Кошторис воєнного часу

Жінка і зброя

Уряд розпочав створення
Держбюджету-2023:
найбільше витратять на
оборону, головне джерело
доходів — запозичення

З 25 лютого помічниця
народного депутата
служить у теробороні.
За нею пішов у ЗСУ й
чоловік

» стор.8

» стор.6

Четвер, 11 серпня 2022 року

Бій за
Івасюка

Ставка на «джокерів»
спрацювала
«Динамо» у вольовому
стилі вийшло
до фінального етапу
кваліфікації до групової
стадії Ліги чемпіонів
» стор. 14

№22 (5893)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 36,568 грн
1 € = 37,296 грн

Київ
ганьбить
себе іменем
радянського
диктатора
в назві
проспекту
» стор.2

❙ Столиця України все ще пасе задніх у справі топонімічного очищення від російсько-радянських ідеологічних нашарувань.
❙ Колаж із сайту petition.kyivcity.gov.ua.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на вересень

стор. 9

2

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 СЕРПНЯ 2022

ІнФорУМ

«Сьогодні кожен свідомий громадянин відчуває, що мова — це основа нашої національної
ідентичності й національної безпеки, а мовний фронт — один із ключових у цій війні».

Тарас Кремінь
Уповноважений із захисту
державної мови

■ СЛОВО — ЗБРОЯ

■ НА ФРОНТІ

Немає російської
як предмета

Урожай «бавовни»

Одещина захищає державну мову,
відмовляючись від «язика» країни-терориста
Ярослава РІЗНИКОВА
Одеська, Миколаївська та Херсонська області тепер мають свого представника Уповноваженого із захисту державної мови в Україні — днями Тарас Кремінь представив Ярославу Вітко-Присяжнюк. На Одещині під час зустрічі з начальником обласної військової адміністрації Максимом Марченком та головою облради Григорієм Діденком Уповноважений із захисту державної мови Тарас
Кремінь поінформував про новий етап імплементації мовного Закону, який розпочався з 16 липня 2022 року і передбачає використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп’ютерних програм товарів. Наголосив на важливості дотримання Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в умовах воєнного стану.
«Сьогодні кожен свідомий громадянин відчуває, що мова — це
основа нашої національної ідентичності й національної безпеки, а
мовний фронт — один із ключових у цій війні. В Одесі — південному
форпості, який мужньо тримає оборону наших морських кордонів,
відчутно змінилось розуміння важливості дотримання мовного Закону», — сказав Тарас Кремінь.
Він зазначив, що станом на 2 серпня 2022 року на адресу Секретаріату Уповноваженого надійшло лише 49 звернень щодо порушення вимог мовного Закону в Одеській області, на відміну від минулого
року, коли таких було 157 повідомлень (4% від загальної кількості
всіх звернень). Української мови стало помітно більше у публічному просторі. Суспільна думка також суттєво змінилася на користь
української — як свідчить соціологія, переважна більшість громадян дедалі більше підтримує основні положення Закону про мову.
Нагадаємо, важливими віхами для утвердження української
мови стали ухвалення Закону України «Про освіту» (2017); визнання неконституційним так званого мовного закону «Ківалова—
Колесніченка» (2018); набуття чинності Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019) та підтвердження його конституційності Конституційним Судом України у 2021 році.
А ще десятиліття тому на півдні Україні органи місцевого самоврядування активно підтримували русифікаторські мовні практики, що формувались в Україні десятки й навіть сотні років.
На виконання просунутого з істотними порушеннями Верховною
Радою Закону «Про засади державної мовної політики» у серпні-вересні 2012 року російська мова отримала статус регіональної в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській,
Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях. Й
Одеська міськрада затверджувала російську мову регіональною й
дозволяла її використання в діловодстві, офіційних документах,
у школах і вишах міста, в рекламі тощо. Ще до того, у 2011-му,
мерія ухвалювала «Програму збереження та розвитку російської
мови в Одесі на 2011–2015 рр.». Під тиском міської влади школи вносили зміни до своїх статутів, перетворюючись офіційно на
двомовні. В результаті тоді з’явилися 33 російські класи у раніше де-юре українських школах. Єдиним винятком з-поміж 125
одеських загальноосвітніх закладів тоді стала гімназія №7, яка
від 1989 року за ініціативою батьків поступово переходила на українську мову викладання — у мільйонному місті, де на той час
було лише дві українські школи.
Ситуація активно стала змінюватися починаючи з 2014-го —
року російського збройного вторгнення в Крим та початку війни на
сході України. В Одесі тоді російську мову для навчання своїх дітей
вибрали 51% батьків, українську — 49%; у 2015 році — відповідно 44% і 56%; у 2017 році вже 41% і 59%. А у 2018 році шквал емоцій викликало повідомлення Олени Буйневіч — директорки департаменту освіти і науки Одеської міськради: батьки понад 9,4 тисячі
дітей (83% від загальної кількості першокласників) виявили бажання, щоб їхні діти здобували в Одесі освіту в класах з українською мовою навчання.
Директор департаменту освіти і науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак 22 червня нинішнього повномасштабно воєнного 2022 року в коментарі «Суспільному» розповів,
що на Одещині взагалі не викладатимуть російську мову та літературу. В освітній програмі письменників країни-агресора замінять
на авторів інших держав. «В області немає російської мови як предмета. Таке рішення прийняли заклади освіти при формуванні навчальної програми на 2022-2023 роки. Чекаємо рішення мера Одеси
Труханова у серпні. Нам пропонували залишити російську мову та
літературу як факультатив, але ми відмовили», — сказав Олександр
Лончак.
«Після 16 липня, відповідно до змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, в нас є можливість накладати
штраф на порушників мовного Закону, — констатує Тарас Кремінь.
Але ми всі розуміємо, що штраф — це не про гроші. Штраф — це репутаційні втрати. Тому закликаю до суворого дотримання мовного
законодавства. Пам’ятаймо, що всі, хто сьогодні порушують мовний
Закон, продовжуючи спілкуватися недержавною мовою, грають на
руку ворогові». ■

Гарячий сезон уже біля штабу політсили росії і в
окупованому Криму
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Потужні вибухи, що пролунали на аеродромі в кримській Новофедорівці, окупанти традиційно назвали прикрою випадковістю. Їхню поспішну версію пресслужба нашого військового відомства прокоментувала не
без долі сарказму. «Міноборони України не
може встановити причину займання, однак
укотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях, — йдеться у повідомленні. — Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть
якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи
навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг із бавовни дуже гігієнічний».
Цього ж дня українська авіація завдала сім
потужних ударів по п’яти осередках із живою
силою та зброєю в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. А в окупованому Мелітополі прогримів вибух біля штабу
«Єдиної Росії», де окупанти готуються до так
званого референдуму. За попередніми даними, причиною вибуху стала робота українських партизанів.
Не надто переконливі успіхи на південному напрямку змусили рашистів перекинути
сюди майже всі боєздатні частини. У результаті
Валентина ГРИГОРЕНКО
«Перейменувати проспект
Героїв Сталінграда на проспект Володимира Івасюка!»
— петиція з такою назвою за
номером 10989 з’явилася на
сайті Київської міської ради 5
серпня. «Закликаю перейменувати проспект імені Сталіна на проспект імені українського героя та автора — Володимира Івасюка. (...)
Диктатор убивав українців століттями шляхом голодоморів і репресій, а те, що
під Сталінградом загинула
величезна кількість українців, тільки доводить, що українців посилали на вірну
смерть, таким чином страчуючи в бою», — пише автор
петиції Єгор Кічко, який зазначає, що все життя живе на
цьому проспекті.
Він зазначає, що шанувати назвою ката українського
народу, методами якого користуються нинішні російські окупанти, неприпустимо.
Бо вже вісім років точиться
російсько-українська війна і
вже шостий місяць Україна
мужньо протистоїть повномасштабному вторгненню рф.
Киянин Єгор Кічко нагадує, що перейменування названого проспекту в столиці
тягнеться з 2016 року. Тому
варто «нарешті звільнити
наш чудовий Київ від такого жахливого топоніма, який
своїм існуванням зневажає
те, за що воюють наші воїни
на передовій, а саме за нашу
незалежність!».
Найсимволічнішим Єгор
вважає те, що з наданням
проспекту імені Володимира Івасюка відновиться історична справедливість. Адже
відомого молодого співака
і композитора, якому посмертно було присвоєно зван-

ЗСУ посилили свій наступ поблизу Ізюму. «Українська армія тут просувається нешвидко, але
дуже ретельно та успішно, звільняючи населені
пункти, — каже військовий експерт Михайло
Самусь. — Російське угруповання тут базується на чималій відстані від кордону, тому дуже
вразливе. Якщо Україні наразі вдасться перебити цю логістику, то угруповання «підвисне»,
опинившись у дуже недобрій ситуації».
Водночас запеклі бої й далі тривають на
Донбасі. Як повідомили в Генштабі, ЗСУ ліквідували кілька російських розвідгруп і тримають оборону на Донецькому, Краматорському
та Бахмутському напрямках. Ворог веде наступ за підтримки авіації та артилерії, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.
На Сіверській лінії фронту противник продовжує створювати видимість напруги, утримуючи в прикордонних районах Брянської та
Курської областей підрозділи Західного військового округу. Окупанти проводять демонстраційні дії для сковування маневру наших
військ і недопущення їх перекидання до інших регіонів. Зокрема, за останніми даними,
рашисти обстріляли наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області, а також вели розвідку біля Гаю
та Шалигиного. ■

■ ТОПОНІМИ

Бій за Івасюка
Київ ганьбить себе іменем радянського
диктатора в назві проспекту

❙ Столиця України все ще пасе задніх у справі топонімічного очищення
❙ від російсько-радянських ідеологічних нашарувань.
❙ Колаж із сайту petition.kyivcity.gov.ua.
ня лауреата Шевченківської
премії (1994) та Героя України (2009), за наказом верхівки Радянського Союзу було
по-звірячому вбито агентами КДБ у 1979 році у Львові.
Вбито за його проукраїнську
позицію та значущість творчості. Нагадаємо, Володимир Івасюк створив такі хіти
на роки, як «Червона рута»,
яка стала неофіційним гімном збірної України з футболу, «Водограй», «Я піду в далекі гори»...
Депутатка Київміськради Ксенія Семенова у фейсбуці так відреагувала на поширену Єгором Кічком петицію: «Заздалегідь вітаю
з перемогою). Річ у тім, що
відповідний проєкт рішення вже є в Київраді. Швидше за все, будемо його голо-

сувати з пакетом інших перейменувань». На що автор
петиції прагматично відповів, що ще наприкінці
квітня були нові публікації
в ЗМІ про перейменування,
однак надворі скоро середина серпня, а рішення донині
не ухвалене, не те щоб почало впроваджуватися.
Тож завбачливіше підписати петицію перейменувати
проспект Героїв Сталінграда на проспект Володимира
Івасюка! — Петиції. Київська міська рада. (kyivcity.gov.
ua) . Вона має набрати 6 тисяч
прихильників. Дієвим бійцем інформаційно-культурницького фронту може стати
кожен. Не підведіть ЗСУ, не
зневажайте звитяги захисників, які боронять Україну на
фронті. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 СЕРПНЯ 2022

■ ОСВІТА
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■ ЖНИВА

За заповітом Сухомлинського Кістлява з косою на полях
У черкаській школі готують галявини для «зелених уроків»
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах в одній із міських шкіл готують на подвір’ї зелені зони, у яких збираються проводити уроки на свіжому
повітрі. Про це «Україну молоду» повідомили в департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. На
думку педагогів, проведення уроків у затінку під деревами стане приємним сюрпризом для учнів і допоможе кращому засвоєнню знань. Адже свого часу український педагог Василь Сухомлинський заохочував учителів проводити уроки на
природі задля всебічного розвитку дитини, наголошують освітяни.
Вони кажуть, що педагоги, які практикували «зелені уроки», теж переконалися, що заняття на природі є прекрасною
альтернативою звичайним урокам, особливо для найменших учнів, адже діти одночасно і навчаються, і перебувають на
свіжому повітрі. Цікавими стають заняття з фізкультури, мистецтва, вивчення літератури та мови, дослідження світу.
Як наголошують у самій школі, де
планують проводити заняття у затінку,
такі «зелені уроки» на свіжому повітрі
будуть динамічні, допомагатимуть дітям краще вивчати новий матеріал, принесуть нові враження й задоволення. Звичайно, заняття відбуватимуться лише з
урахуванням безпекової ситуації та погодних умов. ■
Світлана МИЧКО
У Тернополі відбулося офіційне відкриття першої в Україні інноваційної сонячної
енергетичної системи Smartflower (у перекладі з англійської — «розумна квітка»).
Конструкція, що справді нагадує величезну квітку. Як зазначив на відкритті міський голова Тернополя Сергій Надал, у такий
складний воєнний час надзвичайно важливим є впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії,
тому що впродовж останніх років ми живемо в умовах постійної енергетичної війни з
росією, і щороку гостро постає питання щодо
енергозаміщення та виробництва електроенергії з альтернативних джерел.
«А завдяки таким сучасним інноваційним технологіям, як Smart Flower, ми маємо змогу забезпечити енергетичну незалежність від російського агресора, що напряму
стосується питання національної безпеки
України», — зазначив він. Відтак повідомив, що такі сучасні енергетичні системи
встановлюватимуть передусім для забезпечення комунальних закладів та установ, але
не тільки.
Як пояснили розробники установ-

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

❙ У черкаській школі готуються до уроків
❙ у затінку дерев.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської міськради.
■ ТЕХНОЛОГІЇ

Квітка-робот
У Тернополі встановили
інноваційну сонячну
енергетичну систему

Фермерські господарства, що
розташовані на півночі та північному сході Харківщини, можуть втратити значну частину свого урожаю.
Це ще один страшний відголос війни,
оскільки площі із збіжжям складно
очистити від мін та снарядів, надавши фахівцям гарантію безпеки. «Сапер, який йтиме полем, не зможе
працювати з приладом, — повідомив начальник частини гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій України
Ігор Овчарук. — Працювати неможливо навіть по пшениці, яка має від
пів метра і вище».
За словами представника ДСНС,
наразі фермери часто звертаються з проханням очистити угіддя від
боєприпасів, бо точно знають, що до
них «прилітало». Втім багатьом доводиться відмовляти. «У них смерть
їхнього бізнесу, а я не можу собі дозволити смерть сапера, — прокоментував ситуацію пан Овчарук. — Для
мене людське життя важливіше». У
результаті, деякі поля з дозрілим урожаєм доведеться просто спалити.
Змиритися з такими втратами наразі готові не всі представники аграрного бізнесу, наражаючи своє життя
на небезпеку. Днями, наприклад,
на протитанковій міні поблизу села
Вільхівка підірвався комбайнер.
Бригадою медиків екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікувального закладу. Окрім
серйозних проблем зі здоров’ям, відчайдух отримав ще й пожежу, яка
частково знищила його урожай.

❙ Фото ГУ ДСНС у Харківській області.
Швидко очистити територію цієї
частини Харківщини від боєприпасів
рятувальники сьогодні не обіцяють,
оскільки поблизу все ще точаться запеклі бої. Але й по завершенні війни
ця проблема тривалий час залишатиметься актуальною. За попередніми
даними, для повного розмінування
території України знадобиться щонайменше 10 років. «Це оптимістичні прогнози, — повідомив речник Держслужби України з надзвичайних
ситуацій Олександр Хорунжий, —
бо ми ще не знаємо, що коїться на територіях, де ведуться активні бойові
дії. Підрозділи ДСНС досі працюють
над розмінуванням держави після
Першої та Другої світових війн». ■

■ ДОВКІЛЛЯ

ки, SmartFlower використовує передову робототехніку та автоматизацію для інтелектуального відстеження сонця. «Квітка» впродовж дня обертається залежно від руху сонця по небосхилу, щоб краще вловлювати
промені, а після заходу сонця — автоматично складається й очищається, щоб підтримувати максимальне використання сонячної енергії. При цьому вона виробляє до 40%
більше енергії, ніж традиційні стаціонарні
сонячні панелі, і вже набула популярності
у багатьох країнах. Номінальна потужність
системи складає 2,5 кВт, відтак за рік можна отримати від 4 тис. до 6 тис. 200 кіловат
енергії, залежно від погоди і клімату. ■

■ ПИЛЬНУЙ!

Коли лунає повітряна тривога
Алгоритм дій
Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності у державних установах ГУ ДСНС України у м. Києві інформує про алгоритм дій при сигналі «Повітряна тривога».
Якщо ви почули сирени, перебуваючи
вдома:
1. Ввімкнути телевізор чи радіоприймач
і уважно прослухати інформацію про характер тривоги.
2. За можливості попередити сусідів та
одиноких людей, що мешкають поруч.
3. Швидко одягнутися та одягнути дітей;
перевірити наявність пришитих із внутрішньої сторони одягу в дітей дошкільного віку
нашивок, на яких зазначено: прізвище, ім’я,
по батькові, адреса, вік, номери телефонів
батьків.
4. Зачинити вікна, вимкнути всі елек-

Не всюди аграрії можуть збирати урожай,
бо їхні угіддя нашпиговані мінами

тричні та нагрівальні прилади, перекрити
газ, загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо).
5. Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас продуктів і
води, особисті документи, кишеньковий
ліхтар) і найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи
укриття.
У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди використовуйте для укриття підвальне приміщення
під будинком.
Якщо ви не почули сигналу або у вас немає можливості швидко перейти до сховища, перейдіть до більш безпечного місця в
квартирі: подалі від вікон, у коридор під
несучі стіни або ванну (але закрийте рушником дзеркало). ■

❙ Ентузіасти висадили 1500 кущів півоній.
❙ ФОТО з ФБ-сторінки Олександра Воскобойніка.

Півонії яром
Замість фестивалю
на Черкащині —
поки 1500 кущів квітів
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині у холодноярському селі Мельники на Чигиринщині
ентузіасти висадили 1500 різнокольорових кущів півоній. Про це повідомляє депутат Черкаської облради
Олександр Воскобойнік. «Це втричі більше, ніж за чотири попередні роки. Люди, ви надзвичайні! Дякую, що цілими громадами збирали та передавали саджанці», — говорить він.

Минулими вихідними у Холодному Яру мав відбутися п’ятий фестиваль «Крутий Заміс». Та війна зламала такі плани, але не традиції. «Ми
ще більше згуртувалися, посадили квіти півоній, схилили голови у
спільній молитві за перемогу та мир в
Україні», — зазначає Олександр Воскобойнік. І додає, що націю, яка садить квіти під час війни, неможливо
перемогти.
Пан Олександр переконаний, що
наступного літа півонієве поле заквітує переможним цвітом. «А ми
з вами зберемося на гучному фестивалі, де будемо святкувати, місити
глину та варити борщ. У нашій Україні, під синьо-жовтими прапорами.
Непереможні українці», — підсумовує депутат.
Нагадаємо, що засаджувати
півонії у Холодному Яру почали чотири роки тому, назвавши ту місцину Яром півоній. ■
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■ ПОЛІТИКА

Не на сцені на роялі грати
Брак західної зброї, бойової і дипломатичної, — недовіра до української влади?
Тетяна ПАРХОМЧУК
Відомий американський журналіст, колумніст The New York
Times Томас Фрідман в одній зі своїх останніх колонок написав, що
існує глибока недовіра між українським президентом і Білим домом,
власне, що і є стримуючим фактором надання достатньої кількості
зброї, якої не вистачає для рішучого наступу ЗСУ.
Команду звільнення півдня України близько місяця тому театрально озвучив президент Володимир Зеленський: «Наказую звільнити південь!». Проте цей публічний пафос не для війни, де щодоби
гинуть і цивільні, і військові, де стирають з лиця землі села, міські
квартали, міста… й у ситуації, коли нам реально не вистачає для
відчутного прориву зброї.

Не отримали стільки, скільки
потребуємо
Хоча, якщо подібні заяви як
дійство розраховані на тих, кому
пудра на мізки з найвищих кабінетів краща від реального сценарію бойових дій російсько-української війни, то на них, можливо, це вплинуло. З прицілом
на наступні вибори. Бо ж війна
війною, а вибори за розкладом.
Отже, ми, як запевняють експерти, не отримали від західних
партнерів стільки зброї, скільки
потребуємо на даному етапі війни. А постачання сучасної зброї
від західних союзників — один
із ключових факторів, завдяки
якому Збройним силам України
вдалося зупинити наступ кремлівської орди, суттєво зменшити
наші втрати та почати масовані
удари по складах боєприпасів і
техніці ворога.
Військові експерти вважають, що це і є початок контрнаступу України для звільнення
окупованих територій.
І головна умова його успіху
— постійне швидке надходження сучасного озброєння з країн
НАТО, особливо зі США. У цьому ми вже переконалися на прикладі застосування HIMARS, що
знищили десятки складів російської армії.

Рішучість Заходу —
в послідовності наших дій
Однак, як зазначає український експерт з питань безпеки,
кандидат технічних наук, директор воєнних програм Центру
Разумкова Микола Сунгуровський, рішучість і послідовність
надання Україні воєнної допомоги залежить від того, наскільки
послідовними і рішучими є наші
цілі.
«Темпи й обсяги надходження воєнної допомоги, її види великою мірою залежать від тих
військових завдань, які ми ставимо перед собою. А також, безумовно, від нашої волі до боротьби
— політичної, суспільної, військової», — вважає експерт.
Він зауважує, що Захід прискіпливо слідкує за успіхами
ЗСУ, оцінює налаштованість до
боротьби, робить відповідні висновки і на їх підставі ухвалює рішення про наступний пакет допомоги.
Варто нагадати алгоритми
постачання озброєння із Заходу за минулі місяці війни. Зброя
надходить окремими пакетами
і як результат наших окремих
суттєвих зусиль і результативних дій.
«Вигнали росіян з-під Києва — отримали безпілотники і
ПТРК; очистили від росіян північ і південь — маємо гармати і
БМП; зупинили наступ на Донбасі — ось нам танки і РСЗВ», —
каже Сунгуровський.

Однак, аби справді ефективно протидіяти ворогу, точкового застосування окремих видів
зброї недостатньо.
Гарантією перемоги України у війні з росією має стати повноцінна система, що передбачає повний перехід від радянської зброї до військової техніки
за зразком НАТО, який був оголошений у квітні. Разом із відповідними технологіями та налаштованою логістикою.

Це — недовіра
Отже, сьогодні налаштувати
безперебійну систему, на думку
вітчизняних експертів, заважають певні взаємопов’язані фактори.
Нагадаємо, в квітні США з
великими потугами передали
Україні артилерійські системи
155-го калібру, що є стандартом
зброї НАТО. До того американці

ну замість цифрової — більш
точної та ефективнішої — системи наведення цілі.
Якщо зброя виходить із ладу,
то кожну зламану американську
гаубицю ми поки що веземо на
ремонт у Польщу.
Ламаються ці системи часто,
бо, по-перше, вони не нові, а подруге, через невелику кількість
і відсутність цифрових систем
ЗСУ експлуатують їх дуже інтенсивно.
Публічно можна знайти купу
різних пояснень, чому так відбулося. Але є головна причи-

Останніми днями столичними коридорами влади
ширяться чутки про заміну глави офісу президента
Андрія Єрмака на Арсена Авакова.
переважно допомагали Україні
з пошуком та постачанням радянської зброї в східноєвропейських країнах.
Тоді ситуація на фронті була
критичною. Ворог мав перевагу в
рази і знищував артилерійським
залпом кілометри наших позицій. Протиставити їм ми могли
лише західні NLAW, «Стінгери»
та «Джавеліни». Проте, як пояснюють військові, вони є системами близького бою й ними неможливо перемогти російську артилерію.
В Америці довго вагалися, чи
давати Україні такі необхідні сучасні артилерійські системи 155го калібру, пояснюючи, що це
може спровокувати путіна на подальшу агресію. Але публічний
розголос, викликаний жахіттями в Бучі й Ірпіні, та тиск Конгресу змусили адміністрацію Байдена розпочати постачання.
Дії США стали сигналом для
інших партнерів надавати нам
західну артилерію.
Проте є ще одна проблема.
Окрім того, що західної зброї
досі недостатньо, передане обладнання здебільшого є застарілою, списаною зі складів технікою, яка не тримається довго на
полі бою. А сучасну зброю союзники передають нам без повного доступу до технологій. Через
це ми не можемо використовувати її на повну потужність та ремонтувати в Україні, бо вона без
цифрових систем контролю вогню та без технічної документації. На практиці це означає, що
наші солдати наводять американську артилерію на ціль вруч-

на, над якою нам треба ґрунтовно працювати: американці не
настільки довіряють українській владі, щоби передавати найсучасніші оборонні технології
в повному обсязі. Для нас це є
серйозною загрозою.

Партнерам потрібні гарантії
порядності
Але наші партнери хочуть
мати повну впевненість у тому,
що поставлена зброя буде використана за призначенням, а інформація про отримані технології не опиниться у третіх осіб.
На жаль, за попередні роки
ми не показали себе відповідальними партнерами з нульовою толерантністю до корупції. У результаті сьогодні помилки минулого стають на заваді отриманню
найновітнішої зброї, від чого залежатиме наша перемога.
А ситуація підвішена за Фаберже давно — закупівлі та продаж зброї в Україні є однією з
найбільш закритих секретних і
непрозорих систем, де крутяться мільярдні грошові потоки.
І, вочевидь, саме зараз, в умовах повномасштабної війни, нам
потрібно навести лад у сфері оборонних закупівель. Адже на кону
стоїть існування країни та життя мільйонів людей. Але, схоже,
це не входить у плани влади. Бо
замість проведення прозорої реформи закупівель при Міністерстві оборони формується монополіст із торгівлі зброєю — державне підприємство «Агенція
оборонних закупівель».
І не встигла розпочатись
діяльність цього ДП, як увагу

суспільства вже привернула відповідальна за роботу цієї агенції особа. Це заступник міністра
оборони, колишній бізнес-партнер Андрія Єрмака — Денис Шарапов.
Журналісти програми «Наші
гроші» провели розслідування
щодо цього персонажа й дійшли
висновків, що Шарапов має репутацію торговця зброєю ще з
корупційних часів Віктора Януковича.
Звісно, до біографії та дій
Шарапова та загалом новоствореного ДП найближчим часом
буде прикуто увагу як вітчизняних експертів, так і американських та російських спецслужб.
Оркостану необхідний фактаж
для інформаційно-психологічних операцій у період осінньої
виборчої кампанії в США. Американцям же необхідно зрозуміти, наскільки Україна серйозно
налаштована змінюватися та заслужити довіру до себе в досить
чутливому грошовому секторі
оборонних закупівель.
З іншого боку, американських партнерів вражає ефективність Збройних сил України в
тому, як вони відбивають напади росіян попри вогневу перевагу агресора.
«УМ» уже писала, що за перші п’ять місяців війни до української армії вибудувалася
довіра та повага західних партнерів — більша, ніж до чинної
влади. Саме завдяки ЗСУ з кінця квітня розпочалися поставки
серйозного сучасного натовського обладнання в Україну. Але наразі цього обладнання недостатньо для перемоги.
Зрозуміло, що завданням
кожного дотичного до ухвалення
рішень у нашій державі має бути
розбудова довіри партнерів. Бо
це забезпечить нашій армії високотехнологічну зброю для звільнення окупованих територій та
пришвидшить перемогу над московською ордою.

Брак зброї — бойової
і дипломатичної
Варто зазначити, що в пакет
недовіри до влади України загорнута не лише обмежена підтримка зброєю, а й відсутність дипломатичних багатоходовок. І ця
аналогія чітко відслідковується
у врегулюванні Білим домом загострення взаємин між Китаєм
та Тайванем. Нагадаємо, Пекіну
розсвербілось прагнення свободи Тайбею, що могло б перерости

в чергову воєнну кризу. Як ліки
від сверблячки Піднебесної Вашингтон відправив у Тайвань переконливу й рішучу Ненсі Пелосі
— американську політикинюдемократку, депутатку Палати
представників Конгресу США.
Власне, що за урок для нас?
Цей візит закликав Китай перестати штовхатись далі. Сильний
крок, який показав, що гуманітарні цінності та ліберальні демократії будуть захищені. Україна на тлі повномасштабного
вторгнення росії пів року тому
демонструвала політичну слабкість, тож і не отримала таких
потужних дипломатичних кроків підтримки з боку США. А це,
ймовірно, також стало чинником агресивно-жорстокого просування російських агресорів углиб України.
І хоча в найближчому майбутньому Китай, можливо, й не
почав би війну проти Тайваню,
але точно посилив би тиск на
країну, якби США довше зволікали.
А ще візит Пелосі до Тайваню був необхідним, щоб показати всьому світу, що США не блефують.
Отже, в підсумку гальм активнішої допомоги Україні —
всебічна недовіра до влади. Ми
всі розуміємо, що йдеться про
конкретні персони з оточення
президента України Володимира Зеленського. Але якщо Зеленський, усвідомлюючи всю
небезпеку для України і знаючи
тих зрадників, — а їх уже і в Україні, і в США знають, — чому
не звільниться від них? Що заважає? Існує думка про вагу певних домовленостей, що й не дає
можливості підняти цю тему.
Крім того, ця категорія оточення
має певну інформацію і на президента Зеленського. Утаємничені
у всі ці процеси кажуть, що Зеленський у глухому куті й виходу не бачить.
Хоча останніми днями столичними коридорами влади ширяться чутки про заміну глави
офісу президента Андрія Єрмака на одіозного й популярного в
певних колах Арсена Авакова.
Головне наразі полягає в
тому, що ми, попри таку важку війну, таку трагічну для нас
долю, рішучі й маємо волю до
перемоги. А тому можемо переконати й Банкову, що влада не
має права розчаровувати світ,
викликаючи недовіру в тих, хто
простягає нам руку допомоги. ■

СУСПІЛЬСТВО
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Бельгія — Україна

«Франкополе» — це 12 гектарів
землі й будинок старої ферми,
який свого часу українці старшої генерації облаштували під
виховно-відпочинковий і культурний центр для української
молоді країн Західної Європи.

Відкривали пам’ятник
Франкові гості з Франції,
США, Канади, Британії,
Німеччини
Згадує Юрій Коваль: «Це
«Франкополе» існує завдяки нашим батькам. Зокрема,
участь в організації брав мій
батько Омелян Коваль. Ще з
1953 року СУМ (Спілка української молоді) щоліта організовувала таборування для
дітей та молоді в різних місцях
Бельгії. Отож вирішили, що
треба купити власне приміщення для таборів і різних імпрез.
У березні 1965 року скликали
збори трьох організацій: Українського домового комітету
(УДК), Спілки української молоді (СУМ), Об’єднання українок Бельгії (ОУБ), які прийняли статут «Виховно-відпочинкового центру української молоді в Бельгії» як громадської
організації без користолюбивих цілей».
Оглянули кілька проєктів,
земельних ділянок. Зупинилися
саме на старій «Ферме де Гарзе»
— так називалася ферма, збудована ще у XVII столітті, яку згодом перейменували у «Франкополе». До речі, місцевість, де
розташований маєток, називається Francorchamps, що в
перекладі означає «Франкове
поле» й мальовничими краєвидами нагадує Карпати.
До 10-ліття «Франкополя»
тут встановлено пам’ятник Івану Франку. На великому камені — чудова бронзова плита. На відкриття пам’ятника
у 1976 році, в день закінчення
літніх таборів, прибуло понад
700 гостей із Франції, Америки, Канади, Англії, Німеччини, Бельгії.
Голова СУМ Микола Левицький показує територію, розповідає про організацію, одночасно турбується й про відпочинок дітей та молоді. Від організації відпочинку багато
залежить.
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■ ОСНОВИ

Бельгійське Франкове поле зустрічає
пластунів і сумівців
Майже дві сотні дітей оздоровилися в літніх
таборах, які зароджувалися 70 років тому

❙ «Франкополе» у Бельгії.
Над табором пісня лине
Хлопці й дівчата співають
українських пісень. Комендант
табору СУМу Роман Зубрицький не просто любить сюди
приїздити. Саме тут він провів свої найкращі дитячі роки,
а сьогодні йому й іншим керівникам батьки довірили своїх
дітей. Відповідальність неабияка. А ще ж дітям потрібно
створити насичений і незабутній відпочинок.
На допомогу приїхали виховники з України Леся Голик
— голова крайової управи СУМ
в Україні, Андріана Харів,
Уляна Іжик, Настя Віль. А Софія Пошивайло прилетіла аж із
далекої Австралії. За тиждень
вона так здружилася з сумівцями, що на прощання не стримувала сліз.
Про здоров’я дітей турбувалася таборова медична сестра Світлана Заур-Гора. Її дитинство також минало в цьому
таборі, а сьогодні вона привезла сюди свого онука Володимира. Хлопчик, який народився, зростає й вчиться у Бельгії,
прекрасно говорить і українською, й французькою.
Діти у захваті від відпочинку. Тут на одному рівні звучать
українська і французька мови.
Цьогоріч відпочивають школярі з Бельгії та діти тимчасово
переселених українців, які постраждали від війни з росією.

Гасло сумівців — «Бог і Україна». Отож день починається з молитви. До табору завітав новопризначений капелан
СУМ Бельгії отець Тарас Бордюк. Він проводить молебні,
духовно підтримує молодь.
Діти розходяться по групах.
Усі задіяні. Хтось співає, хтось
танцює, а хтось слухає історію
про найдавніший український
інструмент — бандуру. Про це
цікаво розповідає Надія Балич.
А Ірина Шабала провела майстер-клас із дитячої літератури,
почитала свої твори.
Смачно готували для дітей і
дорослих чудові кухарки Марія
Кушніренко, Світлана Мартиненко, Ірина Шуфатинська...
«Я вперше приїхала до
сумівського табору, — розповідає Настя Васько з Полтави.
— Війна з росією змусила нас
шукати порятунок і прихисток. Мені подобається вивчати нідерландську й французьку мови. На дозвіллі люблю малювати, бавитися з тваринками».
Адріан Пасинок із Брюсселя в сумівському таборі вже
втретє. Він добре володіє українською й французькою.
«Мені сподобалися спортивні
змагання, які проводив друг
Віталій, спільна ватра з пластунами, мандрівка в гори, танці і смачний пиріг з вишнями»,
— розповів з радістю Адріан.

■ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Звільнити українофобів!
Президенту України Володимиру Зеленському
Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку
Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю
Уповноваженому ВР з прав людини
Дмитру Лубінцю

Звернення до керівництва України
Вкотре звертаю Вашу увагу на події,
які передують вшануванню пам’яті 90х роковин Голодомору-геноциду українців у 1932-1933 роках.
У 2021 році після проведеного у вересні Міжнародного форуму, участь у
якому взяли понад 300 науковців, дослідників, краєзнавців, громадських
діячів та представників влади, розпочалося переслідування та цькування,
зокрема і в соцмережах, науковців, які
брали участь у дослідженні наслідків
Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом.
Україна десятиліттями намагалася
встановити чисельність втрат знищених українців у роки Голодомору. Натомість Росія вже 90 років намагається приховати свій найбільший злочин,
вчинений у XX столітті, зокрема й зусиллями п’ятої колони в Україні.
7 листопада 2003 року на 58-й Ген-

асамблеї ООН ухвалено «Спільну заяву з нагоди 70-ї річниці Великого голоду 1932-1933 років в Україні» щодо
знищення 7-10 мільйонів українців.
Даний документ підписало 64 країни,
в тому числі й Російська Федерація.
Саме після цього почалося приховування наслідків злочину геноциду. Розпочалися активні дослідження в Росії так
званого «загальносоюзного голоду» та
наполягання на 3,5 млн втрат від нього. Такі ж тези щодо втрат протягує й
п’ята колона в Україні.
Мало того, в даний момент під час
російсько-української війни триває
політичне переслідування генеральної
директорки Національного музею Голодомору-геноциду, доктора історичних наук Олесі Стасюк. Ці дії зумисно вчиняють міністр культури Олександр Ткаченко та голова УІНП Антон
Дробович. Вказані особи активно втручалися у процес захисту першої в Україні та світі докторської дисертації на
тему Голодомору-геноциду, яку успішно захистила пані О. Стасюк. Забороняли розповсюджувати книги, видані
Музеєм Голодомору та пані Стасюк,

❙ Гасло сумівців — «Бог і Україна».
Ватра і незабутній алярм
Поруч із сумівцями, в долині «Франкополя», розкинули свої ятки пластуни. Цьогоріч це 5-й ювілейний табір
пластунів.
«На свіжому повітрі весело
й цікаво проводять час близько вісімдесяти осіб, — розповідає Оксана Сеничак, голова
малої пластової групи Бельгії.
— З ними працюють шістнадцять виховників. У таборі багато дітей із Бельгії та українців,
котрі вимушено, на час війни,
знайшли тут прихисток. Загалом тут перебувають пластуни, які раз на два тижні активно відвідували заняття з українознавства, історії, культури, співів, пройшли відповідні
майстер-класи».
У вихідний день табір
відвідав міністр молоді і спорту Бельгії Бенджамін Далле.
Фламандський уряд охоче допомагає пластунам. Наприклад, цьогоріч — із придбанням яток.
Дітям підписують таборові посвідки. Минуть роки, і
вони згадають найкращі часи,
проведені в таборах відпочинку у «Франкополі». А сьогодні хлопці й дівчата, які подружилися в таборах, активно

демонструвати фільми, презентувати
виставки, погрожували ліквідувати Інститут дослідження Голодомору та вимагали, щоб вона звільнилася та відмовилася від своїх досліджень. Шантажували зіпсуванням репутації, чим
і займалися останні пів року.
Після тривалого тиску, шантажу та
погроз міністр культури О. Ткаченко
вчинив неправомірний вчинок, звільнивши 24 червня 2022 р. Олесю Стасюк
з посади гендиректора музею, в той час,
коли вона перебувала у декретній відпустці з догляду за дитиною до 6 років.
Звертаю Вашу увагу, що за 20 років
своєї діяльності Олесею Стасюк було
зроблено значний внесок у поширення
правди, розвінчування російських наративів та у визнання Голодомору геноцидом у світі. У 2020 р. один із її проєктів був занесений до Книги рекордів
України за розповсюдження інформації про Голодомор-геноцид найпоширенішими мовами світу.
Може, Вам не відомо, але у травні
2015 року рф внесла Олесю Стасюк до
списку екстремістів за видання книги
«Рафаель Лемкін. Радянський геноцид
як класичний приклад геноциду», яка
була перекладена на 33 мови світу.
Цинічним є те, що О. Стасюк було
звільнено, коли вона відкривала
виставку в найстарішій синагозі Німеччини у м. Ессен спільно з єврейсь-

обговорюють подію, яка трапилась нещодавно опівночі: в
таборі стався алярм (алярм —
це раптовий збір заради виконання важливих завдань, із
французької «до зброї»). Друга Данила, який героїчно охороняв табір, викрали невідомі.
Довелося підняти увесь табір,
утікати в безпечне місце в ліс.
По дорозі нікого не загубили.
Всі трималися купи. Данила
знайшли прив’язаним до дерева, живим і здоровим. І тут
увесь гурт заспівав Гімн України.
«З такими дітьми, — говорить комендант табору сумівців Роман Зубрицький, — москалі до нас ніколи не наважаться прийти. І ми впевнені: Україна переможе!»
Переконавшись, що загрози не існує, всі повернулися до
табору. Особливу вдячність організаторам таборів висловлюють діти з України, які на певний час замість тривожних сирен співали українських патріотичних пісень.
«А мій віночок, який я
сплела на Івана Купала й пустила тут на воду, обов’язково
приб’ється до берега Дніпра,
до рідної України», — говорить
дівча з натовпу. ■

кою громадою, розповідаючи про два
найстрашніші геноциди. А також за останні місяці змогла організувати конференцію в Німеччині «Геноцид українців: від минулого до сьогодення»,
розповідаючи про Голодомор та геноцид у 2022 р.
Вважаю, що О. Ткаченко та А. Дробович вчиняють злочин, організовуючи переслідування людини, яка 20
років свого життя займається дослідженням Голодомору. До чого ми докотилися?
Вимагаю звільнити українофобів О.
Ткаченка та А. Дробовича із займаних
посад, припинити політичні переслідування науковців, які вивчають злочини комуністичного тоталітарного режиму. Заборонити діяльність п’ятої
колони в гуманітарній сфері, яку очолюють О. Ткаченко та А. Дробович.
Відповідні звернення будуть направлені у міжнародні правозахисні
організації.
Прошу Вас долучитися до встановлення правди!
Прошу відповісти відповідно до Закону України про звернення громадян, у першу чергу як Героєві України
у термін, передбачений законом!
З повагою
Юрій ШУХЕВИЧ, Герой України,
народний депутат VIII скликання,
довголітній політв’язень СРСР.
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Жінка і зброя

«Демілітаризація» ферми

З 25 лютого помічниця
народного депутата
служить у теробороні.
За нею пішов у ЗСУ
й чоловік

Благодійники зібрали на відновлення зруйнованого
російською ракетою особистого селянського господарства
близько 300 тисяч гривень

Ганна ВОЛКОВА
Аліна — мама 5-річної доньки,
донедавна директорка комунального
підприємства «Парки Посулля», депутат Лубенської міськради, помічниця народної депутатки Анастасії
Ляшенко, до військової справи раніше не мала жодного відношення. Але
вже 24 лютого була у військкоматі.
«Я твердо знала, що мушу щось
робити для Перемоги. Дійсно, тоді
взагалі не уявляла своєї ролі в цій роботі, — усміхається. — Певно, могла
б займатися волонтерством, що теж
дуже важливо. Однак мені хотілося
потрапити у військовий батальйон. І
тепер не відступлю: якщо треба буде
взяти автомат у руки і йти вперед —
я піду. Кожна людина на війні важлива».
Це бажання у молодої жінки виникло під час тренувальних навчань
бійців тероборони, які проводилися напередодні широкомасштабного вторгнення армії рф в Україну.
Тоді, каже, внутрішньо відчула, що
захищати Батьківщину зі зброєю в
руках — це її. Принаймні стріляти
з автомата Калашникова у неї виходить добре.
Наразі Аліна Савка служить на
посаді обліковця складу ракетноартилерійського озброєння (РАО)
однієї з військових частин окремого батальйону ТрО. У її обов’язки
входить видача під розписку зброї
та боєприпасів, необхідних для навчальних стрільб і ведення бойових
дій: автоматів, кулеметів, гранатометів, мін, гранат тощо. Без цього,
каже, не може функціонувати жоден військовий підрозділ. Без документації ніхто нічого в армії не отримає. Аліна Олегівна з усією відповідальністю, яка їй була притаманна
завжди, виконує свої обов’язки.
«Військова служба навчила
мене пунктуальності, — розповідає. — Раніше я часто запізнювалася на якісь заходи, ділові зустрічі. У перші дні служби за звичкою запізнювалась і на шикування, що проходить о восьмій ранку.
На хвилину-дві, не більше. Але після того, як отримала за це по повній
програмі, більше такого зі мною не
траплялося».
Разом з Аліною служить і її чоловік Станіслав. Незважаючи на обмеження щодо призову через проблеми зі здоров’ям, 24 лютого він
прийняв рішення іти на фронт.
Знайомий військовослужбовець переконав для початку піти в тероборону, а вже звідти можна відправитися у й бойові війська. Станіслав,
фахівець в IT-сфері, тепер начальник польової лазні — забезпечує
солдатів душовими. Це теж важливий напрям роботи. Заодно й колегам із комп’ютерного відділу за потреби допомагає.
Вдома батьків-військових чекає п’ятирічна донька Ніка, яку
вони залишили на бабусь. Перший
час подружжя служило в Лубнах,
тож мало можливість часто бачитися з дитиною. Ніка дуже пишається мамою й татом, їй подобається
їхня форма. Каже: «Коли виросту,
теж носитиму таку». Аліна їй відповідає: «Сподіваюся, коли ти виростеш, війни не буде». Поки що ж
малеча із задоволенням одягає куплену мамою піксельну кофту. Звіс-

❙ Аліна з чоловіком.
❙ Фото надане Аліною Савкою.
но, плаче при розлуках…
Аліна зізнається, що, йдучи у
військкомат, нікому з рідних не
сказала про це. Серед добровольців
у перший день війни вона виявилася єдиною жінкою. Зраділа, коли
побачила знайоме обличчя — депутата міськради Григорія Уляницю.
«У батальйон, у якому зараз перебуваю, потрапила того ж вечора.
Хоча там було не до мене, чесно кажучи, — розповідає військовослужбовиця. – В першу чергу оформляли чоловіків — їх там стояли сотні.
Добровольців одразу відправляли на
фронт. А мене направили у військову частину тероборони. «Якщо тебе
візьмуть, то повернешся за тимчасовим військовим квитком», — сказали. Вже було пізно, тому я попросила чоловіка відвезти мене в штаб до
командира цієї частини. Тоді й довелося зізнатися Станіславу, що прийняла рішення служити в ТрО. А він
зізнався мені, що хоче йти на фронт.
Тепер у нас лежать напоготові каски
й бронежилети…»
Уже наступного дня Аліна Савка займалася діловодством у батальйоні: оформлювала документи
на добровольців. Паперів було дуже
багато, доводилось прихоплювати
ночі, бо за день не встигали. Було
морально важко від спілкування з
великою кількістю людей з різними характерами. Але це тільки загартовувало її.
Щоб гарно виглядати, жінці довелося, звісно, підрізати рукави у кітелі, придбати футболку по фігурі й
берці, бо чоловічі розміри «стартують» із 40-го. «Справа не в грошах,
звісно, але ми дуже чекаємо жіночої форми, — каже Аліна. — У нашому підрозділі дівчат служить під
сотню: медички, кухарки, логісти,
фінансисти… Особливо незручні нам
чоловічі штани та кітель».
Живучи у ритмі військової дисципліни, невгамовна Аліна Савка
будує плани на мирне життя. В них
— обов’язкове повернення до відновлення парків Лубенщини. На
посаді директора КП «Парки Посулля» вона встигла попрацювати
менш ніж пів року, але за цей час у
них з’явилися нові лавки, атракціони, туалети, відеоспостереження…
Зникли бур’яни, до речі. Багато чого
Аліна робила за власні кошти.
Знаючи натуру цієї тендітної
симпатичної молодої жінки з твердим характером, можна не сумніватися, що її війна буде успішною на
всіх фронтах.
На днях народна депутатка Олена Шуляк винесла подяку Аліні Савці за внесок в оборону держави. ■

❙ Костянтин Пархоменко: «Внаслідок «демілітаризації» ферми овець тепер тримаємо просто неба
❙ посеред наспіх змайстрованої огорожі.»
Ганна ЯРОШЕНКО

Власник «демілітаризованого» москалями особистого
селянського
господарства
— 51-річний житель села
Копили Полтавського району Костянтин Пархоменко — потроху оговтується
від втрати. Цілих сім років
чоловік розвивав своє хазяйство, вкладаючи в нього кожну копійку, готувався
зареєструвати ферму і стати повноцінним фермером,
а тепер, говорить, опинився
біля розбитого корита. Найжахливіше ж те, що внаслідок вибуху російської ракети
загинула людина.

«Вдарили по фермі
прицільно — я б сказав,
точніше не буває»
«Це сталося увечері 15 квітня. Ракета прилетіла, імовірно, з території Бєлгородської області, пролетіла над Копилами й упала отут. От бачите вирву, —
демонструє пан Костянтин вирвану силою вибуху яму розміром приблизно 5х3
метри й завглибшки десь 1,5 метра. —
Що за ракета, толком не знаю, бо більше розбираюся у вівцях, козах, конях.
Але вдарили прицільно — я б сказав,
точніше не буває. Ліворуч стояло господарське приміщення для худоби площею 500 квадратних метрів, а праворуч
— двоповерховий будиночок периметром 5х4 метри, де мешкали працівники, які допомагали мені господарювати.
Ракетний удар прийшовся якраз посередині між цими двома будівлями».
Одразу після цього все загорілося. У двоповерховому будиночку перебували два чоловіки: у мить вибуху бойового снаряда один із них, за словами
мого співрозмовника, возився з самокруткою, а другий — лежав на дивані. І
тоді як першого вбило, другий відбувся
лише подряпинами на обличчі та нозі.
«Оскільки ракета пролітала над нашим селом, ми чули її свист, — пригадує Костянтин Пархоменко. — Коли ж
стався сильний вибух, дружина Аліна одразу відчула неладне. Вона була впевнена, що це прилетіло в наше господарство, — і немов у воду дивилася. Я почав
телефонувати працівникам, але Сашко
Ружнов, який лишився в живих, не міг
узяти телефон — настільки в нього від
пережитого шоку трусилися руки. Десь
після шостого дзвінка урешті-решт відповів. Чоловік повідомив про те, що його
партнер загинув, а він, схопивши телефон, у самих трусах вибрався через вибитий у стіні отвір. Оскільки, за слова-

ми Сашка, усе враз зайнялося, ми негайно викликали пожежників. Та, попри всі
їхні старання, від обох будівель лишилася тільки оця купа обгорілих колод. Уже
наступного дня в росії відрапортували,
що на Полтавщині знищено два військові об’єкти. Схоже, одним із них і стала
наша ферма. Вона стояла відокремлено,
тут поряд немає інших споруд — може,
тому її сприйняли за щось інше. Проте
тут ніколи не було нічого, окрім овець,
коней, телят і кіз».
Свого часу пан Костянтин облюбував це відлюдькувате місце на пагорбі, бо, коли раз на кілька років тут бувають весняні розливи, уся інша місцевість тижнів на три перетворюється
на суцільну водяну гладінь. Чоловік через це придбав алюмінієвий човен —
під час повені з його допомогою можна
було добратися до господарства. Проте
навіть цей човен не витримав випробування вогнем.
Ми ходимо з Костянтином Пархоменком згарищем. Що й казати, це сумне видовище. На запитання, чи підраховував він суму завданих ворожою ракетою збитків у грошовому еквіваленті,
мій співрозмовник відповідає: «Збитки дуже значні. За моїми попередніми
підрахунками, це близько 2 мільйонів
гривень. Ви ж бачите, практично нічого
не вціліло. Господарство, по суті, знищене. Загинули десь 30—35 тварин. Точно
неможливо було порахувати, бо тоді як
одних убило осколками, інші згоріли в
господарській будівлі живцем».
Обгорілий трактор один із фермерів зголосився відремонтувати.
Та невдовзі повідомив по телефону
невтішну новину: той, мовляв, не підлягає ремонту й годиться хіба що на металобрухт. Причіп до трактора й навіть
прес-підбирач для сіна дуже побиті осколками.

«Зараз усе в господарстві
в підвішеному стані,
а попереду — повна
невідомість»
«Спочатку відчував не просто
шок — усе було немовби в тумані, —
зізнається Костянтин Пархоменко. —
Не міг повірити в те, що це відбувається
зі мною насправді, то був наче страшний сон. Дружина на 10 років молодша
за мене, проте перенесла все іще важче — навіть злягла, довелося викликати «швидку». Розпочавши з 20 придбаних овець, ми цілих сім років усією
сім’єю (у нас з Аліною ростуть три доньки) вкладали в підсобне господарство
всі сили й душу. Планували займатися
цією справою й у майбутньому. Не так
давно купили навіть доїльний апарат —
розраховували, що доїтимемо ним 30

кіз. Але внаслідок стресу й контузії в
багатьох із них молоко просто пропало.
Удар ворожої ракети в одну мить перекреслив ці роки життя».
Спершу чоловік хотів поставити
хрест на цій справі, вирішивши продати тварин, які вціліли. А потім до нього
приїхали представники Асоціації фермерів та приватних землевласників і
землекористувачів Полтавщини і просто друзі, знайомі й відмовили його від
такого кроку, запевнивши, що держава допоможе всім, хто постраждав від
агресивних дій рашистів. Більше того,
благодійники гуртом зібрали майже
300 тисяч гривень на відновлення ферми, зруйнованої російською ракетою.
«Вдячний усім, хто підтримав мене
й морально, і фінансово, — зазначає
пан Костянтин. — Завдяки цьому тварин поки що не збув. Хоч зараз усе в
господарстві в підвішеному стані, а попереду — повна невідомість. Я припускав, що, можливо, за оту суму коштів,
які пожертвували добрі люди, вдасться купити далеко не новий трактор. Але
ж до трактора потрібен ще й певний запас солярки. До того ж не знаю, чи підлягає ремонту прес-підбирач для сіна.
У мене лишилося тюків 80 торішнього
сіна, але його вистачить хіба що днів на
20. А загалом я заготовляв за сезон 600
тюків. Чи зможу це зробити цьогоріч, не
знаю. Однак навіть заготівля сіна — не
найсуттєвіша проблема. Бо, якщо до холодної пори року не вдасться відновити
господарську будівлю, зимувати нашим
тваринам буде просто ніде. Власними
силами так швидко я не справлюся.
Адже маю багато іншої роботи: пасу
овець, дою кіз — із їхнього молока разом із дружиною й доньками виготовляємо в домашніх умовах сир. Зараз
виручає принаймні те, що надворі тепла погода. Тож ми наспіх змайстрували
огорожу і тримаємо за нею овець просто неба. Якби ця надзвичайна подія трапилася раніше, то з ними взагалі невідомо що було б. Був випадок, коли вигнав їх із приміщення зарано, то вони почали простуджуватися і пропадати. Тож,
повторюю, якщо до зими не вдасться
відновити господарську будівлю, тримати їх просто не буде сенсу».
Герой цієї публікації вже подав заяву про компенсацію збитків, завданих
внаслідок ракетного удару, до Щербанівської сільської ради — на землі
Щербанівської територіальної громади
якраз і знаходилася зруйнована ферма.
«Звернувся й до Полтавської обласної
ради. А допоможуть відновити господарство чи ні, хто знає. Самі розумієте,
час нині непростий, — зітхає чоловік.
— Може, у когось ще більші проблеми». ■
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■ НАД СТЕРЕОТИПАМИ

Шляхом до справжньої єдності
Чим шкодить упереджено-примітивне трактування відносин у минулому України і Польщі
Олесь ВАХНІЙ

Питання українсько-польських відносин тривалий час сприймалося по обидва боки
кордону переважно крізь призму трагічних сторінок спільної історії, проте наслідки
здебільшого штучних упереджень та незнання реального стану справ відгукуються
донині. Показовим є приклад, про який оповім. 31 січня 2007 року в Україну з дводенним візитом прибули віцепрем’єр-міністр Польщі з питань праці та соціальної політики Анджей Леппер та директор бюро партії «Самооборона РП» Януш Максимюк.
Покінчивши з офіційно запланованою частиною, пан Анджей відвідав найбільший
на той час недержавний навчальний заклад — Міжрегіональну академію управління
персоналом, де виступив із лекцією перед викладачами й студентами та відповів на
запитання журналістів, бути присутнім серед яких випала нагода й мені.
Кількома днями потому газета «Персонал-Плюс» (наклад на той час становив сто
чотири тисячі примірників) опублікувала мою статтю «Долаючи стереотипи», в якій,
окрім висвітлення самої події, я наважився торкнутися й позитивних сторінок нашого спільного минулого. Вже наступного дня до редакції зателефонував передплатник (принаймні так він відрекомендувався) й підвищеним тоном та москвинською мовою почав дорікати мені й звинувачувати в незнанні історії. Посилаючись
здебільшого на художню белетристику савєцьких часів (де змальовувався період
Хмельниччини з киданням польськими жовнірами й шляхтичами українських дітей
у казани з окропом), невдоволений публікацією опонент вимагав (наголошую, москвинською мовою) «вибачення через газету перед українським народом».

Сталінський режим пам’ятав вдало
відбитий вояками Польщі та УНР
похід Будьонного і Тухачевського на
Варшаву

в ній донині так і не поставлено, проте
факт з’яви новітніх наукових досліджень та публікацій є обнадійливим.

Згадані штучні упередження (фальшиві стереотипи) про «ворожість»
між українцями і поляками головним
чином торкаються подій XVI—XVIII
століть, польських повстань першої
половини ХІХ століття, часів визвольних змагань 1918-21 років, а віднедавна й свідчень потерпілих унаслідок подій на Волині в 1942-44 рр.
та сумозвісного виселення українців
у часи акції «Вісла» 1947 року. Значний відсоток цієї неприязності формувався під впливом створених іще москвинським царатом та поглибленого в
30-ті роки вже минулого століття кліше. Метою монархії було закріплення
тристоронніх угод (1793 і 1795 рр.) про
розподіл Речі Посполитої, а сталінський режим, пам’ятаючи вдало відбитий вояками Польщі та УНР похід
Будьонного і Тухачевського на Варшаву в 1920 році й водночас не втрачаючи віри в «світову революцію», шукав нагоди унеможливити аналогічно
вдалу спілку в майбутньому. Тогочасні формально українські підсовєтські
письменники постали перед безальтернативним «державним замовленням» і, рятуючись від репресій (хоча
чого гріха таїти — дехто і з осатанілим завзяттям), заходились продукувати відверто антипольську тематику.
Ось так і постали «історичні романи та
повісті» Натана Рибака «Переяславська Рада», Зінаїди Тулуб «Людолови»,
Івана Ле «Побратими», Якова Качури
«Іван Богун», Петра Панча «Гомоніла Україна», «Таращанський полк»
та чимало інших, призначенням яких
було створення ворожо-негативного
образу.
Попри силове приєднання Польщі
до «соціалістичного табору», практика
сатанізації українсько-польських стосунків не припинялася і в часи «хрущовської відлиги» та «брежнєвського благополуччя». Репресії римо-католицького кліру за осуд матеріалізму,
а інтелігенції й робітничого класу —
за страйки і відверті виступи були настільки нерідкісними, що спричиняли недовіру кремлівських очільників
до силоміць затягненого в «комуністичний рай» «союзника». З цієї причини упереджено-примітивне трактування козацьких бунтів, православно-католицьких взаємовідносин та
змаг українців Речі Посполитої за виокремлення або принаймні отримання більшої автономії обмежувалося
«польсько-шляхетською окупацією»
та «антикріпосницькою національнорелігійною визвольною боротьбою».
Попри неодноразові спроби відшукати
істину в цій справі, остаточної крапки

Богдан Хмельницький, Адам Кисіль
і Юзеф Пілсудський
Певна річ, що стосунки між українцями та поляками нерідко мали і
більше, ніж хмарний період, але брак
знань серед широкого загалу історії є
чи не найбільшим гальмом. У зв’язку
з цим донині варто кожного разу наголошувати, що постання Речі Посполитої (Люблінська Унія 1569 р.) не є винятково польсько-литовською угодою,
оскільки русини (українці) та литвини
(білоруси) брали в тім якнайактивнішу
участь. «Спільна Справа» (саме так перекладається Річ Посполита українською) мала на чолі виборного монарха
(права якого суттєво обмежувалися),
була реально децентралізованою, мала
представницькі та виборні місцеві органи влади й насправді була чи не найдемократичнішою державою Європи. Тут
не палали вогнища інквізиції й не полювали на відьом, а нащадки княжих
родів Русі, ставши магнатами та сенаторами Сейму, брали дієву участь у формуванні та здійсненні внутрішньої та
зовнішньої політики.
«Визвольна війна 1648—1657 рр.»
(більш відома як повстання під проводом Богдана Хмельницького) на початку точилася між козацько-селянськими загонами з одного боку й військами
русинського (себто українського) магната Яреми Вишневецького — з другого. Обидві сторони апелювали до короля Владислава ІV (Хмельницький навіть частіше), а посередником у їхніх
сварках і щирим патріотом Речі Посполитої був брацлавський староста та
київський воєвода Адам Кисіль (українець за походженням і свідомий син
свого народу). До пам’яті приходять
і спільна перемога козацько-польського війська над понад уп’ятеро більшою армією турецького султана поблизу Хотина (1621) й спільний вдалий
похід Сагайдачного й польських добровольців на Москву (1617-18 рр.). Зрештою, крапку в історії турецької експансії Європи поставила перемога українсько-польського війська під орудою короля Яна Собеського у битві
1683 р. поблизу Відня.
Показовим є нехай і не задокументований, але вочевидь дійсний факт:
після укладення миру з більшовиками
(1920 р.) Юзеф Пілсудський став чи
не єдиним із закордонних очільників,
хто наважився попросити вибачення
перед українськими військовиками
за невиконані обіцянки. Попри трагічні події 40-х років минулого століття, коли внаслідок бойових дій на Волині регіон залишився майже мононаціональним, та акцію «Вісла» (депор-

❙ Польські солдати демонструють захоплені радянські бойові прапори після
❙ Варшавської битви (1920).
тація в 1947-му кількох сотень тисяч
українців за межі етнічних теренів),
боївкарі Української повстанської армії й Армії крайової спромоглися укласти угоду про нейтралітет.
Врешті-решт варто нагадати, що
Польща найчастіше і найактивніше зпоміж усіх країн соціалістичного табору вдавалася до актів непокори й спротиву: повстання в 1970-х у Гданську,
виступи активістів профспілки «Солідарність» на початку 1980-х. Стверджую, оскільки був свідком того, що
в колі свідомих українців акти спротиву просовєцькому режимові знаходили співчуття, розуміння і підтримку. 1 грудня 1991 р. (день Всеукраїнського референдуму щодо незалежності)
мені випало зустріти у Польщі. Поляки з неприхованою радістю вітали здобуття українцями власної держави.
Природне прагнення мати щирі й добросусідські стосунки, врешті-решт здоровий глузд брали гору над амбіціями
та негативним спадком національної
пам’яті.

Контраверсійний Степан Бандера
Чи не найконтраверсійнішими для
обох сторін є ставлення до особи Степана Бандери та діяльності Організації українських націоналістів й Української повстанської армії. Значний
відсоток осіб, котрі нині проголошують себе «бандерівцями» й радикалами та практикують носіння на одязі
або військовій уніформі нашивок у
червоно-чорних барвах (відзнака революційного відламу Організації українських націоналістів), насправді жодної праці самого Степана Бандери не читали й не мають найменшої
уяви про його світогляд та діяльність.
Є великою помилкою визнавати Бандеру причетним, а тим паче організатором зачистки Волині від поляків в
1942-44 роках. У цей час він перебував у німецькому концтаборі Заксенгаузен, а особи, котрі причетні до постання УПА (Микола Лебідь, Дарія Ребет), в подальшому (вже в еміграції)
відійшли від очолюваної ним ОУН(р)
і створили власне політичне середовище. У документах того часу Українська повстанська армія власним керівним органом визнавала Українську
головну визвольну раду. Цей факт
викликав у самого Степана Бандери
та його найближчого оточення велике
невдоволення, але реально вплинути
на зміну такого стану речей вони не
могли. В часи вже післявоєнної діяльності УПА між керівництвом ОУН(р) з
одного боку й УГВР — з іншого відбувалися суперечки щодо права репрезентувати її у вільному світі, й виглядає так, що Бандера в цьому конфлікті таки не здобув першості.
Аналізуючи волинські події, варто
враховувати ще кілька фактів: найчисельніша дивізія Армії крайової постала саме на Волині, й її діяльність не

❙ Польський плакат «Бий більшовика» (1920).
❙ Фото з Вікіпедії.
обмежувалася нападами на малочисельні німецькі тилові підрозділи, а
силові акції окремих частин Української повстанської армії не зводилися до
прагнення силою очистити Волинь від
поляків. Дуже часто об’єктами атак
були й самі українці з середовища Організації українських націоналістів,
котру очолював наступник Євгена Коновальця Андрій Мельник, та осілі на
Волині вояки і старшини армії Директорії, очільником якої був союзник
Юзефа Пілсудського Симон Петлюра.
Під сучасну пору історія ставить
перед нами новітні виклики, але маємо докази, що наші народи проходять
випробування часом. Польща першою
простягла руку допомоги Україні,
прийнявши кілька мільйонів утікачів від московської навали, котра розпочалася в лютому 2022 року, й продовжує надавати всебічну допомогу.
Сповідуючи ідею співпраці всіх патріотичних національних середовищ,
посталих на кращих традиціях співпраці в минулому та прагнучи поглибити наші взаємини в майбутньому,
представники польських та українських патріотичних кіл, попри свідоме перешкоджання певних наднаціональних політичних угруповань, знаходять у собі мужність подати одне
одному руки й закликати до спільної боротьби з силами, які нині відмовляють і українцям, і полякам у праві
бути господарями на власній землі.
Понад двадцять років тому очільники
Української греко-католицької церкви й польського костелу, оцінюючи не безхмарне минуле двох народів,
спромоглися сказати «пробачаємо і
просимо пробачення». Настане час, й
історики та політики візьмуть християнську ініціативу кліриків за основу й також знайдуть спільне розуміння подій 20—40-х років уже минулого століття. Тішусь, що перші кроки в
цьому напрямку вже здійснені. ■
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■ НАШІ ГРОШІ

Кошторис воєнного часу
Уряд розпочав формування Держбюджету-2023: найбільше витратять на оборону, головне джерело доходів —
запозичення
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні стартувала підготовка Державного бюджету-2023: це перший досвід планування головного фінансового документа
держави в умовах повномасштабної війни.
Тож і виходить головний кошторис нашої
держави дещо своєрідним: головною витратною статтею, що цілком виправдано,
стануть потреби оборони, а найбільший
внесок очікують не від вітчизняного товаровиробника, а від закордонного донора.

Звільняти чи нехай живуть?..
Пріоритетами державного бюджету
на 2023 рік, за словами прем’єр-міністра
держави Дениса Шмигаля, є збереження
макрофінансової стабільності, фінансування ЗСУ та підтримка людей. Керівник уряду на нараді з командою Міністерства фінансів обговорив основні напрями проєкту
Держбюджету воєнного часу. «Цей документ готуємо з огляду на вимоги воєнного
часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки», — зазначив Шмигаль, доручивши Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються
державних органів влади.
«Усі мають чітко розуміти, що є
справжнім пріоритетом під час війни», —
резюмував очільник уряду, натякаючи на
серйозне скорочення апарату державних
службовців.
Ідею вже встигли розкритикувати вітчизняні економічні експерти, які заявили: під скорочення, найімовірніше, не підуть топчиновники, заробітні плати яких
вимірюються цифрами з багатьма нулями. А жертвою чергової «реформи» команди Володимира Зеленського, швидше
за все, стануть дрібні клерки, без яких, з
одного боку, управлінська система може
суттєво провисати. З іншого боку, влада
позбавляє засобів до існування великої
кількості людей середнього достатку — в
часи війни для них це буде серйозним випробуванням. А враховуючи стрімке зростання безробіття, держава спровокує додатковий тиск на органи зайнятості та на
державний бюджет, із якого звільненим
доведеться виплачувати компенсацію.
Назагал експерти очікують появу кількох варіантів проєкту Держбюджету —
для трьох основних сценаріїв подальшого ходу бойових дій. Перший, оптимістичний, припускає, що війна закінчиться вже
до кінця цього року. Другий — що до мирного життя Україна повернеться протягом
наступного року, але не в січні, а, наприклад, улітку чи восени. Третій, песимістичний, передбачатиме, що бойові дії триватимуть щонайменше до кінця 2023 року.
А тому, за логікою дій, країна має готуватися до найгіршого.

Мінус сто мільярдів щомісяця
За даними статистичних відомств, у
травні-червні лише на оборону з бюджету
спрямовували майже по 100 млрд грн щомісяця. І напрочуд малоймовірно, що ці
витрати у 2023 році будуть меншими. До
цього варто додати розширені соціальні гарантії у вигляді виплати пенсій та інших
соціальних виплат. Кабмін має відповісти, чи проводитиме індексацію тих самих
пенсій, що обіцяв робити щороку. А якщо
цього не буде, то треба знайти, як компенсувати людям погіршення якості життя через зростання цін.
Також не варто забувати, що в Україні
на час війни запроваджено мораторій на
підвищення «комуналки», тому бюджет
має містити чіткі цифри, скільки буде
спрямовано на компенсацію різниці у тарифах. За даними Мінфіну, у липні 2022
року витрати становили 182,5 млрд грн, а
з початку року — 1,22 трлн грн.
Серед наших можливих «активів» —

Україна планує до кінця року отримати
додатковий кредит від Міжнародного валютного фонду у розмірі 15-20 млрд доларів. Серед «пасивів», які, до речі, породжує цей та інші кредити, — державний борг, що зростає немов на дріжджах.
На його погашення у січні-липні Україна направила вже 260,9 млрд грн, а платежі з обслуговування держборгу становили 89,7 млрд грн, що становить понад 97%
від плану.
З одного боку, це плюс, коли, попри активні бойові дії в частині регіонів та справді надзвичайно складну ситуацію з економічним становищем, наша держава продовжувала виконувати свої зобов’язання
перед кредиторами. Проте очевидно, що
робити це з кожним місяцем було все важче, питання про можливу реструктуризацію вважається дискусійним і однієї точки зору з цього питання у державних інституціях немає. Тим паче, що Кабінет
Міністрів не планує знову скорочувати
бюджетні видатки України. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив: «Зараз
ідеться про оптимізацію, про перекидання та відстрочення деяких виплат. Але
скорочення витрат не передбачається». І
додав, що уряд скоротив усі незахищені
витрати ще першого місяця повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Видатки зростають удвічі
Проблеми, які можуть виникнути у наступному році, яскраво можна побачити,
проаналізувавши стан справ із виконанням
та надходженням до бюджету нинішньої
весни і літа. Так, падіння реального ВВП в
Україні досягло 28%, водночас виросло навантаження на державний бюджет. У липні вдалося збільшити надходження до загального фонду бюджету на 74% порівняно
з червнем. Проте від початку повномасштабної війни доходи (без іноземної допомоги) покривають лише 40% витрат.
Як написав у своїй колонці голова парламентського комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики, нардеп
Данило Гетманцев, «за реального падіння економіки — на 28% — навантаження на бюджет залишається надважким».
Так, за його словами, видатки бюджету
за загальним та спецфондом за 7 місяців
2022 року виявилися на дві третини вищими, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя витрати на оборону, безпеку, правопорядок дорівнювали
близько половині (47,5%) видатків держбюджету. «У травні-червні прямі витрати лише на оборону з бюджету становили майже по 100 млрд грн на місяць. Тоді
як у 2021 році Україна витратила майже
таку суму (127,5 млрд грн) на оборону за
рік», — констатував нардеп.
Як наслідок, дефіцит загального фонду
за 7 місяців дорівнював 411,3 млрд грн. Це
у 8 разів більше, ніж за аналогічний період
минулого року. Водночас майже половину
(48%) потреб у бюджетному фінансуванні
з початку року Україна закривала за рахунок зовнішньої допомоги (пільгові кредити та позички). Ще третину — за рахунок
монетизації дефіциту Нацбанком.
«Щодо останнього джерела. Це тендітна конструкція для фінансової стабільності, але вона дала можливість виграти
час. Є розуміння необхідності поступового
скорочення та згортання такого фінансування на наступний рік із його заміщенням
більш ринковими внутрішніми запозиченнями», — зазначив Гетманцев.
Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до бюджету
на 270 мільярдів грн — в основному передбачається, що додаткові кошти підуть на
сектор безпеки й оборони. Основні кошти
держава планує перерахувати на військові
потреби. Так, Міністерство оборони має отримати додатково 241 млрд грн, з яких на
оплату праці — 145,3 млрд грн. Головне

❙ Наповнювати державний бюджет України будуть не лише західні платники податків,
❙ а й наші співвітчизники, які купують імпортні товари.
❙ Фото з сайту fainaidea.com.
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Машини в законі
Через припинення дії пільгового розмитнення автомобілів до державного бюджету вдалося залучити 1,72
мільярда гривень. За даними профільного комітету Верховної Ради України, за перший місяць без пільг на
територію України було ввезено 13 тисяч 584 авто. Надходження до бюджету становлять 1,72 млрд грн. З них
ввізне мито принесло у казну 384 млн грн, акцизний податок — 263 млн грн, ПДВ — 1,079 млн грн.

■ ДО РЕЧІ
В очікуванні нового пакета
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна минулого тижня подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ. Під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером очільник українського уряду
сказав: «Лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в
листопаді-грудні цього року».
Водночас Крістіан Лінднер запевнив, що Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, а також підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів і зусилля в напрямі започаткування спеціальної програми з МВФ.

■ САНКЦІЇ, КАЖЕТЕ?
Не той тепер «Візейр»...
Угорська бюджетна авіакомпанія «Візейр» із жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви. Авіакомпанія підтвердила цей крок приблизно через п’ять місяців після того, як перевізник призупинив усі рейси до росії через вторгнення в Україну в лютому. Тим часом спільне підприємство авіакомпанії «ВіззейрАбу-Дабі», яке базується у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, виконуватиме щоденні рейси з 3 жовтня. «Віззейр», яка у жовтні 2021 року оголосила, що рейси з Абу-Дабі до Москви почнуться в грудні того ж
року, заявила 27 лютого, що призупинила всі рейси до росії.
Утім улюбленець українців — бюджетний «Віззейр» — аж ніяк не єдиний, хто порушує антиросійські
санкції: інші перевізники з ОАЕ, зокрема й найбільша авіакомпанія регіону, «Емірейтс», продовжували виконувати рейси до росії після вторгнення в Україну.
управління розвідки отримає додатково
2,2 млрд грн, Служба безпеки України —
2,4 млрд грн, Управління держохорони —
197 млн грн, Служба зовнішньої розвідки — 139 млн грн, Держспецзв’язку — 425
млн грн. Також передбачається збільшити
резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн.
Таким чином загальні видатки бюджету зростуть щодо довоєних планів на 1,3
трлн грн — до 2,6 трлн грн. При цьому головним джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.

Будьмо знайомі: новий податок
Але допомагатимуть нам не тільки Європа і США. Так, Кабінет Міністрів України розпочав підготовку законопроєкту про
додатковий збір на імпорт. Передбачається, що він становитиме 10% з операцій з обміну валюти для закупівлі будь-яких товарів або послуг за кордоном. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань
фінансів, податкової та митної політики,
нардеп Ярослав Железняк («Голос»). За
його словами, уряд внесе законопроєкт до
Верховної Ради найближчими тижнями.
«Підтверджую: уряд уже зараз готує
законопроєкт про додатковий збір на імпорт... Обрали концепцію не додаткових
імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а введення 10% збору на валютооб-

мінні операції для купівлі всіх імпортних
товарів та послуг», — зазначив Железняк,
додавши, що, за розрахунками уряду, такий крок має зменшити попит на імпортні
товари та тиск на гривню. Проте якщо подорожчають усі імпортні товари та послуги без винятку, то й українське виробництво, яке потребує імпортних компонентів,
обходитиметься дорожче.
Інформацію Железняка раніше підтвердив міністр фінансів України Сергій
Марченко, повідомивши, що в Україні можуть змінити податки, а також запровадити коригування пільгового податкового
режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів).
Такі заходи мають допомогти країні з наповненням держбюджету, який під час війни втратив левову частку доходів. При цьому Марченко наголошував, що конкретних
кроків ще не узгоджено. Проте варіант із
додатковим збором на валютообмінні операції він згадував.
«Ми зараз обговорюємо це питання.
Така ініціатива може не мати назву додаткового мита, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції з купівлі імпортних
товарів. Ще немає остаточної концепції,
тому коли і в якому вигляді буде запроваджено цей збір — говорити рано», — сказав
Марченко. ■
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■ ЦІНИ

■ ТЕПЛО

Курс долара —
всьому голова

Лиха тому зима, в
кого кожуха нема

Як війна вплинула на ціноутворення?

Цьогорічний опалювальний сезон в Україні, як
неодноразово попереджали експерти й владні структури,
буде чи не найважчим за всю історію незалежності

❙ Фото з сайту agropolit.com.
Як кажуть, біда не приходить одна, а війна
не приходить без інфляції — ціни ростуть
не по днях, а по годинах. Деякі товари, як,
наприклад, сіль, здорожчали в рази. Як
прогнозують експерти, це ще далеко не кінець: ціни будуть дертися вгору і надалі.

Чому все дорожчає?
Вартість багатьох товарів у першу
чергу залежить від курсу долара, а він
зараз дуже нестабільний. Тому ті категорії виробів, ціни на які виставлені в
доларах, будуть зростати відповідно до
змін курсу долара.
Те саме відбуватиметься з товарами,
привезеними до нас із ЄС — на них теж
впливає курс, тільки євро.
«А чому ж тоді дорожчають українські товари, які не повинні залежати від валютного курсу?» — запитаєте
ви. Втім це не зовсім так. Бо ціни на
пальне, які все ж прив’язані до долара,
теж виросли. Крім того, у вартість товару закладається ціна за ризик — у це
важко повірити, але іноді товари доводиться транспортувати ледь не під обстрілами і по зруйнованих дорогах, де з
легкістю можна «спіймати» міну. Саме
через ці ризики збільшується ціна на
товари.
Інша справа, коли відбуваються банальні маніпуляції з цінниками на вже
давно завезені товари. Ось яку історію
розповіла нам двадцятирічна Оля, яка,
готуючись до дня народження свого
хлопця, вирішила придбати на подарунок нову акустичну гітару.
На інструмент дівчина збирала зо пів
року і завбачливо за декілька днів до покупки перевірила її ціну — 6 тисяч 500
грн. Але в день купівлі інструмента той
коштував уже 7 тисяч 800 грн!
Продавець пояснив це тим, що, мовляв, ціни на музичні інструменти залежать від курсу долара, а «зелений» якраз
за два дні до того сильно здорожчав. Дівчина все ж купила гітару, хоча переплатила 1300 грн. Добре, що гроші на такі
непередбачувані витрати в неї були…
Чи справедливо вчинив продавець,
змінивши ціну на вищу, адже закуп був
іще старий, — судити не нам, але факт
залишається фактом: навіть якщо ви
маєте на меті купувати щось велике в такий час, то будьте готові до додаткових
витрат. Адже ціни сьогодні геть непрогнозовані, навіть на товар, який припадає пилом у крамницях ще з довоєнних
часів.

А як в окупації?
Найскладніша гуманітарна ситуація наразі на тимчасово окупованих
територіях, там ціни на товари з обох
боків (як російських, так і українських) накручені до неможливості —
причому на українські тому, що завозяться вони підпільно через декілька
пропускних пунктів на свій страх і ризик, а на російські — ну, просто за те,
що вони є взагалі.
Так, за хліб там просять приблизно
100 грн, а курятина обійдеться у 200-

230 грн, молоко коштуватиме близько
70 грн. Найдешевший дезодорант обійдеться в 250 грн, а шмат мила — близько 90 грн.
З будь-яким курсом та будь-якою зарплатнею вижити на таких цінах майже
неможливо — при середній зарплаті в
10-15 тисяч рублів — це десь 6-9 тисяч
гривень — таке завдання стає непосильним. І це розуміють навіть найзавзятіші
прихильники «русского міра».
На підконтрольних Україні територіях ситуація краща — ціни тут не
такі високі, проте дуже нестабільні.
Борщовий набір, який уже став мірилом наших витрат, обійдеться середньостатистичному громадянину в 124,8
грн, тоді як до війни такий набір коштував 113,2 грн.
Вплинула інфляція й на інші продукти: сметана коштує 34-40 грн, масло —
65-70 грн, олія — 60-80 грн, цукор — 2835 грн, а гречка — 80-120 грн!
Такі ціни просто шокують людей,
адже зарплати залишились на довоєнному рівні, а багато хто взагалі втратив у такий нелегкий час роботу, тому
не має коштів, навіть щоб звести кінці
з кінцями.
Часто, проходячи повз прилавки
ринку або полиці супермаркету, можна
почути зітхання людей — всі намагаються так чи інакше економити гроші, адже
не впевнені в завтрашньому дні.
«Зараз намагаємось родиною не робити великих покупок, навіть не їсти
десь у закладах поза домом, адже бережемо гроші: хтозна, може, завтра нам
треба бути евакуюватись, — розповідає
моя нова знайома з супермаркету Юлія і
додає: — Дохід дуже сильно впав, роботи стало в рази менше, ніж було до війни.
Я хвилююсь за майбутнє своїх дітей, не
знаю, що їх чекає».

Що далі?
«Ціни в Україні будуть рости, —
вважає економічний експерт Олег Пендзин. — Наскільки? Це дуже сильно
залежатиме і від тривалості протікання воєнних дій, і від того, коли і в якому
статусі закінчиться війна та буде зафіксовано мир, скільки сюди буде направлено репарацій з боку російської федерації, як нам будуть допомагати наші
партнери. Все це дуже впливатиме на
цінову ситуацію в Україні. За оцінками Нацбанку, інфляція до кінця року
становитиме 20%. Ми ж очікуємо, що
вартість споживчого кошика виросте ще більше — десь на рівні 30%». На
думку експерта, до кінця року ще зростатимуть ціни на хліб, молоко, м’ясо,
а от вартість сезонних овочів і фруктів
знижуватиметься. Проте голоду в Україні не буде, заспокоює експерт. Може,
деяким українцям з часом і прийдеться
відмовитися від якихось дорогих імпортних продуктів, але борщ і до борщу на
столі українців точно буде.
Тому все ж бережіть свої гроші в такий буремний час та воюйте на економічному фронті — донатьте на ЗСУ! ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Через повномасштабну війну і знищення інфраструктури чимало вцілілих
приватних будинків і квартир виявилися
відрізаними від опалення, а в інших оселях замість «нормативних» 18-20 градусів
температура очікується на рівні 16-18 градусів, якщо не менше.
Тож для того, аби не залишитись узимку без тепла, українцям варто: викликати
електрика та перевірити стан електромережі, а також фахівця зі встановлення вікон, аби замінити склопакети чи хоча б відрегулювати й утеплити їх.
Холодна зима завжди супроводжується
збільшенням споживання електроенергії.
При цьому електромережі не розраховані
на високий попит на струм — у результаті
можуть виникати замикання, загоряння,
пожежі. Склопакети теж значно подорожчали. А з похолоданням купити їх буде
складно. Тому замовити нове вікно краще
перед початком опалювального сезону.
Заміна всіх вікон у під’їзді, утеплення
вхідних дверей дозволять зберегти температуру в будинку. Проте справді покращити ситуацію допоможе комплексна енергомодернізація. Для цього необхідно ство-

рити ОСББ, а ще доведеться подати заявку
на грант або взяти пільговий кредит. Проте, коли будь-якої миті ракети російських
окупантів можуть зруйнувати будь-яку багатоповерхівку в будь-якому регіоні країни, це не найвдаліший момент для капітальних вкладень.
Гарною новиною є те, що Міністерство
енергетики повідомило, що США допоможуть Україні у підготовці до опалювального сезону 2022-23 років. У свою чергу
президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити незмінність тарифів для населення на газ та
електроенергію протягом опалювального сезону.
Щодо столиці, то її мер Віталій Кличко заспокоїв киян, яким важливо знати, чи
буде тепло в їхніх квартирах восени і взимку (а ще ж є загроза, що росіяни атакуватимуть теплові електростанції). «Я відповідальний за критичну інфраструктуру міста, тому обіцяю, що наша команда зробить
усе, щоб сервіси, які кияни отримували до
широкомасштабної війни, залишалися в
тих самих параметрах. І незважаючи на
те, що ситуація є складною, треба зберігати спокій. Немає причин для паніки», —
зазначив київський голова. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2022

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» на вересень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і
читачi — як зi столицi, так i з глибинки,
— i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься
бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг
оформити передплату на 2022 рік чи не
продовжив її на наступні місяці, це можна зробити найближчим часом — до 18
серпня, і ви отримуватимете газету з вересня. Оформити передплату можна у
відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua, як за електронною версією
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато
рокiв передплачуєте «Україну молоду»
— порадьте передплату i своїм родичам,
друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2022 рiк:
на місяць — 57 грн. 08 коп.,
на два місяці — 114 грн. 16 коп.,
до кінця року — 228 грн. 32 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 72 грн. 08 коп.,
на два місяці — 144 грн. 16 коп.,
до кінця року — 288 грн. 32 коп.
Передплатний iндекс — 01555
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць —
4 грн. , на два–три місяці — 9
грн., на чотири–шість місяців
— 11 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 СЕРПНЯ 2022

Ганна ЯРОШЕНКО

«Немовби перенеслися в ті часи,
коли ходили дивитися на гру сина
під час домашніх турнірів»
Нещодавно в Полтаві відбувся 8-й
турнір із футболу під назвою «Більше, ніж життя», присвячений пам’яті
Степана Чубенка — Народного героя України, 16-річного підлітка з
Краматорська, що на Донеччині,
якого наприкінці липня 2014 року
в Донецьку затримали бойовики з
бандформування «Керч», за однією
з версій, через синьо-жовту стрічку
на рюкзаку, а потім жорстоко закатували й розстріляли.
Ініціатива проведення таких змагань
належить друзям юного патріота:
уперше турнір пам’яті Степана Чубенка провели 2015 року в день
його народження — 11 листопада,
і відтоді він став щорічним. Торік
провести його не завадив і карантин
із запобігання поширенню коронавірусу, а цьогоріч — навіть повномасштабний напад росії. Щоправда,
8-й турнір із футболу, присвячений
пам’яті Степана Чубенка, відбувся
вже не в його рідному місті, а в Полтаві, куди з Донбасу переїхали батьки Народного героя України.

Поспішав жити, неначе
відчуваючи, що йому відведено
небагато віку
«Я запропонувала провести
такий турнір Асоціації футболу
Полтавщини, і там мене підтримали, схвалили цей намір і в обласній військовій державній адміністрації та міській раді. У підсумку все вдалося — організація
змагань була на досить високому рівні, — поділилася враженнями мати Степана Чубенка —
пані Сталіна. — І якщо у Краматорську в таких турнірах брали
участь команди «ультрас», військових, прикордонників тощо,
то в Полтаві свою майстерність на
футбольному полі продемонстрували Степанові ровесники. Тож
ми з чоловіком Віктором немовби перенеслися в ті часи, коли ходили дивитися на гру Стьопи під
час домашніх турнірів. На таких
змаганнях завжди отримуєш позитивний емоційний заряд».
За словами жінки, Степан щосили поспішав жити, можливо,
підсвідомо відчуваючи, що йому
відведено небесами небагато віку.
До школи пішов, не маючи за плечима й шести років. Потім не міг
дочекатися, коли ж нарешті його
візьмуть до секції з греко-римської боротьби.
«А ставши фанатом футбольної команди «Шахтар», Стьопа
так захопився футболом, що після заняття з греко-римської боротьби біг іще й на тренування з
цього командного виду спорту.
Завжди ганяв м’яч і в нашому
дворі. Уже невдовзі дебютував
у професійному футболі — став
грати в молодіжній команді ФК
«Авангард» (до речі, керівництво футбольного клубу вирішило
назавжди закріпити перший номер за голкіпером Степаном Чубенком), — продовжує розповідь
про сина Сталіна Чубенко.
Окрім усього, Степан мав артистичний хист. Жоден шкільний захід без нього не обходився. І відповідальності йому було
не позичати: одного разу на конкурсі читців, захищаючи честь
школи, виступав навіть із підвищеною температурою. 2014 року
Краматорський народний театр
«Еспада» попросив хлопця зіграти попа, і він погодився, наполегливо вчив слова ролі.
«Мені пощастило побувати
на одній із репетицій, — пригадує пані Сталіна. — А потім почалися обстріли Краматорська
проросійськими бойовиками, через що прем’єра вистави так і не
відбулася. Коли ж Стьопи не ста-

■ ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Якщо ти перший —
ти назавжди перший
У Полтаві відбулися футбольні змагання, присвячені юному голкіперу з Краматорська
Степанові Чубенку, закатованому проросійськими бойовиками у 2014 році
ло, її вже й зовсім не ставили. Син
був дуже чутливим до чужої біди,
разом із друзями опікувався місцевим дитбудинком «Антошка».
Першого разу побувавши там,
обурювався: ну як, мовляв, можна покинути свою дитину? Окрім
усього, Стьопа мав загострене почуття справедливості й узагалі нічого не боявся».
Після паузи моя співрозмовниця зауважує, що не тільки вони
з чоловіком виховували сина, а й
він — їх: «Коли розпочався Євромайдан у Києві, ми не надто розуміли, що саме змусило українців масово вийти на вулицю. Натомість Стьопа одразу в усьому
розібрався й «розжовував» нам,
що до чого. А коли 2 травня відбулися трагічні події в Одесі, ми
якраз були в мого батька в росії
й дивилися на них через призму
коментарів російського телебачення. Але син і тут був на висоті, заявивши: «А тепер розповім
вам те, чого не розкажуть російські засоби масової інформації». І
таки довів, що масові заворушення в Одесі були організовані й навмисне сплановані.
Стьопа дуже багато читав. У
нього на полиці на видному місці стояла книга Василя Шкляра «Залишенець». Так що в національно-патріотичному вихованні сина брав участь і письменник, якого називають «батьком
українського бестселера». До
речі, не так давно Василь Шкляр
надіслав цей твір Стьопі, як живому, щоб у нього була книга, подарована автором».

П’ять пострілів після тижня
тортур — усе це витримав і
прийняв смерть мовчки
Віктор і Сталіна Чубенки добилися відкриття кримінального
провадження й того, що вбивць їхнього сина, трьох бойовиків із терористичного батальйону «Керч»
Вадима Погодіна, Юрія Москальова та Максима Сухомлинова засудили до довічного позбавлення
волі, проте ті втекли з окупованої
території Донбасу. Одного з них
уже нібито немає в живих, другий перебуває в росії, третій — в
окупованому Криму. Україна вимагала їхньої екстрадиції, проте в
рф не стали видавати «своїх».
Як названі покидьки могли так жорстоко розправитися з
16-річним українським школярем? У матері на це запитання є
своя відповідь: «Коли хтось виявився зрадником, був ніким, а захотів стати кимось — і тут зустрічає підлітка з міцним стрижнем,
котрий лишився вірний своїй
Батьківщині, не підняв прапора
чужої країни, тільки уявіть собі,
який жалюгідний вигляд він має
на тлі останнього. Відтак треба
зламати дух патріота, а якщо й
цього досягти не вдається — знищити його фізично. Стьопа мріяв
записатися до добробату й захищати Україну, проте на заваді
став його вік. Та, думаю, він захистив її й без зброї. Бо після історії з сином бандформування
«Керч» припинило своє існуван-

❙ У листопаді Степану Чубенку
❙ виповнилося б 25 років.
❙ Фото автора.
ня, що врятувало життя багатьом
його потенційним жертвам. П’ять
пострілів після тижня тортур —
усе це син витримав і, як зазначив
свідок, прийняв смерть мовчки.
Яка страшна смерть, коли навколо самі вороги й немає нікого, хто
врятував би...
Це просто нонсенс: в Україні
небезпечно ходити із символікою
своєї країни. Кажуть, тут утискають російську мову. Та нічого
подібного, я цього ніколи не відчувала. А зараз принципово намагаюся говорити українською й переконана: саме вона потребує захисту в Україні. Якщо ж комусь
близька росія, їдьте туди, але не
треба нести сюди «русскій мір».
От зараз, під час повномасштабного вторгнення російських
військ на територію України,
увесь світ ужахнувся тому, які
безчинства вони творили в Бучі,
Гостомелі, Ірпені, інших містах.
Але ж репетиція цих звірств відбувалася всі ці вісім років на Донбасі, і багато хто з тих, кого піддали жорстоким знущанням і
хто тільки дивом вижив, намагався донести до широкої громадськості, із ким ми насправді маємо справу. Це нелюди, і в їхніх
очах ви не побачите нічого людського. Попри те, що пекучі спогади змушують мене знову й знову переживати ті болючі миттєвості життя, ніколи не відмовляю
журналістам в інтерв’ю саме з тієї
ж причини: хочу донести правду
про катівні росіян — ми до кінця
не знаємо, скільки розстріляних і
закопаних у лісосмузі людей тільки в одному селищі ГорбачовоМихайлівка, що за 22 кілометри
від Донецька! Усе це колись іще
розкриється».

«Гадаю, за яку б справу Стьопа
не взявся, у нього все вийшло
б»
«Степан був водночас простим
і складним. Попри відкритість, у
ньому була якась загадка… А для
того, щоб зрозуміти його душу,
треба читати його вірші. Саме в
них — увесь Стьопа. Так, для когось він був не надто зручним,
іноді навіть зухвалим. Але талановиті люди мають право бути такими! Адже їхнє життя — як спа-

❙ Протягом усіх цих років російської агресії Сталіна Чубенко займається
❙ волонтерською діяльністю — надає посильну допомогу нашій армії.
лах яскравої зірки, що загорілася і швидко згасла, але світло якої
ще довго буде з нами, освітлюватиме наш шлях, допомагатиме у
важкий час. Спасибі за те, що ти
був, Стьопо Чубенко», — написала однокласниця юного патріота
Ельвіна Сулейманова.
Школа, де навчався Степан
Чубенко, з 1 вересня минулого
року зветься його іменем, на її
стіні висить меморіальна дошка
на честь загиблого через проукраїнські погляди школяра. Іще
одна пам’ятна дошка з портретом колишнього воротаря молодіжної збірної з’явилася біля
центрального входу до стадіону «Авангард». У міському саду
Краматорська неподалік футбольного поля, де й відбувалися
турніри пам’яті Степана Чубенка, за кошти міських жителів
встановлено пам’ятник закатованому й убитому бойовиками
підлітку. Його іменем назвали й
вулицю в нині окупованому Зайцевому. Уже кілька років проводиться конкурс дитячого художнього репортажу «Юний самовидець» пам’яті Степана Чубенка.
Йому присвячують вірші, поеми.
Та навіть одну з бойових машин
у 21-му окремому мотопіхотному
батальйоні «Сармат» назвали на
честь 16-річного краматорського школяра, а на металі викарбували клятву помсти за його
смерть.
«Я давно живу в Україні і вважаю: якщо ти обираєш місце проживання на території якоїсь країни, то маєш знати й поважати її
мову, історію, культуру. А те, що
відбувається зараз, — це не що
інше, як визвольна боротьба українського народу, яка почалася дуже давно. Інших поглядів у
нашій сім’ї й не було, — констатує пані Сталіна. — Стьопи, звичайно, не вистачає. Як не вистачатиме нам і всіх тих, хто становив цвіт нації й поліг на фронтах
цієї війни. Вони були б так потрібні для розбудови України».
Коли фронт почав наближатися до Краматорська, подружжя

Чубенків вирішило перебратися до Полтави. Тут обоє одразу ж
приєдналися до дружної команди
волонтерів. «У цьому немає нічого
героїчного, — вважає пані Сталіна. — Той, хто протягом усіх цих
років російської агресії не стояв
осторонь, а допомагав українській армії, знайде себе будь-де. Зараз такий час, коли кожному потрібно не чекати перемоги, а щось
робити задля неї».
Гачок і ножиці — це те, що
під час евакуації жінка насамперед поклала до валізи. Вона й
раніше плела килимки для стільців, на які, запевняє, є попит на
фронті — наші бійці їх постійно
замовляють. І навіть під час нашої розмови Сталіна Чубенко даремно не гає часу — вправно орудує гачком. «Оцей виріб уже 79й за рахунком — і це ж тільки в
Полтаві, — посміхається вона.
— А скільки зв’язала таких килимків загалом, уже й не порахую. Іще робимо обереги і плетемо маскувальні сітки. Наші
захисники мають знати, що їх
чекають, про них думають, турбуються».
Уже перебуваючи в Полтаві,
безстрашна пані Сталіна їздила до Краматорська, аби забрати
зі своєї домівки синові речі, цінні як пам’ять про нього, зокрема
його улюблені книги й колекцію
футбольних шарфів. Хоч їхній
дім і не пошкоджений, вона воліє
за краще зайвий раз перестрахуватися.
11 листопада Степану Чубенку виповнилося б 25 років. Цікавлюся у своєї співрозмовниці, ким,
на її думку, міг би стати її син.
«Гадаю, за яку б справу Стьопа не
взявся, у нього все вийшло б, —
упевнена жінка. — У нього були
організаторські здібності. Він міг
би стати політологом, мав нахил
до журналістики — залюбки коментував футбольні матчі. Та чи
не найважливіше місце в його
житті займав футбол. Тому й турнір пам’яті сина, що став уже традиційним, має назву «Більше,
ніж життя». ■
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■ СИМВОЛИ І СЕНСИ

Костянтин РОДИК

Попри кон’юнктурний механізм Шевченківської премії, цього
року її цілком адекватно отримав аналітик Микола Рябчук (номінація «Публіцистика, журналістика»). Власне, мусив стати лавреатом давно — можливо, ще 2003-го, коли завершилася публікація його політологічної трилогії: «Від Малоросії до України»,
«Дилеми українського Фауста», «Дві України». Назва останньої
книжки спричинила тоді істерику поміж політкоректно-толерантних патріотів, що активно просували облудне гасло «єдина
країна — одна страна». Тож насправді про Шевченківку не могло
бути й мови.
Парадокс сьогорічного Рябчукового лавреатства: воно
виникло в тому самому космополітичному середовищі,
яке раніше ганило його за
«роз’єднання країни». Книжка «Лексикон націоналіста та
інші есеї» (Л.: Видавництво
Старого Лева, 2021), яка здетонувала присудження премії,
— лише розвиток ідей, закладених у вищезгаданій трилогії. Як і ще сім його політологічних збірок, що вийшли
звідтоді й до сьогодні. З року
в рік Рябчукову тезу про дві
України потверджували приклади, яких воліли не бачити
навіть упритул українські фанати Пушкіна та Булгакова.
Часткове витверезіння настало
23 серпня 2014-го, коли російські війська увійшли в Україну. На підтримку і за підтримки отої другої України.
У новій книжці є шокова
рефлексія на часи «пєрєстройки»: «Кожен день був, у певному сенсі, дарунком долі, бо ж
постійно чигала небезпека,
що наступного ранку ми прокинемося в іншій країні — з
військовим станом, танками на вулицях та кривавими
побоїщами на міських майданах — як 1989 року в Пекіні
на площі Тяньаньмень». Тепер
ясно видно, що ми в Україні
проспали набагато довше — усі
тридцять років незалежности,
бо оті дні-дарунки перша Україна марнувала відверто злочинно. Прокинулися всі від ракетних вибухів перед шостою
ранку 24 лютого 2022-го.
А друга Україна тим часом чекала й готувалася. Добре готувалася: за кілька годин
ми втратили Херсонщину. А
Миколаїв встояв, бо громадян
першої України у критичний
час і в критичному місці виявилося більше за громадян
другої. Сценарій вторгнення нині розібрано на найменші складники. Маємо чимало
компетентних свідчень, що оті
декілька мільярдів доларів,
котрі через ФСБ йшли на підкуп потенційних українських
колаборантів, узяли чи не всі,
кому пропонували. Але зрадили далеко не всі. Дві України.
Микола Рябчук у своїй аналітиці уникає терміну «п’ята
колона». Авжеж, бо колись
навіть заявив, що «я — український космополіт» (Главред,
28.08.2008). Та феномен Рябчука в тому, що аналітик пересилює у собі ідеолога. Він ясно
бачить, як режим кожного українського президента корелює з
російським чинником: «креольська держава» Кравчука, «шантажистська держава» Кучми,
«моментократія» Януковича.
І, схоже, у цих розмислах йому
повсякчас відлунює Шевченкове:
Та неоднаково мені,
Як Україну злиї люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені!

Тож Національну премію
пан Микола здобув правдиво.
Рання теза «дві України» — це те саме, що «холодна громадянська війна» у лавреатській книжці. Назагал М.
Рябчук вельми доскіпливий у
термінології, але не тут. Громадянська війна у чистому
вигляді — річ виняткова. Те,
що відбувалося на українських теренах упродовж майже
чотирьохсот років, — результат російської інвазії. Завжди
— той самий сценарій 2014-го:
фінансування корумпованої
«опозиції» на Лівобережжі по
смерти Хмельницького та засилання «тітушок» до Харкова та Києва 1918-го. Інакше
кажучи, чи є громадянською
війною інспірований росіянами спротив зомбованих-підкуплених мешканців Донеччини?
Колись М. Рябчук різко
висловлювався проти націоналізму як такого. Тепер пише
хіба про те, що націоналізм
утратив ексклюзивність. Це
— конвульсії ідеолога перед
аналітиком. Ось наш автор
згадує УНР: «Вони програли
большевікам саме тому, що не
змогли діяти по-большевістському — рішуче й нещадно».
Вважаю, що висновок неправильний. Але якщо й так — чи
не краще було б діяти адекватно ворогові й захистити державу? Рябчук пише про «ксенофобську партію «Свобода»
та «тягнибоківщину». А спробуймо уявити, як би пішли переговори між майданівцями і
Януковичем, коли б в опозиції
не було «свободівців» — чи не
завершилося б усе збереженням режиму?
Так, я знаю про підпис Тягнибока під спільною «угодою»
напередодні втечі Януковича. Це дипломатія. Задля упередження кровопролиття. Ба
більше: як колишній очільник
політико-аналітичної
служби Кабінету Міністрів я
знаю про неафішовану співпрацю колишніх очільників «Свободи» з урядом. Але
то було задовго до Тягнибока
(та й партія мала іншу назву).
Що ж до «ксенофобії», то її,
звісно, можна розгледіти під
збільшувальним склом. Але ж
у книжці, підписаній до друку на сьомий рік війни, варто
було би виправити цю недоречність. Тим більше, що та
толерантська «ксенофобія»
нині справедливо перетворилася на колективну ненависть
до росіян.
Микола Рябчук, безсумнівно, набагато глибший за деякі
свої необережні висловлювання. Його ексклюзивність у
політології в тому, що він порушує табуйовані питання.
У книжці «Каміння й Сізіф»
(Х.: Акта, 2016) він зізнався,
що є його дослідницьким пріоритетом: «Дійство, яке відбувається повсякчас — у наших
генах». Сьогоднішні наслідки

Екшн ерудиції:
аналітика vs ідеологія
«русского міра» після Переяслава (1654): після вікової окупації, Голодомору та совєтської лоботомії. У лавреатській
книжці це сформульовано
так: «Всі ми в Україні, включно з нашими «елітами», —
спадкоємці далеко не найліпшого генетичного матеріалу.
Не усвідомивши цього, ми навряд чи зцілимося».
Це надсерйозна проблема,
якої немає у медійному просторі. Хіба що у відеоблогах
Дмитра Корчинського та Ірини Фаріон, котрі стверджують, що 24 лютого — це покарання за гріхи наші. Але щось
подібне знаходимо і у Миколи
Рябчука: «Протягом років ми
кепкували з політичних паяців на кшталт Жиріновского
— аж поки його мегаломанські тиради не стали щонайреальнішою путінською політикою».
Дві України, як і двадцять років тому. Одна б’ється
на фронті, друга — шахраює задля збереження влади.
І як тут і тепер говорити про
«відвертих неонацистів» —
адже в окопах саме вони? Рябчук слушно вводить поняття «інституційна пам’ять»:
підданство Росії найменше
відчувається у регіонах, де
історично діяло європейське право: і то не лише на Галичині, а й на Київщині та
лівобережній Гетьманщині
(устрій якої наш автор ототожнює з Річчю Посполитою).
Саме тому на територіях, де
ніколи не було цивілізованої юрисдикції, — критична
маса особин «путін, прійді».
І саме тому є добровольці: інституційна пам’ять підсвідомо спонукає захищати своє
— українське, непідлегле, позаординське.
Ще раз: Микола Рябчук —
аналітик, може, й від Бога.
Якби все, що він написав, прочитали ті, що ухвалюють рішення, сьогодення було би іншим. Принаймні могло би. От,
до прикладу, його вичерпна
інтерпретація «мовного закону» Ківалова–Колесніченка:
«Фактично робить непотрібною українську мову на більшій території України». Згадані особини — члени «Партії
регіонів», котру пан Рябчук
кваліфікує як «патрон-клієнтелістську мережу мафійного типу». До порівняння постсовєтських держструктур із
мафіозними він дійшов раніше, аніж з’явилася засаднича з цієї проблематики праця Юрія Фельштинського
(Від Червоного терору до мафіозної держави. Спецслужби Росії в боротьбі за світове
панування, 1917–2036. — К.:
Наш формат, 2021). Причому
Рябчук акцентує не на апаратній надбудові, а на соціальній
основі явища: «Там, де немає
громадянських традицій, де
немає позитивного соціального капіталу, суспільство
самоорганізується не за громадянським принципом, а за

мафійним — не горизонтально, як інклюзивна грибниця, а
вертикально, як ексклюзивна
ієрархія». Інакше кажучи, не
Аль Капоне породив мафію, а
навпаки.
Рябчук чи не першим
звернув увагу на небезпеку соціальних мереж для української політики: «Помітно активізувалася діяльність
анонімних проплачених блогерів на інтернет-форумах…
Останні чотири-п’ять років
(2009–2013) продукування
лабораторних гомункулусів
було поставлене, можна сказати, на промисловий конвеєр», — читаємо в есеї, датованому кінцем 2013-го.
Дніпровсько-гарвардський професор Сергій Плохій
у листі до Шевченківського
комітету зазначає: «Унікальна риса Рябчукової публіцистики — це його присутність
зразу у двох просторах, українському та світовому.
Тут Рябчукові немає рівних
не тільки серед сучасників,
а й серед кількох попередніх
поколінь українських інтелектуалів. Щоб знайти йому
більш-менш адекватні паралелі, треба рухатися углиб
десятиліть, принаймні до
Франкових часів». Тут ідеться не так про переклади (численні) Рябчукових книжок і
статей на Заході, як про його
оригінальні твори польською
та англійською (пізніше перекладені автором та розміщені
й у «Лексиконі», і в попередніх його українських книжках). Це означає принаймні

добру орієнтацію у закордонному політичному контексті,
тож зважаймо на його оцінки, вони упрозорюють наше
розуміння і корегують очікування: «Міжнародна політика — царина прагматизму; кожен крок визначають
тут не так принципи, як
калькуляція
потенційних
зисків і втрат», особливо за
наявності «глибоко шрьодеризованих євросоюзівських
політиків». А ось родзинка
Рябчукових розмислів: звісно, слід зважати на «цинізм
шираків-шрьодерів», проте
починати варто таки із себе:
«Захід не зобов’язаний перейматися нашим окупованим
Донбасом чи Кримом більше,
ніж ми самі переймаємося долею окупованого Китаєм Тибету».
Видавець свідомо орієнтував «Лексикон» на масового читача. Тож автор у передмові озирається на власну
творчість не з академічного, а
з популярного ракурсу. А відтак публіцистика постає як
«досить приємна інтелектуальна розвага — на кшталт
розв’язування
кросвордів,
складання пазла чи розпізнавання знаків на стінах лабіринту», а «есей (в ідеалі)
— це чисте мистецтво, гра
розуму, змагання ідей та інтерпретацій». Увесь цей
екшн ерудиції a la Ден Браун
у книжці справді є.
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ТАЛАНТ

❙ Учасник «гадяцького сафарі»
❙ Олександр Сиваш.
Ганна ЯРОШЕНКО

«Більшість моїх картин перебувала на
виставці в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці — вони там
експонувалися до 4 серпня. Інші просто
роздарував. Зокрема, вони лишилися в
тих медичних закладах, де я лікувався.
Наприклад, у травматологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні моя картина з підписом висить одразу біля входу. Роботу, яку намалював
сьогодні, уже встиг презентувати своєму
лікарю», — розповідає житель Гадяча,
місцевий активіст Олександр Сиваш,
який у віці 51 рік неочікувано відкрив
у собі художній талант. Ми спілкуємося, присівши на лавку у дворі обласної
клінічної лікарні відновного лікування
та діагностики. Тут після семи операцій
та лікування в уже згаданому травматологічному відділенні обласної лікарні й
військовому шпиталі чоловік проходить
реабілітацію. Пан Олександр констатує,
що саме через активну життєву позицію
став і учасником так званого «гадяцького сафарі».

Однією
Після вогнепального поранення правої руки чоловік
несподівано став художником-шульгою

Місцеві жителі сплутали ворогу всі
карти
Олександр Сиваш на власні очі
бачив війну ще починаючи з 2014
року. Він проїхав усією лінією фронту, здійснив близько 60 поїздок власним транспортом на передову, доправляючи безпосередньо у військові підрозділи «гуманітарку». Коли
ж ворог розпочав повномасштабний
воєнний наступ, просто-таки не міг
не стати на захист своєї території
— записався до лав місцевої територіальної оборони.
«Найперше, що ми зробили, —
знищили дорожні вказівники й заблокували шляхи та мости. Оскільки
ж були беззбройними (а ті, хто мав
зброю — працівники поліції, військкомату, — 26 лютого дружно зібралися й покинули місто; щоправда,
дехто з них таки одумався й повернувся), постало питання, що зможемо зробити голими руками, коли на
нас попруть танки. Вирішили зупинити ворога в якомусь місці й після цього повідомити ЗСУ. От саме
цим я й займався, — розповідає історію, що різко змінила його життя, пан Олександр. — Із 25 лютого
відстежував точки, де масово зосереджувалася ворожа військова техніка, і повідомляв ЗСУ. До речі, робив це не тільки я — загалом кілька
людей. І коли ми об’єдналися й почали з різних джерел доносити одну й
ту ж інформацію, тоді, думаю, у нашому головному органі управління
військами зрозуміли, що ми все ж не
жартуємо. Таким чином, інформуючи ЗСУ, ми надавали їм можливість
завдавати противнику точних ударів
артилерією, «байрактарами».

Задля цього учаснику тероборони
доводилося виїжджати власною автівкою назустріч ворогу. «Сховавши
автомобіль, ми з побратимами підбиралися до скупчення російської військової техніки дуже близько й відстежували її переміщення. Загалом
на нашому напрямку було задіяно
приблизно 400-500 оди ниць бронетехніки — колони ділилися на групи й рухалися туди-сюди, що ускладнювало підрахунок, — зазначає
Олександр Сиваш. — У засобах масової інформації з’явилася версія,
нібито вони заблукали. Насправді ж
російські танки не змогли перетнути
заблокований сільський міст, який
став для них непроїзним, а тому розвернулися й подалися в об’їзд. І саме
в пошуках отого об’їзного шляху
вони й блукали. Карти нашої місцевості, я так розумію, у них були давні, бо ворожа техніка рушила тими
дорогами, де апріорі не могла проїхати. Тому, зокрема, і стався отой випадок, коли ворожий танк упав у річку зі старого мосту, бо той його просто не витримав».
Згідно з одержаними документами, завданням російських загарбників було взяти в облогу Миргород.
Проте завдяки мужності й винахідливості місцевих жителів, які сплутали ворогу всі карти, цим планам не

судилося збутися.
«Ми спостерігали за тим, як наші
зброй ні сили завдавали потужних
ударів по ворожих підрозділах, через
встановлені відеокамери, — відтворює далі не такі давні події мій співрозмовник. — А після цього виїхали
на місце побоїща, аби переконатися
в успіху операції наших військових.
З пагорба спостерігаючи за місцевістю в бінокль, знову помітили рух колони ворожої техніки. Згодом одержав повідомлення про те, що на нашу
територію заїхали ще й два самохід-

Як з’ясувалося, він мав на увазі заправку: річ у тому, що в рашистів закінчилося дизпальне, тож вони «віджали» його в місцевому фермерському господарстві. Аби унеможливити подальший рух ворожої колони,
потрібно було знищити оту заправку. Відтак ми рушили до неї на легкових автомобілях. А після того, як
миттю зачистили територію від ворожих вартових, ліквідували заправку, бензовоз і ще кілька одиниць техніки, командир наказав спішно відступати».

«Коли мої побратими вивантажили з кузова «Уралу» зброю й
боєприпаси, то виявили там ще й російського окупанта, який
сховався між ящиками. Тож тепер сміюся й кажу: а я й не знав, що,
окрім усього, захопив у полон одного з рашистів».
ні ракетно-зенітні комплекси «Бук»,
— мені дали завдання знайти їх».
Наш герой зізнається, що на ту
пору навіть не уявляв, як їх шукати. І тільки завдяки одному місцевому жителю, котрий бачив цю техніку вночі і вказав, у якому напрямку вона рушила, вдалося передати до
Генштабу й цю інформацію.
«Усе, моя місія виконана. Так
тоді подумки розмірковував, сидячи
у штабі нашого підрозділу тероборони, — на цьому наша історія могла й
закінчитися, але мінлива доля готувала чоловікові нові випробування.
— Аж тут забігає командир нашої диверсійно-розвідувальної групи, кладе на стіл карту й запитує: де, мовляв, розташована оця точка? Спочатку я не второпав, про що йдеться.

Раніше був далеким від мистецтва
Але тут Олександр Сиваш помітив
непошкоджений вантажний автомобіль підвищеної прохідності «Урал»,
навантажений зброєю й боєприпасами, тож захотів повернутися не з порожніми руками. Попросивши, щоб
його прикрили, він кинувся до тієї
вантажівки.
«І вже під час руху пролунав постріл, — пригадує драматичний момент пан Олександр. — Тепер упевнений, що його здійснив снайпер.
Бо пізніше спілкувався з командиром, і той повідомив, що як тількино я від’їхав, ворожий боєць зі снайперською гвинтівкою виявив себе,
після чого його ліквідували. Почалася стрілянина. Та, міцно тримаючись
лівою рукою за кермо, я продовжу-
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лівою
вав їхати далі. Коли ж урешті-решт
зупинився, підбігли наші бійці, витягли мене з кабіни й доправили до
лікарні. Окрім мене, у тому бою був
поранений ще один солдат. А коли
мої побратими вивантажили з кузова
«Уралу» зброю й боєприпаси, то виявили там ще й російського окупанта, який сховався між ящиками, що
й урятувало йому життя. Тож тепер
сміюся й кажу: а я й не знав, що, окрім усього, захопив у полон одного з
рашистів. А отой «Урал» наші хлопці поставили поперек дороги і, пробивши в ньому колеса, у такий спосіб
перегородили шлях ворожій техніці.
Тож колона, яка прибула на підмогу,
змушена була рушити в бік Лебедина. Проте, зі слів командира, далеко не від’їхала — біля села Будилка
її накрила прицільним вогнем наша
артилерія. Якщо ж говорити про всі
наші трофеї, то це близько 10 танків (поміж них два Т-80 — це основна бойова машина, яку виробляли в
СРСР), а також понад 5 БМП — усе це
тепер слугує ЗСУ».
Оскільки вогнепальне поранення
руки (із ногою пощастило дужче, бо
там головна частина набою пройшла по дотичній) було дуже складним, адже куля не тільки пошкодила м’які тканини, а й роздробила кістку, після надання чоловіку першої
медичної допомоги в місцевій лікарні його доправили до обласної. Тут
учасник «гадяцького сафарі» й почав малювати.
Раніше він займався перевезеннями, ремонтом техніки, тобто був
далеким від мистецтва. Хоч із 2014
року почав писати патріотичні вірші, деякі з них навіть увійшли до
колективної поетичної збірки. Як і
всі, говорить, колись давно пробував
і малювати, однак особливого успіху в цій царині не мав. Чому ж у лікувальному закладі раптом виникло
таке бажання?
«Насамперед потрібно було себе
чимось зайняти, — пояснює чоловік.

— Я ж людина діяльна, ніколи не
сиджу склавши руки, а тут раптом
опинився на лікарняному ліжку —
так можна було дійти й до депресії.
Тож, попросивши в медсестри аркуш
та олівець, намагався щось намалювати лівою рукою. Чесно кажучи,
хотів зобразити троянду, а в підсумку вийшла гвоздика. Тож мозок почала свердлити думка: навіщо я все
це роблю? А потім одна з відвідувачок, яка мала хист до малювання, на
моє прохання зробила контури мого
портрета. Днів за три я його завершив. Іще один побратим, який прийшов мене провідати, приніс альбом
і багато кольорових олівців. А десь
після п’ятої операції на руці (загалом я переніс сім операцій) мені перелили донорську кров, після чого
(жартую, звісно, але, може, так і є
насправді) уже просто не міг не малювати».
Десь через три тижні Олександра Сиваша перевели до військового
шпиталю, де в нього з’ явилося широке поле для творчості. Якось заглянувши до кабінету психолога, він
знайшов там справжнє багатство: і
мольберт, і полотно, і фарби, і пензлики.

❙ Роботи художника-самоука, написані
❙ лівою рукою.
❙ Фото автора.
справжньому надихнули. У цей час
картини в мене почали з’являтися
чи не щодня. Малював так завзято,
що використав майже всі матеріали,
після чого у моїй творчості настала
вимушена пауза», — сміється пан
Олександр.

Малювання стало арттерапією
Та хіба є щось таке, що може зупинити людину, в якій раптом прокинувся художник? Олександр Сиваш почав малювати в палаті на простих аркушах. Аж тут, почувши про
самородка, до нього навідалися пол-

«А десь після п’ятої операції на руці (загалом я переніс сім
операцій) мені перелили донорську кров, після чого (жартую, звісно,
але, може, так і є насправді) уже просто не міг не малювати».
«Так почав малювати фарбами,
поставившись до цього вже більш
серйозно. Першою роботою знову ж
таки були квіти. Та я вже намагався
провести рівну лінію, що було не так
легко, адже робив це лівою рукою.
Окрім того, почав розвивати своє бачення кольорів та відтінків. Оскільки перебував у лікарняних стінах, то
звернувся по допомогу до інтернету
— переглянув багато майстер-класів
з малювання, і деякі з них мене по-

тавські художники, майстри народної творчості. Саме їм і належить
ідея створення персональної виставки героя цього матеріалу. До того ж
вони забезпечили матеріалами для
малювання.
«Спершу я дуже здивувався, —
зізнається пан Олександр. — А потім
подумав: а чому б і ні? Не святі ж горщики ліплять. На ту пору вже й сам
переконався, що за великого бажання можна досягти будь-чого. Так по-
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чав створювати роботи спеціально
для виставки — уже більш об’ємні, зі
смислом. Дуже вдячний за підтримку людям, які розуміються на художній творчості, зокрема полтавській художниці Лідії Орел, а також
очільнику обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євгену Пілюгіну. Для мене ця підтримка дуже
важлива. Бо, як правило, художники вчаться все життя. Мені ж за якихось 2-3 місяці треба було осягнути
те, на що інші витрачають роки.
Малювання мене по-справжньому захопило. Окрім усього, воно стало для мене арттерапією. Я шукаю
вихід зі становища, в якому опинився. Бо в мене практично не працює
поранена рука. Лікарі запевняють,
що вона потихеньку відновлюватиметься і з часом, можливо, зможу
піднести нею ложку до рота. Уже й
сам помічаю певний прогрес: от бачите, можу провести великим пальцем по всіх інших, а раніше не міг
дотягнутися ним навіть до вказівного. Однак треба об’єктивно дивитися
на речі: повноцінно права рука вже
навряд чи працюватиме. Тож на тій
справі, якою займався в житті, доведеться поставити хрест. Тому постає
питання, що робити далі».
Чоловік, у якого так несподівано проявився прихований талант,
замислюється над створенням власної художньої студії і запевняє: усі
можливості для цього в нього є. У ній
він міг би давати майстер-класи, як
малювати лівою рукою, далеко ж не
всі це можуть. До того ж пану Олександру надійшла пропозиція роботи реабілітологом. А Євген Пілюгін
пропонує, віднайшовши свій стиль,
створити побільше художніх робіт
і виставити їх у Києві, а може, навіть за кордоном. Для нашого героя
це не така вже й проблема, адже він
малює дуже швидко — зазвичай картину створює за добу.
«Лідія Орел говорить, що досі не
стикалася з таким феноменом, щоб
людина в малюванні розвивалася настільки швидкими темпами. Та я й
сам відчуваю, що з кожною роботою
росту, вдосконалюю свою майстерність. У мене таке враження, що за
дуже короткий термін мушу наздогнати все те, що проґавив за ці роки»,
— ділиться художник-початківець.
За його словами, після відкриття виставки своїх робіт він став доволі впізнаваним. «Люди, які тут
проходять реабілітацію, зазвичай
цікавляться, чи довго ще триватиме виставка. Одна вимушена переселенка навіть попросила зорієнтувати її, як добратися до обласної бібліотеки. Лікарі, які лікували мене в
попередніх медзакладах, телефонують і з таким захватом відгукуються про мої роботи. Що й казати, бути
в ролі «зірки» приємно, — жартує
Олександр Сиваш. — Моя однопартійка нещодавно потрапила на всеукраїнську гру на кшталт «Що? Де?
Коли?». «І яким же було моє здивування, коли одним із завдань було
відгадати, хто зображений на знімку. А на фото — наш Сиваш, учасник «гадяцького сафарі». От вона,
справжня популярність», — написала жінка в смс-повідомленні».
Утім, попри те, що в Полтаві художника-самоука всі розуміють і підтримують, у рідному місті, за його
словами, усе навпаки — там не сприймають його художній доробок як
якесь досягнення, перемогу над собою. «Певний контингент місцевих
не розуміє, що таке отримати поранення, понад чотири місяці провести в стінах лікувальних закладів і
як боротися з безнадією, виборсатися з важкого психологічного стану.
Для мене художня творчість — це
своєрідне самозцілення. І краще вже
лікуватися в такий спосіб, аніж, скажімо, «розігрівом», до якого нерідко
вдаються ті, хто потрапив у складні
життєві обставини», — робить висновок Олександр Сиваш. ■
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Новий виклик
Після «трофейного» періоду в «Ман.Сіті»
Зінченко перейшов для більшої ігрової
практики в «Арсенал»
Олексій ПАВЛИШ
Футбольний чемпіонат світу2022, який цього року пройде не
влітку, як зазвичай, а наприкінці року, вплинув і на календар
клубного сезону. Так, чемпіонати у топлігах цього року стартували на кілька тижнів раніше.
Знаковим це літо стало для
лідера української збірної Олександра Зінченка, який покинув «Манчестер Сіті» після шести років у клубі, які можна вважати успішними, з огляду на 10
виграних трофеїв (зокрема чотири тріумфи в АПЛ) та статус стабільного гравця ротації в одному з
найкращих клубів світу. У пошуках нового виклику та важливішої ролі на полі Сашко перейшов
до лондонського «Арсенала» до
добре знайомого по спільній роботі в «Сіті» тренера Мікеля Артети. «Каноніри», до речі, заплатили за трансфер українського фулбека 30 мільйонів фунтів.
У «Ман.Сіті» Зінченко грав
переважно лівого захисника, на
цій же позиції він відкрив сезон і
в «Арсеналі», вийшовши у старті
на перший матч чемпіонату проти «Крістал Пелас». Дебютний
офіційний матч українця вийшов напрочуд успішним: чудова гра на атаку з результативною
передачею, високі оцінки і, як

вишенька на торті, потрапляння
до символічної збірної туру.
«Передусім я дійсно радий
бути тут, бути частиною цього
чудового клубу. Збулася моя дитяча мрія. З дитинства я був великим уболівальником «Арсеналу». Звичайно, я хотів би сказати велике спасибі «Манчестер
Сіті» за все, що вони зробили для
мене. Тепер нова сторінка та нова
історія. Час бути зосередженим
на «Арсеналі», — прокоментував
свій перехід Сашко.
Похвалив його після вдалого дебюту і Мікель Артета. «Зінченко та Жезус (ще один новачок лондонців. — Ред.) уже мають досвід, вони виступали в
АПЛ багато разів. Це все ще нова
команда, але їхня адаптація вражає», — не скупився на хороші
слова іспанський фахівець.
У статусі гравця основи починає для себе перший повноцінний сезон після зборів і Віталій
Миколенко, який після переходу взимку до «Евертона», схоже,
остаточно адаптувався в Туманному Альбіоні. Щоправда, перемогти у стартовій грі підопічним
Лемпарда не вдалось: «іриски»
мінімально поступились іменитому «Челсі».
Як і минулого року, українців в АПЛ залишилось троє. Після чотирьох не надто вдалих

❙ Олександр Зінченко з результативної передачі дебютував за «Арсенал».
❙ Фото: dynamo.kiev.ua.
років у «Вест Хемі» до чемпіонату ОАЕ перебрався Андрій Ярмоленко, де гратиме в «Аль-Айні»
під керівництвом Сергія Реброва. Ярмолу в Англії має замінити молодий і талановитий хавбек Єгор Ярмолюк, якого за 1,5
мільйона євро придбав у «Дніпра-1» «Брентфорд». Спочатку
Єгор виступатиме за команду
«Б», утім не виключено, що скоро ми його побачимо і в основі,
принаймні у спарингах за основну команду він уже грав.
Навіть після вильоту команди до нижчого дивізіону залишився в «Бордо» «опорник» Данило Ігнатенко, який уже навіть
устиг відзначитись за французів
дебютним голом у Лізі-2. «Жирондинці» після оренди вику-

пили Данила у «Шахтаря» за
мільйон євро і, цілком можливо, до вересня продадуть його в
інший європейський клуб уже
за вищою ціною.
Попри немало чуток про зміну клубної прописки, залишився у «Бенфіці» Роман Яремчук,
який після переходу до «Ліверпуля» головного бомбардира
«орлів» Дарвіна Нуньєса спробує закріпитись у старті португальської команди.
Як і зазвичай, багато наших легіонерів у бельгійській
першості. Не змінили команди Мар’ян Швед, який продовжує грати за «Мехелен», чинний чемпіон країни у складі
«Брюгге» Едуард Соболь та Микола Кухаревич, який продов-

жить грати за «Левен» в оренді з «Труа». А от Богдан Михайличенко, який останні 2 роки
виступав за «Андерлехт», повернувся до України, приєднавшись до «Шахтаря». У зворотному напрямку поїхав молодий
захисник «гірників» Олександр
Драмбаєв, який пішов в оренду до «Зюлте-Варегема», де вже
встиг забити перший у європейському футболі гол.
Натомість після шести років
у Бельгії покинув Жюпіле-лігу
Роман Безус: ексхавбек «Динамо», «Ворскли» і «Дніпра» перебрався на Кіпр, де підписав контракт із місцевою «Омонією», з
якою вже незабаром зіграє у Лізі
Європи проти свого попереднього клубу — «Гента». ■

■ ЄВРОКУБКИ

Ставка на «джокерів»
спрацювала
«Динамо» у вольовому стилі вийшло до фінального
етапу кваліфікації до групової стадії Ліги чемпіонів
Олексій ПАВЛИШ
У третьому раунді відбору до групових стадій єврокубків Україну представляють два клуби: київське «Динамо»,
яке продовжує боротьбу у ЛЧ, та луганська «Зоря», яка з новим тренером цього сезону виступає у Лізі Конференцій.
У перших поєдинках двоматчевих протистоянь з відверто слабшими
за класом суперниками (австрійський
«Штурм» та румунська «Університатя»
відповідно) наші команди здобули мінімальні перемоги з однаковим рахунком
— 1:0, що автоматично зробило їх фаворитами своїх дуелей.
Потрібний результат киянам у другому матчі поспіль приніс «джокер» Олександр Караваєв. «Фенербахче» 30-річний
півзахисник забив після виходу на заміну, а от проти «Штурма» він вийшов у
старті, замінивши у старті віцекапітана
Віктора Циганкова, котрий травмувався на розминці. Як показав матч, ставка
Мірчі Луческу на Караваєва спрацювала: саме він замкнув фланговий простріл
Дубінчака і став автором єдиного результативного удару в першій зустрічі.
«Штурм» почав дуже швидко і намагався створити нам проблеми. Але нам
вдалося вистояти перед їхнім пресингом
та грати у свій футбол, контролюючи
м’яч. Суперники оборонялися дуже добре і щільно, тож можу сказати, що матч
був складним для нас. Однак він був важким також і для «Штурма».

Загалом, вважаю, ми заслужили на
цей гол, адже створили більше моментів.
У той час як «Штурм» мав лише один-два
шанси на початку гри.
Ми заслужили цей результат. Шкода
лише, що не змогли забити другий м’яч.
Ми мали можливості для цього, але не
знайшли рішення для гольового завершення атак», — оцінив дії підопічних
румунський тренер «біло-синіх».
Зрештою, кияни не без проблем, але
таки здобули перемогу і у виїзному матчі. Як і в попередньому раунді проти «Фенербахче», долю протистояння вирішив
овертайм та вилучення у складі суперника. У додатковий час знову спрацювали
заміни від Мірчі Луческу: спочатку після диво-пасу Циганкова (який швидко
відновився після ушкодження) вперше
за «Динамо» забив Костянтин Вівчаренко, а потім, залишившись у більшості,
динамівці Ванат, Буяльський та все той
же Циганков організували ще одне взяття воріт із точним ударом останнього.
«Це був неймовірно складний матч
проти дуже гарної команди. Дуже радий,
що нам таки вдалося пройти далі. Дуже
добре зіграли Караваєв і Вівчаренко, які
після виходу на заміну додали варіативності в атаці», — похвалив і суперника, і
своїх підопічних Луческу.
Наступним і останнім суперником
киян на шляху до групи ЛЧ стане португальська «Бенфіка» з вихованцем «Динамо» Романом Яремчуком у складі:
«орли» напрочуд легко двічі обіграли

❙ Олександр Караваєв приніс «Динамо» другу перемогу поспіль.
❙ Фото з сайту «Динамо».
слабший за класом данський «Мітьюлланд» (4:1 і 3:1).
«Зоря» ж цього літа, на відміну від
киян, пережила чималі кадрові зміни.
Команду покинули лідери-легіонери, залишити клуб можуть і досвідчені українці (тренуються з «Зорею», але ще не грали Олександр Гладкий і Микита Шевченко). Змінився і тренер: замість Віктора
Скрипника, який зараз працює з «Воркслою», луганчан очолив нідерландський
фахівець Патрік ван Леувен, добре знайомий з українським футболом по роботі в
академії «Шахтаря». Кадровий дефіцит
змусив нового наставника «Зорі» шукати нестандартні рішення: на зборах і проти «Університаті» в першому поєдинку
в центрі нападу грав номінальний захисник Денис Нагнойний, який забив у ворота румунів перший гол за клуб.
«Гра була важка для нас, ми виконали
тактичне завдання тренера. Я думаю, йому
сподобалася гра: як ми пресингували, як
ми діяли в обороні та атаці. На мій погляд,
ми повинні були закривати результат ще в
першому матчі, але це футбол — треба їха-

ти й обігрувати їх уже на виїзді.
Гол? Емоції переповнювали, трибуни,
партнери — все було чудово. У когось забити м’яч у єврокубках — мрія, у мене, мабуть, це була мета», — не приховував радості після першої перемоги герой зустрічі
Нагнойний.
«Моменти були, щоб забивати більше
одного м’яча. Багато було потужних прострілів для їх реалізації й у першому таймі, й у другому. В нас зараз працює зовсім
інший склад команди, навіть якщо порівняти з минулим сезоном.
Я задоволений прагненнями та результатами, які зараз показує моя команда. Навіть один забитий гол у ворота суперника та перемога зараз — це вже позитивний результат, але ми знаємо, що можемо і маємо забивати більше», — визнав
ван Леувен.
Якщо ж «Зорі» вдасться зберегти для
себе прийнятний результат і у другому матчі, за вихід до групи ЛК вона зіграє проти
переможця пари «Лугано» (Швейцарія) —
«Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль). У першій
зустрічі перемогли ізраїльтяни (0:2). ■
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«Будемо тримати курс на олімпійський Париж-2024 і там боротися
за золоті нагороди».

■ ВЕСЛУВАННЯ

Чемпіонськими стежками
На чемпіонаті світу українські каноїсти та байдарочники вибороли п’ять медалей
Григорій ХАТА
Після здобуття на Олімпіаді2020 у Токіо «срібла» та «бронзи» вітчизняна каноїстка Людмила Лузан твердо заявила, що
на наступних літніх Іграх, які в
2024 році прийматиме Париж,
неодмінно здобуде олімпійське
«золото».
Свій амбітний намір 25-річна
уродженка Івано-Франківська
змогла підтвердити на планетарній першості у канадському Галіфаксі, де вона стала дворазовою чемпіонкою світу. При
цьому до своїх перемог в одиночному каное на дистанціях
500 м та 1000 м Людмила додала ще й срібний виступ у каноедвійці в парі з Анастасією Четвериковою.
Загалом, на ЧС-2022 з веслування на байдарках і каное українська збірна виборола п’ять
медалей і посіла сьоме місце в
загальному заліку.
Чотири з п’яти нагород належать майстрам і майстриням
веслування на каное. Водночас
завдяки старанням байдарочників до синьо-жовтої скарбнички
потрапила перша нагорода цьогорічного планетарного форуму.
Чоловіча байдарка-четвірка
у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та
Івана Семикіна принесла Україні бронзову медаль.
Далі слово взяла Людмила
Лузан, котра тричі поспіль піднімалася на п’єдестал пошани.
Друге місце в заїзді на каное-

❙ На чемпіонаті світу в канадському Галіфаксі каноїстка Людмила Лузан здобула для української збірної дві золоті та одну срібну нагороду.
❙ Фото з сайту ukraine-canoe.org.
двійках можна назвати своєрідним розігрівом: Лузан та Четверикова переможницям із Китаю
програли більше двох секунд.
Утім у наступних двох фіналах лідерці української збірної не було рівних. На дистанції 1000 м Людмила «привезла»
дві секунди Марії Майльярд із
Чилі та майже на секунду перевершила канадійку Софію
Дженсен на 500-метрівці.
У підсумку, другий поспіль
чемпіонат світу Людмила Лузан

завершила з трьома нагородами. Змагалася ж у Галіфаксі вихованка Миколи Мацапури одразу в п’яти фіналах. І тут важливо сказати про дев’яте місце
Люди в олімпійському спринті
на 200 м та п’яту позицію в міксті з Павлом Алтуховим.
А якщо бути точним, то
прізвище Лузан можна відшукати одразу в шести фіналах
ЧС-2022. Щоправда, на старт
фінального заїзду серед жіночих каное-четвірок на 500 м ук-

раїнська команда не вийшла.
Так само без медалей залишилися українські веслувальники у змаганнях каное-одиночок на 5000 м, де Юрій Вандюк
став 11-м, та заїзді байдарокдвійок, у якому Олег Кухарик
з Ігорем Труновим фінішували
шостими.
Заключну ж, п’яту, нагороду до української скарбнички на чемпіонаті світу поклали учасники каное-четвірки —
Віталій Вергелес, Андрій Ри-

бачок, Юрій Вандюк, Тарас
Міщук, котрі на 500 м здобули
«бронзу».
А як повідомляє пресслужба
федерації веслування на байдарках і каное України, головна героїня ЧС у Галіфаксі Людмила
Лузан за кількістю виграних на
планетарних форумах нагород
наздогнала дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана. Тепер у своєму активі вони
мають по три золоті, дві срібні
та одній бронзовій нагороді. ■

■ ШАХИ

Стрибок
за «золотом»
Завдяки власній безпрограшній грі та подарункам
конкуренток українські шахістки зуміли виграти шахову
Олімпіаду в Ченнаї
Григорій ХАТА
Удруге в історії жіноча збірна України стала переможницею шахової Олімпіади. Попри те, що за тур до завершення 44-х Всесвітніх шахових ігор, котрі
проходили в індійському місті Ченнай,
команда українських гросмейстерок
перебувала за межами призової трійки, завдяки власному успіху в останній день змагань та невдачам лідерів
збірна у складі Марії й Анни Музичук,
Анни Ушеніної, Наталії Букси та Юлії
Осьмак під проводом капітана Михайла
Бродського піднялася на чемпіонський
щабель.
В останньому турі українська команда здолала представниць Польщі, котрі
на заключну дуель Олімпіади виходили
в статусі другої команди турніру. Коли
ж на фініші змагань невдачі зазнала й
команда-лідер перегонів — збірна Індії,
котра поступилася шахісткам зі США,

з’ясувалося, що, опинившись угорі протоколу з командою Грузії, за додатковими показниками синьо-жовта збірна
випереджає конкуренток і несподівано
здобуває олімпійське «золото».
Цікаво, що за відсутності потужної
збірної Китаю саме шахістки з Індії були
рейтинг-фаворитками домашньої Олімпіади. При цьому українська команда на
старт цих представницьких змагань виходила з другим рейтинговим номером.
До останнього туру команда Індії впевнено тримала лідерство, проте на фініші
опустилася на третю сходинку.
А перестрибнути з четвертого на перше місце в підсумковому протоколі українській збірній вдалося безпосередньо
завдяки перемогам у заключних двох турах над збірними Німеччини та Польщі.
Німецьку команду підопічні Михайла Бродського здолали (2,5:1,5) лише завдяки успіху Анни Ушеніної, котра перевершила свою опонентку чорними фі-

❙ Жіноча збірна України — переможниця 44-ї Всесвітньої шахової Олімпіади!
❙ Фото з сайту www.ukrchess.org.ua.
гурами. А в протистоянні з польками перевагу на два очки (3:1) «синьо-жовтим»
забезпечили Марія Музичук та Анна
Ушеніна.
У підсумку, разом із командою Грузії,
українська збірна набрала 18 очок із 22
можливих, утім перевершила візаві за
низкою додаткових показників. Варто зазначити, що в Індії команда Бродського виявилася єдиною, котра не програла на турнірі жодного протистояння;
при цьому виграла сім поєдинків та чотири звела до нічиєї.
Що стосується здобутків українських шахістів на Олімпіаді в Ченнаї, то
команда в складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила
Шевченка та Володимира Онищука посі-

ла неймовірно скромне 29-те місце, хоча
на старт Ігор виходила з високим восьмим рейтинговим номером.
Додамо, що, окрім Олімпіади в Ченнаї, також відбулися й вибори президента
ФІДЕ, на яких переміг росіянин Аркадій
Дворкович. Перед голосуванням представники української делегації закликали інші федерації «не підтримувати кандидатуру Дворковича (близького соратника президента рф володимира путіна)
на посаду керівника поважної міжнародної організації як особи, яка за усіма нормами моралі і людяності не має морального права її очолювати й запропонували делегатам конгресу ФІДЕ віддати свій голос
кандидату в президенти ФІДЕ від України
Андрію Баришпольцю». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Єство спротиву московитам
Чому потужна брехлива російська пропаганда формує викривлене уявлення
про українських патріотів: Степана Бандеру, Романа Шухевича, а тепер «азовців»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 11 СЕРПНЯ 2022

■ НАШОГО ЦВІТУ...

З краю конотопської
відьми
Марина Мазепа з Сумщини зіграла вже в кількох
голлівудських «жахастиках»
Адреналіна ШУГАЙ

ли від дівчини з батьківщини конотопської
відьми?
Зараз Марина завершила
роботу в новому проєкті —
серіалі «Континенталь»,
що є приквелом
відомого фільму «Джон Вік». У
серіалі задіяні також всесвітньо відомі актори Кіану
Рівз, Мел Гібсон
та Колін Вуделл. Марина Мазепа.
Українка зіграла в
ньому роль професійної вбивці. «У
нас будуть три великі епізоди, кожен триватиме десь 90 хвилин. Це
повний дуже професійний екшн. У
нас було дуже багато часу, щоб потренуватися. І ми змогли придумати
те, що зможе здивувати весь світ»,
— каже про нову стрічку Марина.
Як і кожного українця, дівчину вразило російське вторгнення 24 лютого. Вона з перших днів
підтримує свою Батьківщину. На
її сторінках у соцмережах (аудиторія 340 тис. осіб) — багато дописів, присвячених Україні. Вона
каже, що за кордоном зараз відчувається певна втома від подій в Україні. Але треба робити все можливе, аби градус уваги до Украї-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №22

❙

ни в світі не знижувався.
Також вона створила Amazonлінк, де конкретні люди, які не
довіряють різним фондам, що збирають гроші, можуть купити конкретні речі для потреб ЗСУ. Попередньо акторка поцікавилася, що саме
найбільше потрібно нашим бійцям.
Уже чотири партії цих речей її команда відправила в Україну.
«Я ніколи не пишалася так,
як зараз, тим, що я українка! Сміливість — це в нашому ДНК. І ми
переможемо. Ми стільки пережили вже в своїй історії! І це ще одне
випробування, яке обов’язково
пройдемо. Тому що ми стали ще
сильнішою нацією», — переконана вона. ■

■ ПОГОДА
12—13 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний дощ, удень
грози. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
+14...+16, удень +24...+26. Пiслязавтра вночi +17...+19, удень мінлива
хмарність
+27...+29.
Миргород: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +16...+18,
удень +24...+26. Вiнниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi
+14...+16, удень +24...+26. Одеса: мiсцями короткочасний дощ.
Уночi +18...+20, удень +27...+29.

Захід

хмарно

дощ

9 серпня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 23-26 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 23.

сніг

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний
дощ. Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин:
уночi +14...+16, удень +24...+26.

дощ,
гроза
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По горизонталі: 2. Столиця
Колумбії. 6. Річка, над якою стоїть
міст Мірабо. 7. Прилад для відстеження курсу польоту літака. 8. Великий мішок. 10. Російська розвідувальна контора. 12. Сплав міді та
алюмінію, який на початку минулого
століття широко використовували в
літакобудуванні. 15. «Не смійтеся,
чужі люди. ... —домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна!».
(Тарас Шевченко). 16. Недипломований лікар, фахівець із нетрадиційної
медицини. 18. Військова форменна
сорочка, характерна для часів Другої
світової війни. 20. Вигадане ім’я в інтернеті. 22. Загибель бійця. 24. Матеріал для перекриття даху. 25. Велика сітка за кораблем для пошуку
і знешкодження мін. 26. Півострів,
який Олександр ІІ у 1868 році продав американцям.
По вертикалі: 1. Тисяча міліметрів. 2. Оцінка на екзамені. 3. Артюр ... — один із літературних псевдонімів поета Василя Еллана-Блакитного. 4. Найвищий сан і титул
ченця в православ’ї, головний настоятель чоловічого монастиря. 5.
Самоназва перської мови. 9. Слово,
складене з перших літер словосполучення. 10. Дворянський титул. 11.

«Лигар ... макогона Дух випустив із
Емфіона». (Іван Котляревський). 13.
Ім’я хасидського цадика, на могилу
якого до Умані кожної осені приїжджають тисячі хасидів. 14. Предмет
для чищення унітазів. 17. Залишки стебел злаків, що лишаються на
полі після збору врожаю. 19. Корінь
рослини, який використовують для
суші, випікання пряників і лікування
від застуди. 21. Країна на Близькому
Сході. 23. Батько по-казахськи.■
Кросворд №21
від 4 серпня

■ ПРИКОЛИ
У школі:
— Василько, де розташована
росія?
— Мені тато не дозволяє матюкатись.
***
Кацапи:
— Украінци, чєм ви собіраєтєсь
расплачіваться за ленд-ліз?
Українці:
— Американці сказали, що ще
100 тисяч російських трупів, і ми в
розрахунку.
***
Росія оживила Бандеру, а ми
давайте оживимо Кутузова. Хай іще
раз москву спалить.
***
— Росіянам потрібно Купідона

на гербі намалювати.
— Це чому?
— Він теж із голою сракою,
озброєний і лізе до всіх зі своєю
любов’ю.
***
— А це правда, що у вас в Україні є фашисти?
— Так, є — з росії приїхали.
***
— Якщо російський солдат —
це орк, то його дружина оркиня чи
оркеса?
— Оркоголічка.
***
Україну не здолати: сидить
баба 80 років і чекає на повітряну
тривогу, щоб знайти, де телефон
поклала.
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У Голлівуді сходить нова українська зірка. Як відомо, на фабриці мрій особливо цінуються талант, врода, харизма. Цього всього не бракує 25-річній Марині Мазепі з Конотопа, що на Сумщині,
яка стрімко підкорює Голлівуд.
При цьому в дівчини є ще одна
родзинка — вона чудово танцює
і володіє своїм тілом, а отже —
може втілювати найвибагливіші
задуми режисерів. Тож у таких
жанрах, як фантастика, містика,
жахи, бойовики, де глядача треба здивувати, налякати і вразити,
для таланту Марини завжди знайдеться місце.
Нагадаємо, популярність в
Україні прийшла до дівчини після участі в телепроєкті «Танцюють всі!». Тоді завдяки майстерній хореографії їй вдалося увійти до п’ятірки фіналістів та завоювати серця мільйонів глядачів
і суддів проєкту. Дівчині на той
час було лише 15 років! Згодом
була участь в аналогічному проєкті в Франції, а потім — у США.
У 2019 році вона стала півфіналісткою шоу «Америка має талант»,
де вражала публіку і суддів неймовірною гнучкістю тіла і пластикою рухів. Зрештою, відео з її
виступом на шоу побачив продюсер фільму жахів «Нечестивий»
Сем Реймі й одразу затвердив її на
роль Мері Ельнор. Річ у тім, що
головна героїня стрічки мала поособливому рухатися, а Марина
дійсно володіє своїм тілом досконало, тож і підійшла на роль!
Згодом українку запросили до
зйомок у стрічці «Втілення зла»
та «Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» — обидва зняті в жанрі
«жахи». У першому з них дівчина
зіграла монстра. Ну а що ви чека-

