останніх 
двох десятиліть. Ідея путіна віднови-
ти Радянський Союз у кордонах 1991 
року зіграла з правителем Московії 
злий жарт. До такого парадоксального 
висновку приходить автор, аналізую-
чи періоди правління Леоніда Кравчу-
ка, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, 
Віктора Януковича. Останній, на пе-
реконання авторки книги «Прорив», 

став справжнім каталізатором драма-
тичних подій, що розгорнулися у Києві 
паралельно з Олімпіадою у Сочі, кон-
центруючи увагу читача на кількох 
ключових моментах. Перше і найго-
ловніше: путін ніяк не міг змиритися 
з тим, що Україна поступово й наполег-
ливо прагнула наближатися у бік За-
ходу, виходячи з-під впливу Росії. На-
магаючись цьому завадити, оскільки 
руйнувалась концепція відновлення 
СРСР, кремлівський диктатор послі-
довно робив усе можливе, щоб зруйну-
вати державні інституції молодої схід-
ноєвропейської країни, в першу чергу 
її армію, економічний і промисловий 
потенціал, банківський сектор, а та-
кож освіту, науку, культуру, релігію. 
Для здійснення цієї маячні йому пот-
рібно було сформувати п’яту колону в 
українському суспільстві як в урядо-
вих структурах, так і в бізнесовому се-
редовищі. І в першому, і в другому, як 
переконує Рейчел Меддоу у своєму до-
слідженні, він не лише прорахувався, 
а й зазнав нищівної поразки. 
 Експрезидент Віктор Янукович, ще 
очолюючи «Партію регіонів», постій-
но отримував валютні «вливання» від 
Москви, намагаючись закамуфльова-
но формувати внутрішню і зовнішню 
політику, вигідну московським фі-
нансовим донорам. У розумінні путіна 
Янукович виглядав м’якотілим керів-
ником держави. Апогей його недолу-
гості виявився під час Революції гід-
ності, хронологію якої дуже детально 
описано у книзі Рейчел Меддоу. Авто-
рка документально й захоплено зоб-
ражує українських пасіонаріїв, які в 
2013-2014 роках непорушно стояли на 
майдані Незалежності перед озброєни-
ми до зубів «беркутівцями». Вона ви-
хоплює з героїчної маси найсуттєвіше: 
«Нам не страшно померти за свободу, 
— вигукував один із нескорених учас-

ників акції, стоячи з саморобним щи-
том, у пластиковому шоломі й медич-
ній масці. — Свобода для нас! Свобо-
да — наша! Ми переможемо, й Україна 
буде частиною Європи, і Україна стане 
частиною вільного світу. Ми не будемо 
рабами. Ми будемо вільними».
 Спонсором «Партії регіонів», тіль-
ки українським, був і бізнесмен Дмит-
ро Фірташ, якому американська жур-
налістка присвятила кілька сторінок. 
Ця особа потрапила в поле зору путі-
на лише тому, що коло їхніх інтере-
сів збіглося в енергетичному секторі. 
Наскрізь корумпований і готовий ви-
конати будь-яку забаганку кремлівсь-
кої політичної еліти, він, як випливає 
з розмірковувань Рейчел Меддоу, вже 
давно зацікавив американські спец-
служби своїми фінансовими оборуд-
ками. Опосередковано на це вказує ін-
формація, використана авторкою як 
доказова база. Скажімо, за які заслу-
ги заснована Фірташем компанія «Ро-
сУкрЕнерго» свого часу отримала ек-
склюзивне право купувати газ у росії 

й продавати його Україні з величез-
ною маржею? Лише за один 2007 рік 
ця різниця між біржовою ціною та ці-
ною покупця склала 800 мільйонів до-
ларів чистого прибутку. А вже опера-
ційні прибутки Фірташевої компанії 
за 2012-й і 2013 роки сумарно зросли 
майже до 4 мільярдів доларів. «Маю-
чи гроші, достатні для корупційного 
роз’їдання будь-якого чинного проук-
раїнського уряду, — наголошує Рейчел 
Меддоу, — путінська монополія з пос-
тачання природного газу мечем завис-
ла над українським народом».
 Нині всім уже відомо, чим закін-
чується політична і підприємницька 
місія як для Януковича, так і для Фірта-
ша. Обоє тремтять від усвідомлення ка-
тастрофи, яка до них неухильно набли-
жається: один, переховуючись в околи-
цях Москви, — в очікуванні подій, які 
розгорнуться в росії після смерті путі-
на, інший перебуває у Відні під домаш-
нім арештом, намагаючись із допомогою 
найнятих адвокатів уникнути депорта-
ції до США для проведення слідства й 
оголошення вироку американським су-
дом за фінансові махінації.
 Ні в кого не повинно виникати жод-
них ілюзій, резюмує у книжці Рейчел 
Меддоу, що нафтогазова галузь росії, 
тотально контрольована путіним і його 
товаришами по службі в КДБ, є благом 
для російського народу. Це зовсім не 
грошова манна, яка впала на голову пе-
ресічному росіянину, як запевняє ав-
тор, наводячи цікаву порівняльну ста-
тистику. Так, середній дохід домогос-
подарства у Норвегії, яка експортувала 
нафту, складав понад 50 тисяч, в Са-
удівській Аравії — приблизно 25 ти-
сяч, середній прибуток у росії — мен-
ше 12 тисяч доларів США. 
 Виникає питання: куди тоді йде ва-
люта за реалізовані тими ж «Росна-
фтою» і «Газпромом» на зовнішньо-

му ринку мільйони барелів нафти і со-
тні тисяч кубометрів газу? Відповідь 
можна знайти наприкінці книжки 
«Прорив» у підсумковому розділі, де 
Рейчел Меддоу порівняла роль нафто-
газової галузі в енергетичному сек-
торі колишнього СРСР і його право-
наступниці — російської федерації, в 
якій путін фактично узурпував владу, 
бо насправді вже давно не є її легітим-
ним президентом. Якщо в Радянсько-
му Союзі видобуті вуглеводні правля-
чою комуністичною партією викорис-
товувались на власні енергетичні пот-
реба і потреби своїх комуністичних 
сателітів по всьому світу, то авторитар-
ний режим у сучасній росії нафтогазові 
долари скеровує на переозброєння ар-
мії, проведення шпигунських опера-
цій у найвіддаленіших куточках пла-
нети, підтримку лівих і правих рухів у 
різних країнах для дестабілізації полі-
тичних систем, фінансування міжна-
родних синдикатів організованої зло-
чинності, віроломне захоплення чу-
жих територій суміжних країн. Росій-
ська федерація, втілюючи на практиці 
саме таку зовнішню політику, все біль-
ше і більше стає державою-вигнанкою, 
перетворюється на глобальну терорис-
тичну загрозу.
 Хто читатиме документальну книж-
ку «Прорив» Рейчел Меддоу, неодмінно 
зверне увагу на те, як змінювалось став-
лення США до російської федерації, з 
одного боку, а з іншого — як поступо-
во Західна Європа почала грати на боці 
України. Політика стримування росії 
вилилась у запровадження сектораль-
них санкцій, у тому числі й нафтогазо-
вої галузі. Щоправда, це супроводжува-
лось закулісною боротьбою, про яку не 
забула нагадати у своїй розповіді авто-
рка. Йдеться про намагання блокувати 
заборону продажу росії технологій для 
глибокого буріння нафтогазових свер-
дловин, у яких були дуже зацікавлені 
«Роснафта» і «Газпром». Саме Дональд 
Трамп, ставши президентом Сполуче-
них Штатів Америки і призначивши 
на посаду держсекретаря вже згадува-
ного Рекса Тіллерсона, намагався через 
нього скасувати санкції, що не дозволя-
ли передавати третім країнам, зокрема 
російській федерації, інженерне устат-
кування, необхідне для нафтогазової 
галузі. Знадобилось термінове втручан-
ня Конгресу США для того, щоб прий-
няти спеціальний закон про кодифіка-
цію санкцій та відбити бажання у тих, 
хто сидів на той час і в Білому Домі, і в 
Кремлі, з надією послабити зашморг на 
шиї нафтогазового монстра.
 З особливим пієтетом авторка зга-
дує Джозефа Байдена, котрий іще за-
довго до свого президентства відвіду-
вав Київ, обіймаючи посаду віцепре-
зидента в адміністрації Барака Обами. 
На зустрічах з офіційними особами він 
постійно запевняв, що США захистять 
Україну в разі агресії російської феде-
рації. Після 24 лютого 2022 року сказа-
не п’ять років тому під час останнього 
візиту політика до Києва сьогодні на-
буває реальних обрисів у дуже склад-
ний для країни час. Віриться, що за-
вдяки дружній підтримці Сполучених 
Штатів Америки, Великобританії, Ка-
нади, країн Євросоюзу росіяни ніколи 
не поставлять українців на коліна, як 
тільки їм того хотілося б. ■

«Книга Рейчел Меддоу розкриває картину поглиблення 
міждержавного конфлікту між російською федерацією та Україною 
впродовж останніх двох десятиліть».

КНИЖКОВА ШАФА

на шиї у росії,
■

Рейчел Меддоу та її «Прорив».❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Незвичний графік чемпіо-
нату світу-2022 (катарський 
«мундіаль», нагадаємо, прой-
де наприкінці року) карди-
нально змінив не лише клуб-
ний сезон, а й плани націо-
нальних збірних. Якщо рані-
ше груповий етап Ліги націй 
тривав пів року, то цього року 
переможців квартетів визна-
чать уже у вересні, при цьому 
команди вже встигли зіграти 
по чотири тури з шести.
 Чи не найгостріша та най-
цікавіша боротьба точиться в 
дивізіоні А, адже чотири кра-
щі збірні зі своїх груп і розі-
грають трофей. У Ліги націй 
2022/2023, до речі, буде но-
вий чемпіон, адже французи 
на чолі з зірковими Мбаппе та 
Бензема достроково втратили 
шанси стати першими у своїй 
групі.
 Французи виступають на 
диво погано: лише дві нічиї в 
чотирьох матчах, та й ті здо-
буті наприкінці поєдинків за-
вдяки не командним діям, а 
надвисокій індивідуальній 
майстерності Мбаппе. Апофео-
зом проблем чинних володарів 
світової корони став поєдинок 
проти фіналістів ЧС-2018 хор-
ватів, де підопічні Дешама, 
хоч і грали першим номером, 
не змогли створити суперни-
кам справжніх проблем, на-
томість пропустивши одного 
разу з пенальті. 
 Таким чином, хорвати 
вперше в історії обіграли фран-
цузів і боротимуться за пере-
могу в групі з данцями.
 «Хорватія перемогла Фран-
цію вперше за 10 матчів. Ми 
дуже раді, ми провели дійсно 

хорошу гру і зуміли втримати 
їх. Безсумнівно, це одна з най-
кращих моїх перемог.
 Після 0:3 з Австрією лише 
кілька команд знайшли б у 
собі ресурси, щоб повернути-
ся. Лише ті, в кого є гордість 
і характер, здатні на це. Без 

сумніву, в нас були комплек-
си перед Францією після чем-
піонату світу (хорвати про-
грали фінал ЧС саме францу-
зам. — Ред.). Перемогти чем-
піонів світу в них удома — це 
неймовірно», — сказав тренер 
хорватів Златко Далич.

 Не надто успішно висту-
пають і фіналісти останнього 
Євро англійці, які теж ідуть 
поки останніми в «групі смер-
ті» з німцями, угорцями та 
італійцями.
 В активі підопічних Саут-
гейта — лише дві нічиї та один 

гол у трьох зустрічах. Непро-
стий етап визнає і віцекапітан 
збірної з Туманного Альбіону 
Гаррі Магвайр. «Звісно, ми хо-
чемо виграти групу, але один 
гол у трьох матчах говорить сам 
за себе, насправді — нам потріб-
но почати забивати більше.
 Ми знаємо, що маємо стати 
кращими в цьому, і сподіває-
мось зробити це в наступних 
кількох іграх», — визнав за-
хисник «МЮ».
 Поки не перемагає і німець-
ка збірна, яка останні чоти-
ри матчі завершила з однако-
вим рахунком 1:1. Окрім Угор-
щини, в Лізі націй Німеччина 
розійшлася миром з Італією та 
Англією. Наприкінці березня 
«бундестім» зіграла внічию у 
товариській грі з Ізраїлем.
 «У нас по сім ударів у пло-
щину, а цього виявляється не-
достатньо. 
 «Нам не вистачає впевненос-
ті. Занадто часто гравці не б’ють 
по воротах, коли був хороший 
шанс це зробити. Не вистачає 
інтенсивності, але після такого 
довгого сезону, на жаль, таке 
трапляється», — каже настав-
ник німців Ханс-Дітер Флік.
 Зрештою, саме фініш сезону 
та напівтовариський статус тур-
ніру, схоже, і є причиною непе-
реконливої та навіть розслабле-
ної гри грандів.
 Розслаблено, до речі, грає і 
збірна Уельсу на чолі зі своїм 
лідером Гаретом Бейлом. Утім 
своє головне завдання на літо 
валлійці вже виконали, ви-
йшовши на «мундіаль». А 
Бейл, який, за чутками, на-
віть подумував завершувати 
кар’єру, заявив, що зосере-
диться на якісній підготовці 
до ЧС. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Кінець весни та початок 
літа у легкій атлетиці — від-
криття літнього сезону та 
старт етапів найпрестижні-
шого комерційного турніру, 
а саме Діамантової ліги. При-
ємно, що з медалей розпоча-
ли підготовку до липневого 
чемпіонату світу й українські 
спортсмени.
 Яскравим вийшов дебют 
у потрійних стрибках на рів-
ні Діамантової ліги у Мари-
ни Бех-Романчук, яка до цьо-
го сезону стабільно виступа-
ла лише у стрибках у довжи-
ну. Проте результати Марини 
у 2022 році свідчать, що вона 
у перспективі може повторити 
успіхи легендарної Інеси Кра-
вець, яка вигравала світові 
змагання в обох дисциплінах.
 Спочатку в Досі Марина 
виборола дебютне «срібло» у 
стрибках потрійним — та ще й 
із кращим особистим резуль-
татом саме у цьому виді лег-
коатлетичної програми. А зго-
дом медаллю такого ж гатун-
ку відкрила сезон у звичних 
для себе стрибках у довжину  
на етапі у Бірмінгемі.
 «В Україні триває війна, 
тому всі мої думки — з рідни-
ми, виступати дуже важко. 
Але наші люди залишаються 
сильними, наші військові за-
лишаються сильними. Отже, 
і я маю лишатися сильною. 
Я на своєму фронті не повин-
на відступати — треба висту-
пати, підбадьорювати людей 
і приносити позитивні нови-
ни. Робити те, що я вмію ро-
бити найкраще», — оцінила 
свої перші виступи Марина.
 Уже в червні Бех-Роман-
чук розміняла два «срібла» на 
два «золота». Спочатку двора-
зова віцечемпіонка світу з осо-

бистим рекордом сезону стала 
кращою в секторі стрибків у 
довжину на етапі Діамантової 
ліги в Римі, показавши 6,85 м 
у кращій спробі. А потім оно-
вила так званий «сізон-бест» 
в австрійському Інсбруку, 
стрибнувши 6,86 м. 
 До речі, ще одна україн-
ка, Марія Горєлова, стала тре-
тьою з результатом 6,38 м.
 Переможну ходу підтри-
мали і наші стрибунки у висо-
ту. Бронзова призерка Олім-
піади в Токіо Ярослава Ма-
гучіх після «золота» на чем-
піонаті Європи виграла вже 
два етапи Діамантової ліги. 
Спочатку 20-річна спортсмен-
ка тріумфувала в американсь-
кому Юджині, а потім розді-
лила подіум у Рабаті разом з 
Іриною Геращенко, котра ста-
ла другою.
 «Стрибки в Юджині були 
фантастичними. Я була щасли-
ва виступити на цьому стадіоні, 
бо в липні тут пройде чемпіо-
нат світу, буду рада повернути-
ся на нього. Мені подобаються 
глядачі, вони дуже підтриму-
ють. Думаю, що 2 метри — хо-
роший результат для відкриття 
сезону, сподіваюся, далі стри-
батиму більше ніж два метри», 
— сказала Магучіх.
 Успішно відкрила сезон і 
її колега по амплуа Катерина 
Табашник, яка виграла вже 

три медалі: в Іспанії, Франції 
та Швейцарії.
 Надзвичайно вдало відкри-
ла сезон і бігунка Анна Рижи-
кова, яка завершує в призах 
уже п’ять забігів із бар’єрами 
на 400 метрів поспіль. 32-річ-
на Анна вже виграла «бронзу» 
Діамантової ліги в Римі, сріб-

ло на змаганнях у Нідерлан-
дах та разом із напарницею по 
збірній Вікторією Ткачук роз-
ділила подіум у чеській Ост-
раві («срібло» + «бронза») та 
Бірмінгемі (медалі такого ж 
гатунку). 
 Зважаючи на таку фор-
му українських легкоатле-

ток, можна очікувати, що на 
літньому ЧС вони виступлять 
краще, ніж торік на Олімпіаді 
(тоді, нагадаємо, лише Ма-
гучіх вдалося піднятися до 
топ-3). Хоча, не виключено, 
що зможе хтось «вистрелити» 
з тих атлетів, кого експерти не 
вважають фаворитами. ■

ФУТБОЛ

У релакс-режимі
Топзбірні не надають великого значення матчам Ліги націй

■

Французи достроково втратили шанс захистити титул кращої команди Ліги націй.
Фото ВВС.

❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

В очікуванні більшого
Через успішні етапи найпрестижнішого комерційного турніру українки готуються 
до чемпіонату світу

■

Цього літа Марина Бех-Романчук однаково успішно виступає і в потрійному стрибку, і у стрибках у довжину.
Фото ВВС.

❙
❙
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«Дуже приємно приймати вітання. Дебютувати за збірну в офіційній 

зустрічі — мрія для кожного футболіста. Я дуже щасливий».
Дмитро Різник
воротар національної збірної України 
з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

на квартал — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 342 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

на квартал — 216 грн. 24 коп.,

до кінця року — 432 грн. 48 коп.

Передплатний iндекс — 01555

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

Григорій ХАТА

 На всіх можливих фронтах Україна відчай-
душно протистоїть у війні з російським агресором. 
Днями колишній наставник української футболь-
ної збірної та знаний у минулому футболіст Андрій 
Шевченко оголосив про старт масштабного комуні-
каційного проєкту «Спротивний фронт», який пок-
ликаний привернути увагу міжнародної спортивної 
спільноти до війни в України.
 Як заявив олімпійський чемпіон з греко-рим-
ської боротьби та народний депутат України Жан 
Беленюк, його дуже непокоять останні тенденції у 
світовому спорті. Борець риторично запитує у пре-
зидента МОК Томаса Баха: «Невже в Україні закін-
чилася війна і прийшов час допускати російських 
спортсменів (під нейтральним прапором) до між-
народних змагань?»
 Нещодавно відомий вітчизняний майстер дзю-
до Георгій Зантарая зробив гучну заяву, пов’язану 
з допуском російських дзюдоїстів до престижних 
змагань в Улан-Баторі: «Мені дуже прикро, що моя 
улюблена спортивна федерація, яка завжди наго-
лошує на таких цінностях, як мир, єднання та друж-
ба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Нага-
дую, що до цього я вже писав, що спорт не може 
стояти осторонь політичних питань, особливо якщо 
йдеться про війну. Саме тому я хочу зробити таке 
важливе для мене повідомлення: якщо російським 
спортсменам таки дозволять брати участь у турнірі 
— я офіційно відмовлюсь від усіх своїх титулів та 
звання чемпіона світу!».
 Ідею Зантараї розвинув міністр молоді та спор-
ту України Вадим Гутцайт: «Представники рф і рб 
шукають можливість заявити про себе на міжна-
родній арені, виступаючи під нейтральним білим 
прапором. Це неприпустимо. Спортсмени цих країн 
не можуть брати участь у міжнародних змаганнях 
ані під власними, ані під нейтральними прапорами, 
оскільки мовчазно погоджуються з убивством ук-
раїнців або відкрито це підтримують. Запропонував 
президентам всеукраїнських федерацій звертатися 
до міжнародних спортивних федерацій про недопу-
щення таких випадків. У разі допуску спортсменів 
рф та рб до участі у змаганнях українські спортсме-

ни готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі 
змагання».
 У своїй заяві «спортивний» міністр наголосив: 
«Світ не має права забувати про війну, яку розпо-
чала росія проти України». Запропонував також за-
прошувати президентів міжнародних федерацій в 
Україну. Ми покажемо Ірпінь і Бучу, Харків і Чер-
нігів. Вони мають знати, що відчувають українські 
спортсмени, коли виходять на старт поряд з пред-
ставниками країн-агресорів.
 Спортивна спільнота єдина у своєму прагненні 
зробити спорт важелем впливу на світовий спортив-
ний рух у боротьбі з агресором та недопущення до 
участі у міжнародних змаганнях спортсменів рф і рб. 
Ми маємо спільно посилювати тиск на окупантів за-
ради якнайшвидшого відновлення миру в Європі».
 Анонсуючи ж запуск «Спортивного фронту», Ан-
дрій Шевченко зазначив: «Українські стадіони за-
мовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не має-
мо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот 
російських спортсменів, збірних і команд, поки три-
ває війна в Україні. Підтримайте Україну на спортив-
ному фронті». ■

ПРОТЕСТ

Голос зі спортивного фронту
Вітчизняні атлети та функціонери просять світ 
не забувати, що в Україні, як і раніше, триває 
повномасштабна російська агресія

■

Знаний вітчизняний майстер дзюдо 
Георгій Зантарая обіцяє відмовитися 
від усіх своїх нагород і титулів у разі 
допуску російських дзюдоїстів 
до міжнародних змагань.
Фото з сайту zaxid.net.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Після невдало завершеної кваліфі-
кації на чемпіонат світу 2022 року, 
котрий, нагадаємо, в листопаді-груд-
ні прийматиме Катар, збірна України 
одразу взяла старт у Лізі націй. Від-
так упродовж двох тижнів, від почат-
ку червня, українські збірники про-
вели п’ять матчів. Не виконавши за-
вдання з потрапляння на «мундіаль», 
тепер перед «синьо-жовтими» стоїть 
інша мета: повернутися до елітного 
дивізіону А Ліги націй.
 Після трьох зіграних турів у квар-
теті В1 з Ірландією, Вірменією та Шот-
ландією підопічні Олександра Пет-
ракова посідають перше місце, де-
монструючи таким чином свої високі 
амбіції. Після прикрої поразки у ви-
рішальному стиковому матчі кваліфі-
кації ЧС-2022 від Уельсу в ЛН синьо-
жовта команда, намагаючись реа-
білітуватися за ту невдачу, здобула дві 
перемоги, але перед початком літньої 
відпустки зіграла внічию, чим дещо 
засмутила своїх прихильників. 
 Мирова проти Ірландії в умовно до-
машньому поєдинку, котрий українсь-
кі футболісти грали в польському Лод-
зі, сприйнялася неоднозначно, адже 
за тиждень до того, в Дубліні, коман-
да Петракова відсвяткувала перемо-
гу, нехай і мінімальну. Тоді вирішаль-
ний гол на свій рахунок записав дина-
мівець Віктор Циганков. У повторному 
поєдинку проти ірландців талановито-
го динамівця на полі не було через за-
студу, а без його креативу «синьо-жов-
тим» було трохи тяжко.
       «Він відіграв чотири матчі. Я його 
не поставив, бо для мене найперша річ 
— зберегти здоров’я хлопців. Така гра, 
що було дуже складно вийти на замі-
ну», — пояснив відсутність у складі 
«синьо-жовтих» Циганкова настав-
ник, додавши, що за останні кілька 
тижнів на застуду перехворіли прак-
тично всі футболісти й певною мірою 
це й не дозволило досягти переможно-
го результату в повторній зустрічі з ір-
ландцями.
 Хай там як, а краще за інших пар-
тнерів по українській збірній на полі в 

Лодзі з ірландцями (1:1) виглядав Ар-
тем Довбик, а забитий ним гол допоміг 
йому отримати статус кращого гравця 
матчу.
 Варто зазначити, що ворота збір-
ної України в цьому поєдинку тре-
нерський штаб довірив захищати гол-
кіперу «Ворскли» Дмитру Різнику. 
Вибір дещо неочікуваний, однак якщо 
зважити на те, що трохи раніше (піс-
ля переможного поєдинку над Вір-
менією — 3:0) про завершення своєї 
кар’єри в збірній заявив її ветеран Ан-
дрій П’ятов, то побачити естафету во-
ротарських поколінь між представни-
ками полтавського футболу (а до пере-
ходу в «Шахтар» П’ятов також захи-
щав кольори полтавської «Ворскли») 
— цілком природне явище. «Ми гра-
ли на перемогу, мали моменти, але 
не забили», — сказав Різник про свої 
враження від матчу проти Ірландії. До 
речі,  матч проти Вірменії (3:0) виявив-
ся 47-м «сухим» поєдинком П’ятова у 
футболці національної збірної і за цим 
показником він випередив Олександра 
Шовковського. «Навіть мріяти не міг. 
Але я зрозумів, що мрії здійснюють-
ся, якщо правильно все робити та го-
туватися. Тож гадаю, що на це заслу-
жив. У мене було таке відчуття, нена-
че перший матч за збірну зіграв. Було 
тремтіння, але я розумів, що сконцент-
рований та готовий зіграти, хотів вий-
ти на поле. Ми перемогли, і я радий, 
що це випало на мій останній матч», 
— наголосив П’ятов.
 Після насиченого матчами червня 
у календарі збірних настала перерва, 
котра триватиме до вересня. Олек-
сандр Петраков каже, що в цей час 
його збірна оформлятиме візи до Ве-
ликої Британії, аби знову поїхати на 
побачення з Шотландією. ■

ЗБІРНА

Недалеко від 
максимуму
На літні канікули у футбольній Лізі націй збірна 
України пішла в ролі лідера свого квартету

■

У матчі проти Ірландії в Лодзі ворота збірної України захищав Дмитро Різник із «Ворскли».
Фото з сайту УАФ.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга націй. Ірландія — Україна — 0:1, Ук-
раїна — Вірменія — 3:0, Україна — Ірландія 
— 1:1.
 Турнірне становище: Україна — 7 (3 мат-
чі), Шотландія — 6 (3), Ірландія — 4 (4), Вір-
менія — 3 (4).

■
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 За що я люблю українців: улам-
ки від снаряду ще теплі — вони вже 
дах ремонтують. Шифер тягнуть 
звідкись і міняють разом із сусіда-
ми. В іншому подвір’ї жінка запитує: 
«Чи можна вже закопувати вирву 
від снаряду? Може, ще встигну огір-
ки наново посадити?».

* * *
 Валянок у росії не просто націо-
нальний тип взуття, валянок у росії 
— це національний тип характеру.

* * *
 — Друзі та родичі з росії, хто не 
вірить українським новинам. Ласка-
во запрошую в Україну, я гостинно 

розділю з вами свій підвал.

* * *
 — А чому москалі не закушують 
після першої?
 — Тому що тоді після другої 
буде нічим.

* * *
 — Дивно, яка логіка в тому, що в 
росії, яка постійно бере участь у зброй-
них конфліктах і провокаціях, мініст-
ром оборони призначено Сергія Шой-
гу, який ні строкової не служив, ні на-
віть військової кафедри не закінчував?
 — Насправді все логічно. Щоб 
гнати на забій тупих оленів, потрібен 
досвідчений оленяр!.

По горизонталі:
 1. Собачка, який прославився 
тим, що гавкав на слона. 4. Голова 
парламенту. 9. Справжнє прізвище 
Олександра Олеся та Олега Ольжи-
ча. 10. Вихід у світ готового до вико-
ристання продукту, наприклад, пові-
домлення, фільму, книги, платівки, 
комп’ютерної гри. 11. Трава, що ви-
ростає на місці скошеної. 12. Знаме-
нитий давньогрецький математик із 
Сіракуз. 13. Те, що медики називають 
«абсцес». 15. Найвища частина Кар-
пат, розташована в Польщі та Словач-
чині. 20. Американський детективний 
серіал 70-х років. 22. Відгороджена 
частина подвір’я з приміщеннями для 
худоби, а також інша назва загону. 24. 
Знаменитий бенгальський поет, пер-
ший з азійців лауреат Нобелівської 
премії. 25. Аксесуар, належність, не-
обхідна ознака. 26.  Відпочинок, роз-
слаблення. 27. Химера, загадку якої 
розгадав Едіп.
По вертикалі:
 1. Президент Франції, який за-
кликав світ «зберегти обличчя путі-
ну». 2. Святий, який на Різдво при-
носить подарунки. 3. Частина сухо-
путної армії, що складається з кіль-
кох полків, батальйонів або батарей 
та інших військових частин і підроз-
ділів. 5. Вибухова речовина, яку 
рекомендують тримати сухою. 6. 
«Пішла стара, мов ... достала з по-

лиці: «Ось, на тобі сего дива. Піди 
до криниці. Доки півні не співали 
— умийся водою. Випий трохи сего 
зілля — все лихо загоїть». (Тарас 
Шевченко). 7. Трав’яниста декора-
тивна рослина з пахучими дрібними 
квітками, зібраними в колосоподібне 
суцвіття. 8. Велика ящірка. 14. Міг-
рант, який потрапив до країни без на-
лежних на те підстав. 16. Релігійний 
твір, не визнаний церквою. 17. Од-
номісний мотоцикл чи гоночне суд-
но, здатні розвивати значну швид-
кість. 18. Прізвище Лесі Українки та 
Олени Пчілки. 19. Прем’єр-міністр 
УНР часів Директорії. 21. Одесит 
Костя з відомої пісні. 23. Прем’єр-
міністр Угорщини, який хоче дружи-
ти з росією. ■

Кросворд №13
від 9 червня

Адреналіна ШУГАЙ

 Із перших днів російського ши-
рокомасштабного вторгнення те-
леведуча «Світського життя» Ка-
терина Осадча створила проєкт 
із пошуку зниклих. Він починав-
ся з телеграм-канала @poshuk.
znyklyh. Згодом, наприкінці трав-
ня, сторінка з аналогічною назвою 
розпочала роботу в інстаграмі. А 
від понеділка, 13 червня, в ефірі 
загальнонаціонального телемара-
фону «Єдині новини» відбулася 
прем’єра першого епізоду проєк-
ту «Знайти своїх». Це історії лю-
дей, які вже знайшли один одно-
го через телеграм-канал «Пошук 
зниклих», а також історії тих ук-
раїнців, які й досі шукають своїх 
рідних і близьких. Надалі проєкт 
виходитиме щопонеділка о 21:30 
на «Єдиних новинах».
 Як розповіла сама Катери-
на Осадча, представляючи про-
єкт в ефірі «Сніданку з «1+1», за-
раз найчастіше шукають людей 
на Донбасі, там, де точаться най-
запекліші бої.
 «Щодня ми розуміємо, як ру-
хається фронт, враховуючи запи-
ти. Тобто навіть не потрібно від-
кривати новини, ми просто ба-
чимо кількість запитів із того чи 
іншого міста і розуміємо, де най-
гарячіше, — розповіла Осадча. — 
Зараз найбільше запитів із Лиси-
чанська, Рубіжного, Попасної, 
Сіверськодонецька». Вона дода-
ла, що проєкт зараз потребує во-
лонтерів, які б допомагали шука-
ти людей безпосередньо в цих міс-
тах. 
 «Ми щодня шукаємо людей 
на місцях і закликаємо волон-
терів приєднуватися до нас. Для 
нас важливо зараз брати списки 
зниклих людей і просто шукати їх 
у лікарнях. Буквально вчора з Сі-
верськодонецька привезли велику 
кількість поранених. Ми шукає-
мо людей у Дніпрі, в Запоріжжі й 
усюди, де можна. І вже є щасливі 
історії. На жаль, не всіх ми знахо-

димо живими, це сумні реалії», — 
констатувала телеведуча. 
 За її словами, 18 тисяч людей 
шукають своїх рідних. Шукають 
і дітей, і осіб літнього віку. Віко-
вий діапазон розшукуваних — від 
5 до 95 років. «У нашій історії є 
пошуки 95-річного дідуся, а 
є щаслива історія пошуку 
90-річної бабусі, яку ева-
куювали з будинку для 
літніх людей з Ірпеня, 
— розповідає Катери-
на. — Знайшли її аж 
на Західній Україні». 
 Загалом за час іс-
нування проєкту його 
команда допомогла 
знайти понад 1,5 ти-
сячі людей. Удава-
лося навіть 
розшукува-
ти людей, 
яких неза-
конно ви-
везли до 
росії. 
 К о ж н е 
оголошен-
ня — це 
крик від-
чаю тих, 
хто втратив 
зв’язок із 

рідними. «Востаннє бабуся вихо-
дила на зв’язок 6 травня, вони з 
дідом були в підвалі. Вже місяць 
немає ніякої інформації». «Пра-
цював у місті Маріуполь на заводі 
Ілліча. З 2 березня не виходить на 
зв’язок. Є інформація, що потра-

пив під обстріл, далі його доля 
невідома». «Селище Покровсь-

ке, 23 березня вийшов із бу-
динку та не повернувся». 
«Херсон. Невідомі зайшли 
в квартиру, наділи мішок 
на голову й повезли в неві-
домому напрямку»... Де-
сятки і сотні схожих ого-
лошень. Дай Боже, аби всі 
зниклі знайшлися, живі 
та здорові. 
  Якщо ви когось 

розшукуєте, достат-
ньо залишити заяв-

ку в чат-боті @
poshuk.znyklyh. 

■

ДОБРА СПРАВА 

Катя Осадча шукає людей 
Проєкт відомої телеведучої допоміг знайти 1,5 тисячі зниклих

■

Катя Осадча. ❙

17—18 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +25...+27. Пiсля-
завтра вночi +13...+15, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +10...+12, удень 
+25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +25...+27.

14 червня температура води в Чорному морi становила 21-
24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями значний 
дощ. Трускавець: уночi +12...+14, удень +16...+18. Моршин: 
уночi +12...+14, удень +18...+20.

«Сучасна війна — це війна не кількості, а якості»
Наш співрозмовник — співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру 
Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник
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