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Не віддамо
свою
незалежність!
Ці важкі воєнні дні гартують українську націю

❙ «Блінов» вам на лопаті, кляті москалі, а не нашу незалежність.
❙ Фото з сайту nizhyn.in.ua.
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«Ми надто довго жили в неволі. Тому й не усвідомили одразу цінність рідної
мови, правдивої історії, необхідність вчасної декомунізації та дерусифікації».

Віктор Ющенко
третій президент України

■ СВЯТО

■ НА ФРОНТІ

Не віддамо свою
незалежність!

«Бавовни» забагато не буває

Ці важкі воєнні дні гартують українську
націю
Інна СТЕПАНЧУК
Минулого року, коли ми
святкували 30-річчя відновлення незалежності України, хіба міг хтось подумати,
що наступну річницю ми відзначатимемо під виття сирен
повітряної тривоги? Під вибухи і постріли, далеко від
дому, а хтось узагалі не доживе до цієї річниці... Що взагалі сама наша незалежність
буде під загрозою?
Я не раз думала, чи випадковою є дата російського широкомасштабного вторгнення — 24 лютого? Навряд чи.
Путін як затятий послідовник «совка» є таким же любителем дат, як і Сталін, якому
до річниці «вєлікого октября» приносили криваві жертви. Напевно, путін мріяв, що
на День Незалежності України, в сакральну для всіх нас
дату, не буде вже ніякої України. А буде чергова денаціоналізована «народна рєспубліка» та рашистський парад у
Києві. І принаймні одна мрія
путіна збулася — його техніка дійсно вже на Хрещатику.
Іржава, побита, потрощена —
саме так виглядає «друга армія світу», коли приходить у
незалежну державу, де живе
волелюбний народ.
«Ми надто довго жили в
неволі», казав колись третій
президент України Віктор
Ющенко. Тому й не усвідомили одразу цінність рідної
мови, правдивої історії, необхідність вчасної декомунізації та дерусифікації. Нас на
31-му році незалежності остаточно привели до тями лише
російські бомби.
Моя однокурсниця Віка,
яка втікала з трьома дітьми
під кулями з Бучі, сьогодні
живе в Берліні й спілкується українською. Віка, яка
майже все дитинство прожила в росії (де досі мешкає її
брат), сьогодні пише свої пости у фейсбуці рідною мовою:
«Ми з дітьми переходимо на
українську. Особливо на вулицях міста, у загальному
просторі. Саме на відстані від
своєї країни з’явилася потреба в чіткій самоідентифікації, а мова — найкращий
ідентифікатор. Українська
об’єднує зі своїми по духу і зі
світом». І таких, як Віка, сьогодні тисячі.
Ми надто мало прожили
на волі. Станом на 2014 рік
— це всього якихось 23 роки.
Але воля, свобода, незалежність — то такі віруси, які
вражають швидко і змінюють людей остаточно. І той,
хто пожив на волі бодай трохи, вже ніколи не вдягне на
себе ярмо. Саме тому сьогодні вся країна стала одним щитом на захист своєї незалежності: хтось воює, хтось волонтерить, хтось донатить, а
хтось відновлює зруйноване.

Ми тільки сьогодні стаємо посправжньому незалежними.
Рішуче і назавжди позбуваємося свого колоніального минулого.
Так, згідно з останнім соціологічним опитуванням
Київського
міжнародного інституту соціології, абсолютна більшість українців — 79% — вважають, що
між Україною і росією мають
бути закриті кордони з візами та митницями. Станом на
лютий 2022 року, тобто перед повномасштабним вторгненням, таких було 44%. А
тих, хто виступав за «дружні» відносини між країнами,
було 48% проти сьогоднішніх
11%. Також із 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.
«Результати останніх соціологічних досліджень засвідчують, що в різних аспектах українці остаточно прощаються з російською імперією,
— коментує результати заступник директора КМІС Антон Грушецький. — У випадку бажаних відносин з росією
українці пройшли умовні три
етапи: спочатку в період до
2013 року, тобто до початку
Революції гідності, упевнено знижувалася частка тих,
хто прагнув об’єднання України і росії в одну державу.
Таких ще в квітні 2008 року
було 20%, а в листопаді 2013
року — лише 9%. З 2014-го
ідея «об’єднання» остаточно
маргіналізувалася і трималася на рівні 5-6%. Натомість
більш упевненої ваги набула ідея «закритих» кордонів,
яка, втім, переважала лише
на заході, у той час як на півдні і сході продовжувала переважати думка про те, що
держави мають бути «дружніми», без віз і митниць.
Після лютого 2022 року агресивність керівництва росії і
«звичайних» росіян разом зі
звірствами російської армії
поховали й ідею «дружніх» і
«зручних» відносин. Українці незалежно від регіону чи
мови прагнуть відгородитися
від росії».
Тобто справжня незалежність твориться зараз, на наших очах. Справжня незалежність — це не тільки юридичний статус держави, вона — в
головах її мешканців. Українці стають вільними у своїх переконаннях і готові боротися
за це до останнього та навіть
покласти своє життя.
Так, ми зовсім мало жили
на волі, але достатньо, щоб цінувати її. І ми не віддамо свою
незалежність! Ми як ніколи
сильні, мотивовані і затяті! І
саме тому переможемо!
Нехай наступна річниця незалежності настане під
мирним небом! Зі святом, рідна Україно! Зі святом, дорогі
українці! ■

Українські артилеристи підірвали на Антонівському мосту колону
російської військової техніки з боєприпасами і нищать армійські
склади окупантів по всій лінії фронту

❙ Кримські пейзажі та пляжі неабияк пожвавив димок на обрії.
❙ Фото з сайту texty.org.ua.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Блискучу операцію провели на Херсонщині наші артилеристи, ударивши по знаменитому Антонівському мосту якраз
у той момент, коли ним рухалася російська колона з боєприпасами. «Сталася найпотужніша
детонація, — повідомив радник
ХВА Сергій Хлань. — Люди телефонували і говорили, що ще
не бачили такого, аби від вибухів розлітався бетон. За нашими даними, наразі цей міст уже
не підлягає ремонту. Тепер він
остаточно «все». На його думку, російські війська більше не
зможуть отримувати «потрібної
кількості боєприпасів».
Було гаряче у понеділок і в
Криму, де останнім часом окупанти не встигають розгрібати
«бавовну» невідомого походження. Тепер сильно і часто вибухало у центрі Севастополя, а також
поблизу Балаклави, Інкермана,
Рідного, Фіолента та Орловки. У
всіх цих населених пунктах наразі розташовані військові бази
рф. Місцеві жителі скаржилися у соцмережах на тремтіння
стін та вікон. Як повідомили в
ОК «Південь», «стратегія знекровлення сил агресора» на по-

чатку тижня була успішно реалізована також у Новій Каховці, Генічеську, Мелітопольському районі і в Чорнобаївці.
В аналогічний спосіб триває демілітаризація й на
Донбасі. Завдяки далекобійній
артилерії тут було знищено останнім часом щонайменше 10
армійських складів. Про це у
своєму блозі в Telegram нaпuсaв
офіцeр aрмії оборонu Ізрaїлю,
військовuй eкспeрт Ігaль Лeвін.
«Тeрuторія ОРДЛО цuмu днямu яскрaво пaлaє, — повідомив він. — Злітaють у повітря
склaдu з озброєнням, рaкeтaмu
тa снaрядaмu. Вuбухaє всe тe, що
рф стягувaлa тудu вісім років,
стaрaнно ховaючu і розміщуючu цe прямо в містaх». Він зaзнaчuв, що зі знuщeнuх склaдів
блuзько половuнu булu особлuво вeлuкuмu. Їх втрaтa для
окупaційної aрмії рф укрaй болючa.
Тривають на Донбасі й вуличні бої. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ
Ростислав Смирнов, російська
пропаганда за останні два тижні вже кілька разів повідомляла
про героїчне взяття рашистами
селища Піски, що є передмістям
Донецька. Насправді ж перемо-

га окупантів там і досі є дуже
сумнівною. Гарячими точками
надалі залишаються Бахмут та
Авдіївський напрямок. Тут ЗСУ
відбили потужні ворожі атаки
на п’яти ділянках фронту.
Цього тижня не припиняються бої також між Ізюмом
та Слов’янськом уздовж траси Е40. Втім, на думку експертів з Інституту дослідження війни, активність російських атак
тут є, швидше, обмеженою та
локалізованою і не надто схожа
на спробу активно просунутися
вперед. Наступальний дух окупантів, схоже, серйозно підірвала поява на цій лінії фронту
HIMARS. Командир 93-ї бригади ЗСУ «Холодний Яр» Богдан
Дмитрук повідомив газеті The
Washington Post, що завдяки
новітнім РСЗВ росіяни під Ізюмом стали в десяток разів менше обстрілювати позиції ЗСУ.
У підсумку, втрати серед українських бійців помітно пішли
на спад, чого не скажеш про ситуацію у лавах москалів. До
того ж окупанти неабияк панікують через неможливість вирахувати позиції іноземних артилерійських установок і, очевидно, намагаються зайвий раз
не викликати на себе вогонь. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Підтримка світу в поверненні Криму
Учора вранці, на запрошення Володимира Зеленського, до України прибув президент Польщі Анджей Дуда. Про це йдеться в дописі його канцелярії у Twitter. Глави держав і члени делегації провели переговори щодо підтримки у військовій, економічній та гуманітарній сферах і обговорили питання двостороннього співробітництва. Анджей Дуда також узяв участь у 2-му саміті Кримської
платформи. На саміт цього року представлені 60 країн світу та

міжнародних організацій. Серед них майже 40 — на рівні президентів і прем’єр-міністрів. «Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи
та світу, — прокоментував високий представницький рівень заходу
міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. — Те, що кількість учасників «Кримської платформи» зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить,
що весь світ на боці України в питанні повернення Криму».

ІнФорУМ
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■ ВИНАХІДНИЦТВО

Небесний кур’єр
Унікальний дрон для доставки товарів
створили львівські студенти
Тарас ЗДОРОВИЛО
Група першокурсників Львівської політехніки, що навчаються на програмі «Інтернет речей»,
розробила дрон, який може здійснювати доставку товарів на відстань до 10 кілометрів.
Крім того, враховуючи суворе
сьогодення, студенти планують
адаптувати літальний апарат для
потреб війни, зокрема щоб він міг
доставляти товари першої необхідності людям на «нулі» та заблокованих територіях.
Лише за перші два навчальні
семестри п’ятеро першокурсників склали безпілотник та розробили технологію комп’ютерного
Світлана МИЧКО
Тепер і в Тернополі є унікальна службова тварина, якою
можна пишатися. Це вівчарка
тернопільських надзвичайників Фіона. Нещодавно вона стала першою в Україні вівчаркою,
що отримала сертифікат на підтвердження освоєння пошукового методу «Аркон». Як повідомили в пресслужбі ДСНС,
група кінологів із різних областей України, разом із своїми чотирилапими помічниками, пройшли курс відповідного навчання на тренувальній
базі португальських рятувальників у місті Албуфейра, серед
тварин була й Фіона. І, до речі,
з трьох українських собак-рятувальників лише її було сертифіковано.
«Аркон» — це офіційна система для навчання пошукових груп собак, яка оптимізує
ефективність у всіх спеціалізаціях (поховані під завалами люди, вибухові речовини
тощо), максимізуючи автономію, мотивацію, концентрацію
та, як наслідок, нюхове сприйняття пошукових собак. Розробив її іспанський фахівець Хайме Парехо після дванадцяти ін-

зору для нього. Завдяки цій програмі пристрій «бачить» спеціальний маркер, на який здійснюється посадка. «Наш дрон
розпізнає місце точної посадки
камерою за допомогою спеціальної мітки на місцевості. Ми досліджували схожі розробки від
Betterfly, Dronex, Zipline, Wing.
І більшість із них здійснюють доставку від продавця до поштового відділення. Ми ж пропонуємо доставку одразу до клієнта»,
— каже першокурсниця та лідер
команди Оля Рибенчук.
За словами Ольги, такий дрон
можуть використовувати служби доставки, інтернет-магазини
та інші сервіси для швидкого та

ефективного отримання товару
замовником.
Зі своєю розробкою студенти
цього року їздили до Норвегії на
конкурс підводних і повітряних
дронів для університетів з усього світу TAC Challenge 2022. Оскільки через війну розробники не змогли привезти свій пристрій, організатори надали їм
деталі з трьох різних безпілотників. З цих запчастин студенти
за дві доби зібрали новий дрон та
створити код для автономного керування ним за допомогою пульта. За участь у конкурсі львів’яни
були нагороджені.
«Усі команди-учасники отримали призи, а нашій команді ще
й дали обладнання для складання дрона, для участі в наступному році. Також нам проспонсорували дорогу, проживання, екскурсії, зустрічі в університеті і
в компаніях, які спеціалізуються на застосуванні безпілотників.
Ми вразили організаторів змагань, бо виявилися ще й наймолодшими учасниками», — додала Оля Рибенчук. ■

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Фіона, колега Патрона
Вівчарка з Тернополя навчилася рятувати
людей із максимальною ефективністю
тенсивних років досліджень та
інновацій. Відтак за ефективність і прогресивність ця пошукова система отримала нагороди
ООН та урядів низки держав.
Фіона, яку запросто можна
вважати колегою славнозвісного песика Патрона, на службі в ГУ ДСНС України в Тернопільській області вже понад
два роки, весь цей час вона допомагала розшукувати зниклих (приміром, які заблукали
в лісі чи горах) людей — як дорослих, так і дітей. За словами
начальниці кінологічного відділення Катерини Кузик, Фіону до таких пошуків залучають
постійно. І свою роботу вона виконує на «відмінно», тож щороку знаходила по кілька осіб.
А відтепер зможе ще й не менш
ефективно допомагати рятувати людей з-під завалів. ■

❙ Тернопільська рятувальниця Фіона.
❙ Фото ДСНС.

■ ДОБРА СПРАВА

«Сердечні» вітання Чарлі
11-річний хлопчик зі США зібрав 25 тисяч
доларів для українських дітей

❙ Той самий 11-річний Чарлі, який зібрав 25 тисяч доларів для українських дітей.
❙ Фото з ФБ-сторінки ЮНІСЕФ Україна.

Людмила НІКІТЕНКО
Історія, яка зворушує
серця мільйонів людей.
11-річний Чарлі зі США
зібрав 25 тисяч доларів для
українських дітей, що постраждали від війни, яку
веде росія. Про це повідомляють у ЮНІСЕФ Україна.
«Коли 11-річний Чарлі з Америки почув про війну в Україні, він захотів допомогти. Хлопчик намалював жовто-блакитне серце.
Так він намагався передати свої емоції щодо впливу війни на дітей України»,
— розповідають у ЮНІСЕФ
Україна.
І додають, що Чарлі з
допомогою батьків переніс
свій малюнок серця на капелюхи і світшоти водіїв
вантажівок, щоб підтримати українських дітей, закупити продукти, одяг і речі
першої потреби.
«Наразі хлопчик уже
зібрав 25 тисяч доларів, які
віддав ЮНІСЕФ у США.
Так діти допомагають дітям», — підсумовують в
ЮНІСЕФ Україна. ■

3

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Недешевий популізм
В Україні ініційовано нову концепцію
податкової реформи
Наталя НАПАДОВСЬКА
Її назвали «10-10-10».
Вона передбачає зниження
ставок основних податків до
10 відсотків: податку на прибуток підприємств (зараз —
18%), податку на доходи фізичних осіб (18%) та ПДВ
(20%), а також скасування
ЄСВ та воєнного збору (3%).
Водночас очікується майже
повне скасування всіх пільг,
посилення відповідальності
за порушення податкового
законодавства й такі речі,
як, наприклад, доступ податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
«Перед нами початок командної роботи з формулювання економічної альтернативи агресивному марксизму Д. Гетманцева, номенклатурної інерції Д. Шмигаля та
олігархічному схематозу великої кількості міністрів, депутатів та держслужбовців.
Сам факт появи такої ініціативи… гідний схвалення»,
— пише експерт Ярослав
Романчук. Країна може отримати справжню ліберальну альтернативу, на яку громадяни очікують понад 30
років.
«За такої системи платити податки буде вигідніше, ніж оптимізувати. Матимемо зростання оборотного капіталу в бізнесу, а отже
— більше інвестицій, більше робочих місць, більше
прибутку та більше податків», — вважає один з авторів проєкту економіст Михайло Кухар.
Однак маємо економіку у
стані війни, невизначеність
із надходженнями до бюджету та його незбалансованість (за рахунок власних доходів Україна сьогодні закриває лише 30% своїх
потреб), розгорнуту слушну критику експертів. Тож
у кращому випадку «10-1010» — це правильна ідея,
яку, щоправда, зараз можна реалізувати лише на папері; у гіршому — чергова
ефектна заява.
Зниження вдвічі ставок
податків, скасування податку на фонд зарплати —
це справедливо назвати радикальним кроком, який,
утім, не змінює структуру
податкової системи. ПДВ і
податок на прибуток — це
«страх страшний» хоч за
ставкою 10%, хоч за ставкою 20%. Навіщо зберігати
податок на прибуток у ситуації, коли самі українці під
час війни вже витратили та
ще витратять десятки мільярдів доларів на підтримку фронту та тилу? «Сьогодні оптимальною є або ставка
0% за формального збереження цього податку (компроміс з ЄС/МВФ), або його
ліквідація, тому що надходження з цього податку у
воєнний час та на етапі повоєнного відновлення будуть мізерно малими, навіть меншими, ніж витрати
адміністрування цього по-

датку», — вважає економіст
Олексій Кущ. Нині навіть у
ЄС є великі проблеми з його
адмініструванням: витрати
надто високі.
Михайло Кухар також
вважає, що ПДВ треба замінити на податок на роздрібний продаж (як у США),
адже він радикально знижує витрати виробників товарів та послуг. Не будемо
сперечатися: десятина, чи
податок на доходи фізичних осіб, — це оптимальний
крок. Але… 10% з мільйона
— це більше, ніж з 6,5 тис.
грн. І в першому випадку це
«некуплена надцята квартира», а в другому — некуплений кілограм фруктів чи
м’яса. Спочатку обкладаємо 6,5 тис. грн, потім відшкодовуємо субсидіями.
«Встановлюючи базову ставку в 10% на доходи, вищі за мінімальні, ми
повинні запроваджувати
прогресивну шкалу для великих доходів, — вважає
Олексій Кущ. — Мінімальна зарплатня — ставка 0%;
вище за мінімальну, але нижче 100 тис. грн — 10%; від
100 тис. до 500 тис. — 20%;
від 500 тис. до 1 млн — 30%;
вище 1 млн — 40%».
Основні зауваження економістів — зниження податків треба компенсувати розширенням податкової бази
та вилучити компліментарне ставлення до практики
пільгового кредитування окремих секторів економіки.
Тобто виключити номенклатурно-комерційний «схематоз». Провести ревізію
«сплячих» податків. Податок на розкіш (яхти, гелікоптери, літаки, особняки)
не працює. Спитайте Монакський батальйон. Податок на активи — а це «якихось» декілька десятків мільярдів гривень у бюджет
— нараховується на нормативну оцінку землі та площу
нерухомості без прив’язки
до ринкової вартості. Звідси такий результат.
У програмі відсутнє головне — скорочення функціоналу держави. Наприклад, передбачається запровадження інших податків
на «шкідливе споживання», але хто визначатиме цю
шкідливість? Скажімо, маємо нову програму іпотечного кредитування з 1 жовтня. Іпотечний кредит на 20
років у гривні, перший внесок — 20% від вартості житла. Програма передбачає
два види процентної ставки
— 3% для військовослужбовців, працівників сектору
оборони, медичних працівників, науковців та освітян.
Для решти — 7%». Отже, будуть черги і знову ж таки рішення розпорядників, кому
дати, а кому відмовити. Загалом, проєкт «10-10-10» цікавий, ліберальний, але суперечливий. «Відразу скажу, що
я сприймаю цю модель як
проміжну», — зауважує Михайло Кухар. Що ж, панове
економісти, працюйте, а ЗСУ
вас захистить. ■
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■ ПЕРСОНАЛІЇ

Реінкарнація впливу
Який стосунок до «Азова» має Арсен Аваков і чи стане він новим главою ОП?
Тетяна ПАРХОМЧУК

Хоч як би опирався чинний глава
ОП Андрій Єрмак, котрому лише
лінивий не закидав співпрацю з
путінськими агресорами, він
має звільнити своє місце. Звісно, бажано, щоби наступником
стала патріотична людина.
Ймовірно, Банкова і, власне,
сам президент Володимир Зеленський наразі зважують ризики відставки Єрмака, а по суті
— домовляються. Маємо на
увазі те, як би зробити так, щоб
звільнений Андрій Єрмак не видав, бува, у пориві гнівної пристрасті через втрачене крісло
те, про що можуть знати лише
він та президент.
Водночас версії імен майбутніх кандидатів на посаду глави
ОП уже крутяться, як барабан
з лото. Найсміливіші прогнози
майбутнього нового очільника
офісу президента звучать щодо
кандидатури Арсена Авакова.

Піти, щоб повернутись
Нагадаємо, саме за глави
ОП Андрія Єрмака Арсен Аваков позбувся свого довгограючого місця керівника МВС.
«УМ» уже писала, що Арсен Борисович так довго очолював МВС, що уявити його в іншій
ролі було важко. Понад сім років
на чолі Міністерства внутрішніх
справ України — змінювались
уряди й президенти, — Арсен
Аваков незмінно керував внутрішньополітичним відомством.
Однак колишній міністр —
багатогранна особистість, і його
відставка не означала, що він виходить з великої політичної гри.
З перших днів відставки
Авакову пророкували крісло
віцеспікера в уряді. Однак збої
бувають скрізь і в усьому. Подейкують, що тоді Арсену Авакову завадили «високі» взаємини з Михеїлом Саакашвілі, що
означає негативний вплив тих,
хто змусив президента знайти
місце для харизматичного грузина, на подальшу ходу Арсена
Борисовича лабіринтами великої політики.
Зазначимо, що Аваков в
уряді був єдиним міністром,
кордони можливостей котрого подекуди були ширші, ніж у
президента Зеленського. Зрештою, ця причина й називалась
серед мотивів його відставки.
Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджував, що Арсен Аваков за період роботи міністром
внутрішніх справ настільки наростив свій вплив, що став загрозою Банковій. Окрім того, він був
єдиним в уряді, фактично незалежним від офісу президента.
Рівень його впливу на процеси у країні не надто відрізнявся
від президентського. А подекуди
навіть переважав. Чи остерігався
Зеленський Авакова? Риторичне
запитання. Коли якийсь чиновник реально контролює пів держави, а ти не можеш його позбутися, то таки варто остерігатися.
Навіть більше: ймовірно, жодної заслуги Зеленського в тому,
що Аваков вирішив піти, немає.
Усі ці чутки про те, що Володимир Олександрович особисто
просив Арсена Борисовича про
таку послугу, звучали як невміле виправдання ситуації. Ава-

❙ Арсен Аваков не втрачає зв’язків із військовими.
ков пішов сам. І зробив це тому,
що так вирішив особисто, маючи певні причини на такий крок.
Які саме — ймовірно, ми ніколи
не дізнаємося, а можливо, вони
випливуть уже найближчим часом.

Дежавю
У будь-якому разі, на момент
відставки Авакова іншого такого Зеленському точно не хотілося
мати біля себе. Однак за іронією
долі існує реальна можливість
отримати в коло наближених не
іншого, а того самого Авакова. І
як тут не згадати псевдо, яке вчепилось до Авакова у міністерські
часи, — «чорт».
Наразі питання в тому, що в
президента Володимира Зеленського склалася традиція сильного
головного канцлера, котрий має
необмежений плив на президента. Так було за Андрія Богдана,
так є і за чинного глави ОП, пана
Єрмака. Хоча після всіх цих заяв
про співпрацю з ворогом Зеленський дещо дистанціювався від Андрія Єрмака.
Чому такий вплив на Зеленського мають глави ОП?
Тому що потрібно на когось
опиратись у цьому нерівному
бою між амбіціями й можливостями. Це добре розумів «тато
Карло» Володимира Зеленського Ігор Коломойський, підставивши своєму «Зе-дітищу» й у
прямому, й у переносному сенсі
плече Андрія Богдана.
Це зрозуміли й використали
всі проросійські сили, підсунувши до вух, замість очей і голови, президенту всюдисущу тінь
Андрія Єрмака.
І оскільки щодо Єрмака уже
давно й відкрито звучать закиди
у зраді, то якщо вже така лиха
доля чинного президента, що
ним має керувати глава офісу,
то хай це буде Арсен Аваков.

Біль Авакова — «азовці»
Яскрава змістовна беззмістовність меседжів Зеленського
контузить мізки реально мислячих громадян України. Тому
Аваков поряд потрібен ще й для
того, аби упосліджувати кроки,
дії, вислови. Й оскільки барвиста упаковка потрібна була, щоб
приховати справжній зміст
вчинків і реальність кроків, то
за умови, що Арсен Аваков таки
стає главою ОП, — можливо, лі-

вих кроків, загорнутих у правильні папірці, буде менше. Бо
звання «смотрящєго» полку
«Азов» апріорі наближає його
для непосвячених у ранг патріотів, хоча є чимало запитань
зі здачею в полон, де рашисти
чекали «азовців» для втілення
своїх сценаріїв, а не тих, що вимагає Україна.
Ну а колоритно смалити серця дієсловом він уміє не гірше
спічрайтерів Зеленського.
Згадаймо, як Аваков, іще
перебуваючи на посаді глави МВС, говорив про ймовірне
вторгнення, причому не демонструючи святу наївність на межі
фолу зради, або ж просто недалекоглядності, як це зробила
Банкова. На початку 2022 року
він написав на своїй сторінці у
фейсбуці: «Путінський режим
знов накопичує військові сили
біля кордонів України, погрожуючи новою агресією! Скажений собака знову біля наших
воріт... Нам не звикати — ми
на своїй землі і будемо захищатися!.. Сьогодні вкрай важливо
відповісти на загрозу зібрано й

певних даних, але, зрештою,
хоч що б там казав Арсен Аваков, на їхню думку, все на користь Україні.
Скажімо, нещодавно користувач соцмереж зауважив:
«Тут Аваков видав свої дані
стосовно втрат ворога. За його
джерелами, виходить уже під
55 000 двохсотих. Я колись повторював його фразу, що це інсайди Авакова з раші. Але мене
розкритикували, що насправді він просто переписує повідомлення одного рашистського телеграм-канала. Але притому погодилися, що фактаж на
ньому схожий на правду. Ще в
квітні я мав якісь власні джерела й міг порівнювати. Зараз
обсіклося, тому просто оприлюднюю це повідомлення. А
скільки їх насправді утилізовано, може, після війни й дізнаємось. Або й ні...»
Однак, якби наразі Арсен
Аваков переймався долею лише
«азовців», уже цього було б достатньо, щоб розуміти, що Аваков як глава ОП, без сумніву,
кращий за Єрмака.

Пора починати відповідну ходу важкими чобітьми
по чутливих місцях Єрмака і його сателітів та ламати
рашистські схеми у найвищих коридорах влади.
адекватно: концентрацією всіх
патріотичних сил України навколо спільної мети — дати рішучу відсіч можливим провокаціям та агресії!
Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів — регулярні сили ЗСУ,
МВС та резервісти — повинні,
об’єднавшись, стати на захист
своєї країни. Так було в 2014му. Так буде і зараз, якщо доведеться! Нині ж Україна є сильнішою і боєздатнішою, ніж у
2014 році. Дякую кожному бійцю добробатів за гідну службу в
зоні АТО! Закликаю вас, побратими, якщо Батьківщина покличе — знову об’єднатися і стати на захист рідної землі!».
Наразі відомо, що Арсен Борисович і волонтерствує, і коментує, й аналізує, і видає певну інсайдерську інформацію.
Щоправда, у активних і поінформованих громадян іноді
з’являються запитання щодо

Класово — якісна
невідповідність
Звісно, ремонт підломленої
розчаруванням певної частини
електорату Зеленського опори
не буде єдиною роботою у лагодженні конструкції стійкості
президента і для збереження
іміджу, і на перспективу майбутніх виборів.
Окрім зміни векторів внутрішньої політики, гадаємо, Арсен Борисович частково міг би
взяти на себе перезавантаження
взаємин із Заходом. Ну, принаймні, притягнуте за вуха кримінальне провадження проти чинного президента США Джо Байдена пора б і закрити.
Якщо ж дивитись із позицій
значимості не крісел, а персон,
то Аваков — це взагалі інший
клас. Відповідності з командою
Зеленського не може бути жодної. І річ не у віці, а в багатому
й цікавому досвіді. Його долею
певний час розпоряджались

інші, ніж у «зелених», люди.
Його політична мета знайшла своє відображення в правоцентристських, патріотичних партіях «Наша Україна»,
«Батьківщина», «Народний
фронт». У нього інші шляхи —
дев’яностими вимірювались і
мозок, і живіт.
Створена ним іще 1990 року
акціонерна компанія «Інвестор» за свою 30-річну історію
вкладала гроші у виробництво
чаю і в горілчаний бізнес, у супермаркети і теплоелектростанцію. Мала власний банк, до якого за часів «губернаторства» на
Харківщині Арсен Аваков перевів рахунки держкомпанії
«Турбоатом». А ще входила до
закритого клубу приватних видобувачів українського природного газу.
У 2011 році журнал «Фокус»
оцінював статки Авакова у 283
мільйони доларів США. Тоді ж
політик потрапив у немилість
режиму Віктора Януковича та
харківської влади і змушений
був продати частину бізнесу,
зокрема й газовидобувний. Та
2014-го «Інвестор» через суди
почав повернення активів.
Арсен Аваков не любить
розкиданості, розгнузданості й
уміє вибудовувати систему.
А президент Зеленський —
абсолютно випадкова людина
у високій владі, але якщо вже
і його міряти політичним лекалом, то він — яскравий представник перехідної форми, що
заполонила простір між політичним класом, народженим
епохою первинного накопичення капіталу та альтернативою,
що народжується у цій важкій воєнній реальності — майбутньою політичною елітою.
Останні роки країна перебувала в стані здуття, змилення Великих і бурхливого хаотичного
росту Малих. До влади дорвались останні. І, попри всі передвиборчі заяви про нові підходи
управління, як і раніше, в більшості випадків важливо не те,
що роблять люди, а чиї вони й
кого будуть слухати.
А оскільки на декількох найвірніших клевретах президента
клейма ніде ставити, то й сюрпризи для досвідченого силовика від делегованих напіввірних
цілком прогнозовані й зчитувані. Тим більше що представники другого й третього ряду
довірених Зе-осіб лише пару
років тому в’їхали на базар, тоді
як Аваков іще до відставки повернув звідти голоблі назад.
Але це все можливо за умови, що Арсен Аваков насправді
посяде крісло головного в канцелярії президента по швидкозшивачах програм і намірів;
скріпках потрібних думок;
кнопках на стільцях ворогів.
Чи відповідає посада глави
офісу президента амбіціям Арсена Авакова — політика, якого називали «не першим, але й
не другим» у країні? Напевне.
Окрім того, час узяти реванш. За відставку. Як вказували поінформовані джерела,
звільнення Арсена Авакова з
посади очільника МВС — справа
рук глави офісу президента Андрія Єрмака, оскільки Аваков
відкрито й категорично виступав проти зближення з російською федерацією. Мовляв, на
звільненні Авакова наполягала
росія. З позицій сьогоднішнього дня у це віриться на тисячу
відсотків.
Тож пора починати відповідну ходу важкими чобітьми по
чутливих місцях Єрмака і його
сателітів та ламати рашистські
схеми у найвищих коридорах
влади. ■
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■ ПРОТИСТОЯННЯ

Міндовкілля
чи Міндозвілля
Як примирити розвиток туризму і збереження
природних багатств
Андрій КОВАЛЕНКО
(Сайт «Апостроф»)

На 50 тисячах гектарів Чорногірських і Ґорґанських масивів Карпат розкинувся
мальовничий Карпатський національний природний парк (КНПП), найстаріший та
один із найбільших природних парків України. Тут розташована найвища точка
країни — гора Говерла, а також протікають річки Прут та Чорний Черемош.
Унікальність та важливість такого парку важко переоцінити. Зокрема, за словами заступника директора КНПП Олександра Киселюка, на заповідних територіях
парку залишилися осередки первинного ялицевого, букового та смерекового лісу,
який протягом віків не зазнавав впливу з боку людини. Однак цьому природному заповіднику загрожує небезпека. Звідки вона виходить, читайте у матеріалі
«Апострофа».
«Австрійський знавець, який одного разу потрапив у наш праліс на екскурсію,
сказав, що така ділянка ялицевого пралісу в Європі є тільки в Австрії — невелика
ділянка. Він був вражений, що таке можливо біля населеного пункту», — згадує
Киселюк.
Окрім збереження близько 2 тис. 500 гектарів пралісів, парк виконує іншу важливу
функцію із захисту тварин. Тут зареєстровано 188 видів хребетних та 600 видів
безхребетних тварин — багато з них занесено до Червоної книги, а деякі зустрічаються лише на території парку.
Раз на рік у парку проводиться масштабне спостереження за всіма представниками наземної фауни. Так, спільно з американським фондом «Global Conservation»
парк досліджує тварину, яка зникла на більшій частині Європи — норку європейську. Наразі зусиллями колективу популяція цієї червонокнижної тварини на
території КНПП у доброму стані.
Очевидно, що це заповідне середовище та його мешканці потребують захисту.
Особливо зараз, коли українська природа зазнає шкоди, від якої оговтуватиметься
десятиріччями. За прогнозами, відновлення степів на півдні України займе щонайменше 50 років, а деякі природні парки можуть бути втрачені повністю. Війна
зачепила близько 900 природоохоронних територій: одні з найвідоміших — Асканія-Нова та Чорноморський біосферний заповідник — опинилися під загрозою
зникнення через війну. З високою ймовірністю ми втратимо національний парк
«Святі Гори», розташований уздовж річки Сіверський Донець.
В Україні вже близько 3 млн гектарів лісу були охоплені війною від початку повномасштабного вторгнення, а під окупацією залишається ще 567 тисяч гектарів.
Саме тому парки, які залишаються далеко від лінії фронту, потребують особливої
уваги. А запорукою збереження та успішності парку є ефективне керівництво.

Чим живе Карпатський
національний парк
З 2013 року директором «Карпатського» є Володимир Слободян. За неповні 10 років під керівництвом Слободяна
парк зробив якісний ривок у своєму розвитку.
«У нас станом на 2013 рік було всього лише п’ять туристичних маршрутів
та кілька еколого-пізнавальних стежок. Тепер їх протяжність становить
близько 300 км», — каже Слободян в
інтерв’ю «РБК-Україна».
Парк також навчився успішно співпрацювати з громадою та місцевими
підприємцями. Зокрема, за підтримки
бізнесу було розширено вольєрне господарство парку, де вдалося звести новий
реабілітаційний центр птахів.
На території КНПП відкривають
нові музеї, такі як «Парк природи
Карпат» у Поляниці. І найголовніше,
за словами директора парку, що такі
атракції не створюють навантаження
на природне середовище. «Для облаштування усіх стежок застосовувалися геошурупи, тобто ці стежки підняті
над незайманою територією дикого
Карпатського лісу, що жодним чином
не завдало шкоди довкіллю», — пояснює Слободян.
До розвитку парку долучаються й авторитетні міжнародні організації. Окрім згаданої Global Сonservation, Карпатському нацпарку допомагає Франкфуртське зоологічне товариство, яке
бере участь у реконструкції приміщень
парку. За підтримки міжнародних партнерів здійснюється впровадження системи «смарт-патрулювання», які дозволяють фіксувати зміни у природі у режимі онлайн.
Позитивні зміни у парку відзначають міжнародні експерти. У 2014 році
Карпатський НПП увійшов у ТОП-100

кращих парків світу, а напередодні війни міжнародна компанія Save on Energy
визнала «Карпатський» найкращим
парком у Європі.
Такому успіху не перешкоджає навіть певна невизначеність статусу директора КНПП. Адже більшість часу на
керівній посаді в парку Слободян провів
у статусі «виконувача обов’язків». «У
2013 році зі мною було підписано контракт на один рік, а потім його продовжили ще на три роки. Тобто у загальному підсумку я працював на контрактній основі чотири роки, а на сьогоднішній день я уже п’ять років «виконувач
обов’язків», — зазначає він.
Проте, за його словами, увесь цей
час «Карпатський» розвивається, адже
у парку сформувався згуртований та
відданий колектив. «Хоча я сам не місцевий, але за стільки років роботи в
парку мене сприймають за свого. Інколи колеги кажуть жартома, що гуцул не
той, хто тут народився, а той, хто згуцулився», — додає директор парку.
Однак останнім часом робота парку
ускладнилася, і причина цього — зовсім не посуха чи негода.

Безпідставні зміни
20 липня на фейсбук-сторінці колектив Карпатського НПП звернувся
до громадськості. Причина — спроби
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів змінити керівника парку.
«Зважаючи на відсутність будьяких претензій до чинного директора,
який уже близько 10 років віддано та
ефективно працює на благо збереження цінних природних комплексів парку і вболіває за успішне виконання завдань і сталий розвиток прилеглих територіальних громад, вважаємо таке
рішення Міндовкілля безпідставним,

недемократичним та недоцільним, а
особливо в період воєнного стану», —
заявили працівники КНПП.
Цьому передували спроби обрання
керівника парку через конкурс. Але з
2019 року комісія Міндовкілля проводила їх безрезультатно. До того ж кандидатів, яких висував колектив парку, або відсторонювали, або просто не
допускали до участі. Під час одного з
конкурсів близько 60 працівників парку навіть поїхали до Києва висловити
сумніви у прозорості виборчих процедур, бо комісія міністерства підтримувала кандидатуру особи з «корупційним слідом».
Словом, спроби зміни керівництва
парку через конкурси зазнали невдачі.
Проте нині воєнний стан несподівано
відкрив інші можливості — призначення директора в обхід конкурсних процедур. Хай і так, скажуть одні. Не до конкурсів нині. Але ж річ у тому, що Міндовкілля пропонує вкрай суперечливих
кандидатів.
Першим із них став Сергій Кузько,
який декілька разів подавався на конкурс. Однак його щоразу не допускали
до участі у зв’язку з «відсутністю стажу
роботи на керівних посадах».
Завдяки розголосу з боку колективу КНПП обласна влада не стала ухвалювати призначення Кузька, але незабаром Міндовкілля знайшло ще гіршого кандидата — Степана Гошовського,
корумпованого ексінспектора державної екоінспекції.
З 2013 року Гошовський постійно
перебуває у полі зору правоохоронців,
зокрема через торгівлю краденим лісом.
Незаконна обробка лісодеревини відбувалася на пилорамі поблизу села Тисів,
що неофіційно належала Гошовському. Брикети та дрова люди Гошовського перевозили в Закарпатську область,
а в подальшому — за кордон.
Окрім злочинів у лісовій галузі, Гошовський причетний також до обігу незаконної тютюнової продукції. Він був
частиною угруповання, яке виготовляло контрафактні цигарки з підробленими акцизними марками. Гошовський
особисто відповідав за фасування та перевезення незаконно виготовленої тютюнової продукції. За його схемою тютюнові вироби ховали серед брикетів
у спеціально обладнаних автівках, що
дозволяло контрабандним шляхом доставляти підроблені цигарки на європейський ринок.
«Наразі Гошовський працює у Болехівському лісгоспі, де асистує директору установи у незаконній закупівлі
дров, самовільних рубках, а також у залякуванні місцевих активістів», — розповів політичний експерт Олексій Голобуцький.
Звісно, невдалі конкурси та інші
спроби призначити нового директора
відбуваються не просто так. За недобросовісними кандидатами у директори КНПП стоять сили, що хочуть отримати вільний доступ до ресурсів парку. «Сьогодні тих, хто зацікавлений у
зміні керівника, скоріш за все, цікав-

лять привабливі земельні ділянки», —
висловився у недавньому інтерв’ю директор установи Володимир Слободян.
На думку Олексія Голобуцького, за
постійними спробами змінити керівництво парку стоять представники так
званої групи «Приват», які запланували відчуження близько 200 га заповідних земель під потреби курорту «Буковель». «Новий директор допоможе розширити курорт «Буковель» за рахунок
заповідних територій», — підкреслює
експерт.

Компроміс: європейські вимоги і
українська дійсність
Наслідки можливого успіху «приватівців» будуть катастрофічними: розвиток установи буде повністю заблоковано, а парк втратить територію. Останнього ніяк не можна допускати, ані
з екологічних, ані з політичних міркувань. Наразі природно-заповідний фонд
України складає 7% території, тоді як
Євросоюз вимагає щонайменше 15%
від території країни. Отже, Карпатський національний природний парк має
збільшуватися за площею.
І, до речі, для цього є всі підстави і
навіть президентський Указ №215 від
23 лютого 2010 року про розширення парку було підготовлено президентом Віктором Ющенком. Цим рішенням було визначено, що до складу парку включаються 1075,7976 гектара
земель Делятинського лісгоспу. Натомість із території парку виключаються
1057,3338 гектара земель із метою подальшого їх надання громадам.
Ініціатива цього указу так і не була
впроваджена. Але тепер, після доопрацювання, вона може забезпечити вихід
із ситуації із зазіханнями на землі парку. За словами Володимира Слободяна,
додатково є проєкт із науковим обґрунтуванням щодо розширення території
парку на 25 тис. 301 га за рахунок земель Ворохтянського та частини Делятинського держлісгоспів. «Ми прагнемо розширення території парку в межах
природних водорозділів басейну річки
Прут. Це світові стандарти — формувати природні парки за басейновою системою», — зауважив директор Карпатського НПП.
Відтак можливе законне вирішення
питання з землею парку, яке не потребує заміни директора в обхід конкурсних процедур. Межі парку можна врегулювати на державному рівні — після отримання земель поблизу басейну
Прута КНПП міг би відмовитися від 200
га, на які претендує «Буковель» (звісно,
за умови дотримання останнім усіх природоохоронних застережень).
Таке рішення задовольнило б усіх:
басейн річки Прут буде захищено, парк
продовжить розвиватися, туристична
база розширить свою територію та можливості, а Україна ще трохи наблизиться до екологічних стандартів ЄС та збереже безцінні природні багатства.
Наразі ще існує надія, що буде обрано саме такий, компромісний, шлях
розв’язання проблеми. ■
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Ганна ЯРОШЕНКО

■ ТРАГЕДІЯ

Трагедія сталася на Тернівському полігоні, що в місті Миколаїв, другого дня
повномасштабної російської агресії,
коли там уже повним ходом відбувалися
обстріли, а недосвідчених строковиків
кинули на оборону технічного парку ТНЦ
«Тернівка». «Майже три місяці служби
було все гаразд — і раптом «необережне поводження зі зброєю». І це якраз
під час масованих обстрілів. Моє материнське серце відчуває: щось тут не
так», — висловлює сумнів мати загиблого Алла Лісна.
Віталій був найстаршим сином подружжя Алли й Сергія Лісних, жителів
невеликого села Лесинки Кобеляцької
територіальної громади. Тепер у них лишилося двоє синів: 14-річний Максим і
12-річний Роман. 36-річна Алла й 41-річний Сергій досі не можуть оговтатися від
страшної непоправної втрати.

«Окрім слів сина, у слухавці
чітко чула вибухи»
«Мамо, я йду служити в армію», —
це синове повідомлення по телефону
мене просто приголомшило. Річ у тім,
що Віталій учився в Горішніх Плавнях
на газоелектрозварювальника й під час
практики захворів, тож звернувся до
поліклініки в Кобеляках, а там йому
порадили стати на облік у місцевому
військкоматі. Коли ж він туди навідався, військком повідомив йому, що якраз
відбувається набір на строкову службу в
ЗСУ, тож і він може влитися до лав строковиків. Син дав згоду. Відтак 31 жовтня йому виповнилося 18 років, а вже 29
листопада його забрали в армію», — розповідає Алла Лісна.
Тоді ніщо не віщувало біди. Півтора місяця Віталій Лісний провів у Житомирі, пройшовши курс військової підготовки в навчальному центрі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ,
після чого його направили нести службу до 79-ї окремої десантно-штурмової
бригади (військова частина А0224), яка
дислокується в Миколаєві.
«Син був такий радий. Усе мріяв про
стрибки з парашутом — за його словами, вони були заплановані на кінець лютого. Але тут розпочалася повномасштабна війна... 24 лютого ми із сином розмовляли по телефону приблизно о 7-й годині
ранку. Віталій сказав, що разом із товаришами по службі лежить в окопі на полігоні (перед цим вони постійно їздили туди
на навчання). Мене тоді насторожило те,
що, окрім його слів, у слухавці чітко чула
вибухи. Проте син мене заспокоїв: «Та
то далеко. Не переживай, у мене з одного боку автомат, а з другого — гранатомет
«Муха». 25 лютого знову зателефонувала
Віталію на світанку. Було чутно, що він
їде в транспорті. «Нас везуть на полігон»,
— знову повідомив. Я була вкрай спантеличена: чому їх туди везуть, якщо надворі
війна? Син голосно розсміявся: «Ну, це ж
не поле бою, а полігон. Оце сходив в армію
— буде що дітям розказати».
«То була наша остання розмова, —
тяжко зітхає пані Алла. — Коли набирала телефонний номер Віталія після
обіду, зв’язку з ним уже не було. Свого
часу син про всяк випадок дав мені номер телефона друга Сашка, тож протягом усього наступного дня намагалася
тому додзвонитися, проте хлопець увесь
час скидав виклики, а потім, я так зрозуміла, узагалі заніс мій телефонний номер до «чорного» списку. І тільки десь о
17-й годині зателефонувала дівчина Віталія — Вероніка — і поінформувала:
його друг Сашко попросив сповістити
нас, що вчора після обіду наш син був поранений у голову і його забрала «швидка», а більше він нічого не знає.
На моє прохання Вероніка Бугрик
також розповіла про спілкування з Віталієм Лісним 24-го та 25 лютого й навіть скинула скріншот їхнього особистого
листування у вайбері. Схоже, у розмовах
із матір’ю хлопець намагався згладжувати гострі кути, очевидно, оберігаючи
її від зайвих стресів, натомість із дівчиною був значно відвертішим. «24 лютого
десь о 6-й годині ранку він написав, що
разом із хлопцями збирається на полігон. Я того дня виїхала з Миколаєва до
свого села. О 10.33 Віталій скинув мені

❙ Провести Віталія Лісного в останню путь прийшло багато люду.
❙ Фото Костянтина БОБРИЩЕВА.

Шалена куля?
Офіційна версія загибелі 18-річного солдата строкової служби —
необережне поводження зі зброєю. Однак у батьків хлопця,
і не лише в них, виникає багато сумнівів
відеозапис потужного вибуху зі стовпом диму, прокоментувавши: «Тількино скинули бомбу». Я попросила його берегти себе, — пригадує Вероніка. — 25
лютого Віталій зателефонував десь аж о
12-й годині, проте зв’язок одразу ж перервався. Я перетелефонувала й запитала, що сталося. У відповідь він написав:
«По нас відкрили вогонь. Більше написати не зможу поки що. Кохаю тебе дуже».
То були його останні слова». Вони були
написані о 12.03. А вже о 14.25, згідно з
офіційною версією, військовослужбовець
строкової служби, старший навідник 6-го
мінометного розрахунку 2-го мінометного взводу мінометної батареї 3-го десантно-штурмового батальйону військової
частини А0224 Віталій Лісний отримав
кульове поранення в голову через необережне поводження зі зброєю.
Згідно з актом спеціального службового розслідування, який військова частина
надіслала до Кобеляцького військкомату,
25 лютого солдат Віталій Лісний стояв на
охороні та обороні технічного парку, що
на території Тернівського полігону міста
Миколаїв, разом із військовослужбовцями строкової служби Котком та Миргородом. А далі, згідно з цим же документом,
хронологія подій була такою: «Близько
14.10 пролунала команда «Тривога», після чого військовослужбовці приготувалися до бою та дослали патрон до патронника
ствола. О 14.15 почався ракетний обстріл
Тернівського полігону, відтак бійці сховалися в окопі. Приблизно о 14.20 за командою «Відбій тривоги» вони розрядили зброю, за винятком солдата В. Лісного.
Зі слів солдатів А. Котка та В. Миргорода, він мотивував це тим, що не розряджатиме зброю з огляду на перебування в
бойовій обстановці, знехтувавши правилами безпеки при поводженні зі зброєю.
Після розмови з товаришами по службі
В. Лісний відійшов від них на 2-3 метри
і присів на землю з наміром відпочити. У
цей час А. Котко та В. Миргород палили
цигарки. Почувши позаду себе постріл і
обернувшись, вони побачили, що солдат
В. Лісний лежить на землі з пораненням
у лобову частину надбрівної дуги. Військовослужбовці почали кликати заступника командира з повітряно-десантної підготовки десантно-штурмового батальйону — старшого лейтенанта О. Антоненка,
який перебував неподалік. О 14.28 той доповів про цей факт заступнику командира
військової частини — полковнику О. Яв-

куну — та заступнику командира бригади — підполковнику Я. Калашнику... О
14.45 військовослужбовця евакуювали
та доправили до лікарні швидкої медичної допомоги... 26 лютого близько 21.30,
не приходячи до тями, солдат В. Лісний
помер. Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення голови з
пошкодженням речовини головного мозку, про що свідчить лікарське свідоцтво
про смерть № 759 від 3.03.2022 року».
Зверніть увагу: Віталій Лісний іще
о 12.03 написав своїй дівчині, що по
них відкрили вогонь (до речі, після трагедії його мобільний телефон безслідно
зник). Згідно ж з актом службового розслідування, ракетний обстріл Тернівського полігону розпочався о 14.15, а вже
о 14.20 солдати отримали команду «Відбій тривоги» й розрядили зброю. Тобто,
тільки-но розпочавшись, обстріл одразу
й закінчився?

Цілих 19 днів батьки чекали, доки тіло
загиблого сина доправлять додому
Мати загиблого строковика звертає
мою увагу й на те, що до акта службового розслідування додали рапорт про його
призначення, лікарське свідоцтво про
смерть тощо, а от пояснень солдатів Котка й Миргорода додати забули. У неї виникає цілком слушне запитання щодо того,
де були командири недосвідчених строковиків, яким батьки довірили своїх дітей.
«Я спілкувалася з юристом, і той вказав
також на те, що службове розслідування
не дає відповіді на запитання, як саме син
позбавив себе життя, якщо це справді так.
Якщо у військовій частині проводили реальне розслідування, то чому нічого не говориться про те, чи були змиви з рук, обличчя? За словами правника, все мало б
бути розписано до найменшої деталі», —
зауважує Алла Лісна.
Тоді ж, володіючи лише інформацією
про те, що її син поранений, і не знаючи,
що робити, увечері 26 лютого жінка у відчаї опублікувала допис на своїй сторінці
у фейсбуці в надії, що хтось щось чув і
підкаже, де шукати Віталія. Після цього їй цілу ніч надсилали повідомлення в
месенджері абсолютно чужі люди.
«А вранці одна дівчина скинула скріншот листування з подругою, яка працює в
лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Остання, зокрема, написала, що
Віталій «поступив одним з перших, був
тяжко поранений і помер». Отак ми про

все дізналися... А з військової частини, де
служив син, не спромоглися навіть дати
знати про те, що трапилося. Як ви вже
зрозуміли, ми самі по крупинці збирали
інформацію. Так само військова частина
не надала потрібних документів для проведення патологоанатомічного розтину,
через що його провели тільки 3 березня.
Скажіть, хіба так має бути? — запитує
згорьована мати. — Щоправда, 27 лютого
обізвалася якась представниця військової частини й під час розмови все намагалася переконати мене, що Віталій наступив на автомат і вистрелив собі в голову.
Я сказала, що не хочу її слухати. Більше
з нами ніхто з військової частини жодного разу не спілкувався. А з речей Віталія
переслали на військкомат лише гаманець
та банківські картки».
Цілих 19 днів батьки чекали, доки
тіло їхнього загиблого сина доправлять
додому. І тут знову ж таки допомогли
чужі люди. Сергій Горденко із сусіднього села Василівка, колишній вихователь
дитсадка, який нині займається створенням місцевого добровольчого підрозділу територіальної оборони, повідав,
що, коли почув про цю трагічну історію,
просто не зміг залишатися осторонь.
«Річ у тім, що Алла Лісна — моя однокласниця, до того ж я час від часу спілкувався телефоном з її сином Віталієм. Він
був показний із себе: рослий, спортивної
статури, а ще — веселий, жвавий. Під
час наших розмов на службу в армії не
скаржився, — стверджує пан Сергій. —
Коли трапилося лихо, я найперше звернувся до колишнього народного депутата
України Артема Вітка, і той дав мені номер телефона заступника командира 79ї бригади. У військовій частині затримку з доправленням тіла нашого загиблого земляка пояснили тим, що «воно ще не
готове», і дали телефонний номер приймальні нейрохірургічного відділення. Я
мав розмову із завідувачкою цього відділення, і та підтвердила: 25 лютого військовослужбовець-строковик був доставлений із черепно-мозковою травмою внаслідок осколкового поранення, проте після
операції, на жаль, не вижив. Чому одразу не могли забрати тіло Віталія? Спочатку заминка сталася через те, що аж до 3
березня не провели патологоанатомічного розтину, а все нібито тому, що військова частина не надала необхідних документів».
Перепитую у свого співрозмовника:
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■ ПИЛЬНУЙ!

І шумить,
і гуде
Не ігноруйте повітряної тривоги
Вікторія НІКІШИЧЕВА

За півроку війни повітряні тривоги стали для нас чимось звичайним і таким, що часто ігнорується. Як в анекдоті: «а під час
повітряної тривоги дідусь закривав фіранки на вікнах — а раптом
допоможе»
Жарти жартами, а тема дуже серйозна — люди дедалі частіше ігнорують сигнали повітряної тривоги, а небезпека під час кожної з таких тривог не стала меншою, ніж у лютому чи березні.
Так, ми всі втомились від пронизливих сигналів, але це не виправдовує ігнорування тривоги. Коли починають виганяти з торговельних центрів чи супермаркетів, то люди просто зляться.
Зляться на працівників, які роблять усе, аби вберегти ваші ж життя,
а не на себе, що не реагують на тривогу.
приклад, додаток для смартфонів «Повітряна тривога», для
жителів Києва підійде додаток
«Київ Цифровий».
Також про оголошення
повітряної тривоги можна
дізнатись із новин, новинних
телеграм-каналів, таких як
«ТСН новини», «Суспільне новини» тощо, для жителів Києва — «КМДА — офіційний канал».

❙ Алла та Сергій Лісні хочуть знати правду про те, як загинув їхній син.
завідувачка нейрохірургічного відділення згадала про осколкове поранення? «Так, і я потім
дуже здивувався, коли почув про кульове поранення внаслідок необережного поводження зі
зброєю, — говорить Сергій Горденко. — До речі,
у першій довідці з військової частини взагалі був
висновок: навмисне самоушкодження. Але тоді
моїм завданням було допомогти доправити тіло
загиблого додому, хоч я й не є якимось представником влади. Цілих два тижні вів перемовини зі
знайомим з Миколаєва — той запевняв, що миколаївські, дніпровські волонтери готові в цьому посприяти, але виїхати з міста через бойові
дії просто неможливо, усе закрито, єдиний вихід
— чекати, доки з’явиться бодай якийсь «коридор». Потім повідомив, що автомобілі вже курсують у бік Дніпра, Кривого Рогу, але по тіло одного загиблого ніхто не їхатиме. Я робив усе, що
міг, аби 18-річний юнак урешті-решт повернувся додому і знайшов спочинок у рідній землі».

Віталія Лісного поховали з усіма військовими
почестями
Місцеві волонтерки Тетяна Вільхова та Валентина Корецька розповідають, що, коли 16
березня тіло Віталія Лісного привезли до Кобеляк і занесли до каплички, вони підійшли першими, а в них і запитують: домовину, мовляв,
відкриватимемо?
«Ми розгубилися, — зізнається пані Валентина, — адже чули, що постріл прийшовся в обличчя. Та все ж, поки поряд не було рідні, таки
наважилися відкрити труну. І що ж ми побачили? Обличчя хлопця було неушкодженим,
виднівся тільки синяк під одним оком. А от за
вухом ближче до потилиці помітили рану».
«У цей час підійшов наш військком Петро Андрушко, — додає пані Тетяна, — і, поглянувши на
покійного, промовив: «Після цього випадку ніколи не повірю доти, доки на власні очі не побачу».
Ми були свідками його телефонної розмови з представником військової частини (під час дзвінка був
увімкнений гучний зв’язок), котрий заявив, що в
загиблого немає обличчя. Усе це просто не вкладається в голові. Відверто кажучи, маємо великі
сумніви щодо отієї офіційної версії про самостріл
через необережність. Бо як хлопець міг, навіть ненавмисне, поцілити собі в потилицю? Попри все,
ми поховали Віталія Лісного, який уже не може
себе захистити, на Алеї Героїв у Кобеляках з усіма військовими почестями».
На вже згаданій невідповідності акцентує
й Алла Лісна: «В акті службового розслідування йдеться про кульове поранення голови в лобову частину надбрівної дуги. Але насправді це
не відповідає дійсності. І всі це бачили під час
похорону. На лобі був лише маленький шов —
схоже, його наклали через пошкодження шкі-

ри. Поранення ж у сина були ближче до потилиці — як з одного, так і з іншого боку голови. Що
ще було помітно, так це зламаний ніс — вивернутий справа наліво. І на шиї (отам, де кадик) стирчала якась кістка, через що футболку натягнули аж до підборіддя. Відверто кажучи, у мене не
вистачило сил заглянути під неї... Над правим
оком була дуже натягнута повіка, а ще виднівся якийсь рубець — не знаю, від чого він. Бачте,
детальний висновок патологоанатома, який би
давав відповіді на всі запитання, також відсутній. Та й загалом усі ті документи, що надійшли
з військової частини, шиті гнилими нитками,
і я не вірю жодному їхньому слову. От, скажімо, в сусідньому селі був випадок, коли хлопець
вистрелив у себе з рушниці, то в нього не було пів
голови. А що було б, якби з автомата?»
«Поранена тільки голова, та й то в потиличній ділянці. Усе це дуже підозріло. У який спосіб
можна завдати собі таких ушкоджень з автомата?
До того ж, за логікою, чергою з автомата полоснуло б по всьому тілу. Імовірно, у військовій частині щось приховують», — версія про самостріл
військовослужбовця-строковика із села Лесинки
викликає недовіру й у Сергія Горденка.
Іще один волонтер із Кобеляк — Юрій Дейнека, з яким спілкувалася, вважає: «Якщо в той
час був приліт ракети, там було справжнє пекло, тож кулі могли просто вибухати. А раз немає людини, то немає й ніяких запитань. Бачте,
усе подано так, начебто й безпосередніх свідків
трагедії немає. Думаю, існує негласна установка
щодо економії виплат держави рідним загиблих
військовослужбовців, адже йдеться про значні кошти. Тим паче, що від моменту загибелі до
поховання Віталія Лісного минуло стільки часу.
Якщо у військовій частині сказали, що обличчя немає, а насправді воно є, тут усе зрозуміло:
хотіли, щоб ховали в закритій домовині. У такому разі всі підозри взагалі були б зняті».
У Віталія Лісного було багато планів: за
словами батьків, хлопець хотів після строкової
служби лишитися в армії, вирватися з глухого
села, з отієї безпросвітної бідності, що переслідує їхню сім’ю. Та, на жаль, не судилося...
У тому ж акті службового розслідування вказується, що Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону відкрила за цим фактом кримінальне провадження № 42022151410000016 від 1.03.2022
року (за ч. 1 ст. 414 ККУ). Але, за інформацією
одного авторитетного джерела, у реальності такого провадження не існує. А якщо воно все ж
таки існує, то чому розслідування в його межах
за п’ять з половиною місяців так і не розставило всі крапки над «і»? Тим часом Алла та Сергій Лісні не втрачають надії дізнатися правду
про те, як загинув їхній син. ■

Що означає повітряна
тривога?

Які обмеження діють під час
повітряної тривоги?

Оголошення повітряної тривоги означає, що в бік вашого
міста чи області запущені ворожі літаки чи ракети. Вирахувати траєкторію літака або ракети дуже важко. До того ж ніхто не знатиме, чи спрацює ППО,
а якщо й спрацює, уламки від
ворожої техніки можуть потрапити і на ваш будинок, або ж і
на вас.
Наприклад, запустили ракету з Криму на Київ, по шляху її маршруту поетапно вмикатимуть повітряну тривогу:
адже вона може впасти на будьякому відрізку маршруту. За
алгоритмами можна визначити, куди приблизно вона впаде.
Але якщо ж таку ракету запустять на Київ уже з Каспійського моря, то маршрут розрахувати буде ще складніше.
Часу на реагування на повітряну тривогу, якщо це не
прифронтова зона — хвилин 710, а в гарячих точках — менше
3 хвилин.
Звісно, ви можете сказати,
що, ну, не після кожної тривоги ми потерпаємо від обстрілів,
але ніхто й не каже, що оголошення повітряної тривоги —
стовідсоткова гарантія, що буде
«прильот». Це лише прогноз
руху ворожих літаків чи ракет,
але загроза є завжди.

Задля того, аби люди дотримувались правил безпеки, влада встановила низку обмежень
у роботі громадського транспорту, ТРЦ та великих магазинів.
Так, під час повітряної тривоги має зупинитися весь наземний громадський транспорт
— «маршрутки», трамваї, тролейбуси, автобуси, швидкісні
трамваї тощо. Люди повинні покинути транспорт та сховатись
у найближчому укритті. Якщо
ж люди не хочуть перебувати в
укритті, вони можуть продовжити рух своїм ходом — пішки (якщо вам пощастило опинитись наприкінці свого маршруту), на таксі чи орендувавши
самокат чи велосипед.
У той же час метро працює
лише на підземних частинах
і функціонує як укриття. По
«зеленій» гілці під час тривоги метро функціонує за маршрутами Червоний хутір — Славутич і Видубичі — Сирець. Рух
на метро по Південному мосту
забороняється.
«Синя» гілка працює без
змін.
«Червона» функціонує за
маршрутами «Академмістечко
— Арсенальна». Тобто їздити ви
зможете, проте лише по підземній частині, а якщо вам треба в
район надземної станції метро,
наприклад, тієї ж Чернігівської, то туди ви можете дістатись
винятково власним ходом.
Не працюють торговельно-розважальні та торговельні центри, після оголошення
повітряної тривоги покупці та
працівники магазинів повинні
покинути територію і сховатись
у найближчих укриттях.
Так само не працюють великі мережеві магазини, такі як
«Епіцентр», «Ашан» тощо
І пам’ятайте про те, що росія
все ще дотримується якихось
сакральних дат, тому в період
з 23 по 25 серпня будьте надто
уважні та обережні — не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, адже в цей період обстріли можуть посилитись. ■

Які сигнали тривоги взагалі є
зараз і що вони означають?
Сигнал хімічної небезпеки
— звук церковних дзвонів
Сигнал радіаційної небезпеки — дзвін в набат
Сигнал евакуації з міста —
гудок потяга
Повітряна тривога — сигнал
лунає щонайменше 30 секунд
Але Україна точно не була
готова до повномасштабного
вторгнення, тому сигнали тривоги можуть просто не працювати. Як тоді бути?

Відслідковуємо повітряну
тривогу
Для цього можна використовувати сторонні ресурси, на-
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■ ВТРАТИ

Марії
Корюненко —
справжній
Людині,
Журналісту
19 серпня
відійшла у вічність
Марія
Михайлівна Корюненко (21.05.194719.08.2022),
колишній перший заступник
головного редактора всеукраїнської газети «Освіта України», головний редактор
газети «Сільська школа», заступник директора видавництва «Педагогічна преса».
Марія Михайлівна — нагороджена грамотою Верховної Ради України, відзнаками Міністерства освіти і науки України,
Національної академії педагогічних наук
України, лауреат премії імені Дмитра Нитченка, відзначена орденом Святої Варвари,
орденом Христа Спасителя, Національної
спілки журналістів України.
Людина працьовита, наполеглива, енергійна, творча, небайдужа, майстер своєї
справи. Людина з великим серцем, яка завжди відгукувалась на всі прохання, вміла
дати влучні поради, щиро підтримати.
Народилася Марія Михайлівна в селі
на Тернопільщині. Як і переважна більшість дітей післявоєнного покоління, була
серйозною, відповідальною, самостійною.
Прагнула освіченості. Спочатку отримала
можливість себе утримувати — закінчила
професійний заклад легкої промисловості.
Потім — філологічний факультет КНУ
імені Тараса Шевченка й працювала на
відповідальних видавничих посадах. З настанням Незалежності й започаткуванням
діяльності профільного видавництва «Педагогічна преса» її було запрошено до розбудови освітянської газети «Освіта України», серед засновників якої МОН України і
НАПН України. Сотні, якщо не тисячі зустрічей та інтерв’ю, відрядження, організація випусків газет, спілкування з людьми,
підтримка молодих фахівців у видавничому колективі, редагування й правки, безкінечні нічні здачі номерів (достатньо сказати, що 12 або 16-полосна газета виходила
двічі на тиждень)... Згодом додалося й омріяне видання — «Сільська школа», як данина землякам, рідному краю, універсальним фахівцям віддалених навчальних закладів. Здавалося, її енергії і фаховості немає меж.
Найбільше в ній вражало те, що, якби
не ледь помітний акцент вимови, не можна було б сказати, з якого регіону України
вона родом. Вона мислила всеохопно, без
упереджень, усім серцем вболіваючи за незалежність і єдність України.
Стриманої глибокої краси, ґаздиня,
справжня українка, Марія Михайлівна
була приречена зустріти своє кохання і прожити довге, плідне життя. Її обранцем став
Володимир Корюненко, геолог-розвідник.
Мала на радість двох синів, як соколів —
Григорія і Романа, четверо онуків, правнука і правнучку. Годі було й шукати красивішої родини!
Нині у гіркій скорботі найрідніші, численні колеги, незліченні друзі. Усім живим
і нащадкам лишилися мудрість, толерантність, професійність, щирість і безмежна
гуманність Марії Михайлівни, втілені в її
журналістській праці.
Вдячна світла пам’ять про Марію Михайлівну Корюненко залишиться у серцях
усіх, хто її знав! Царство Небесне!
Колеги, друзі, співробітники

ОСВІТА
Валентин ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ
Цьогоріч усе життя українців змінилося: свої суворі корективи в нього
внесла війна. Не став винятком і початок нового 2022/2023 навчального
року, який в університетах стартував у
серпні замість традиційного 1 вересня.
І одним із закладів вищої освіти, який
розпочав його у змішаному очно-дистанційному форматі, став Національний університет біоресурсів і природокористування України.
— Умови воєнного стану та карантинні обмеження вимагають від студентів та викладачів чіткого дотримання правил поведінки та певного напруження. Тому, поки тепло, університет,
окрім аудиторного фонду, використовує читальні зали корпусів та гуртожитків і можливості свого ботанічного саду – аудиторії на відкритому
повітрі та екокласи, — розповідає ректор університету Станіслав Ніколаєнко. – Заняття у нас очно розпочали студенти других–третіх курсів бакалаврату і другого року навчання магістратури: це майже 4 тисячі осіб. Ще близько
5 тисяч навчаються дистанційно. Наприкінці вересня ті, хто вчаться очно,
поступляться місцем в аудиторіях і
лабораторіях іншим, зокрема першокурсникам бакалаврату та магістрам
першого року навчання, зарахування
яких цьогоріч відтерміновано.
І в кожного з цих молодих людей
– своя історія випробування воєнним
станом. Хто волонтерив, хто пережив
окупацію, хто вдома, хто подався в
ЗСУ.
Для третьокурсника ННІ лісового і садово-паркового господарства Євгена Ярового – це час у столичній теробороні, з якої і повернувся до навчання. Для майбутнього агронома Семена Коваленка, рідний край якого
— Мар’їнський район Донецької області, — будні людини, рідну домівку якої розбили рашистські снаряди і
для якої університет в прямому сенсі
став другим домом. Як і для майбутньої землевпорядниці Олесі Гурецької
зі Слов’янська, по якому зараз рашисти гатять з усіх видів зброї: вникнувши
в проблеми великої родини Гурецьких,
ректор університету дозволив виділити
їм кімнату в одному з гуртожитків кампуса НУБіП. Для студента 3-го курсу
факультету землевпорядкування Микити Кулькова – випробування страшною ситуацією в Маріуполі, звідки зрештою йому разом з великою родиною
двома машинами вдалося вибратися:
жінки і малеча подалися за кордон, чоловіки облаштувалися в Дніпрі і на заході України, а сам хлопець із середини червня, коли розпочалася виробнича практика, — в університеті.
Студенти навчаються очно ось уже
кілька днів.
— Настрій не те що святковий, бо
що святкувати, коли виють сирени
повітряної тривоги, але піднесений:
давно не бачилися – не було для того ні
часу, ні можливостей, — ділиться враженнями Євген Яровий. — І саме тому
так цінується цей час, проведений в
аудиторіях і лабораторіях, щоб стати
класними фахівцями.
Особливою популярністю користуються різноманітні тренінги та майстер-класи.
— В умовах війни кожна людина –
незалежно, військова чи цивільна —
має знати основні правила поводження під час надзвичайної ситуації, — переконаний бойовий медик батальйону
спеціального призначення, сертифікований парамедик навчально-тренувального центру домедичної підготовки Національної гвардії України
Ігор Канчалаба, який приїхав до університету прочитати молоді тренінг
Praemonitus, praemunitus (хто попереджений, той озброєний).
Та не всім із нинішніх студентів пощастило повернутися до навчання: полягли за Україну в боях із російськими
загарбниками. І їх, на жаль, немало. Буквально два місяці тому загинув другокурсник гуманітарно-педагогічного факультету Вадим Вінничук: мріючи бути педагогом, він став розвідником і загинув,

■ ВИЩА ШКОЛА

Життя триває.
Навчання — теж
За два тижні до першого вересня НУБіП України
розпочав новий навчальний рік

❙ Парамедик Ігор Канчалаба розповідає студентам основні правила поводження
❙ під час надзвичайної ситуації в умовах війни.

❙ Краще один раз побачити, ніж сто разів почути онлайн.

❙ Студенти навчаються очно ось уже кілька днів.
підірвавшись на ворожому фугасі.
— Все було б чудово, якби не відчуття щоденної тривоги, — говорить майбутня психологиня, третьокурсниця
гуманітарно-педагогічного факультету
Ганна Єфремова. — В такий час особливо гостро розумієш, який необхід-

ний фах обрала...
Здається, то у царя Соломона на
персні було викарбувано: «Все проходить, це теж пройде». А залишиться вільна Україна з вільним народом і
пам’яттю про тих, хто цю волю здобував. ■

СЕЛЯНИ І К°
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■ ОТАКОЇ!

Мрії про пустелю
Що стоїть за намірами полтавської влади розводити верблюдів: мешканці громади
вважають, що насправді хочуть «розвести» їх
Ганна ВОЛКОВА

Під Полтавою збираються розводити
буйволів, верблюдів та інших тварин
родини верблюдячих. А чого смієтеся?
Діло серйозне! Міська влада вже розробила Статут агропідприємства на цілих
19 сторінок, у якому, згідно з класифікатором видів економічної діяльності
(КВЕДом), визначено щонайменше 200
напрямків його розвитку. Окрім верблюжої та буйволиної ферм, комунальне
підприємство «Агро-Лтава Полтавської
міської ради» презентує вирощування
цукрової тростини, тютюну, тропічних і
субтропічних фруктів, цитрусових, виробництво щитового паркету й матраців,
ремонт і технічне обслуговування суден
та човнів. На підприємстві проводитимуть техобслуговування і ремонт навіть
повітряних та космічних літальних апаратів! А ще будуватимуть метрополітени,
займатимуться морським рибальством та
переробкою й консервуванням морської
риби, ракоподібних і молюсків...

про те, що сільський голова спільно із
землевпорядником, підробляючи документи, незаконно виділяли земельні ділянки начебто під житлове будівництво,
хоча за призначенням вони не використовувались. Затримані посадові особи
також організували подальше виготовлення технічної документації із землеустрою. Всього таким чином було виділено 19 ділянок по 0,25 га.
У 2012 році Полтавський районний
суд визнав Оксану Левченко винною у корупції в земельних справах у Ковалівській сільраді й призначив їй покарання у
вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування терміном
на два роки. Однак суд тут же звільнив
її від відбування покарання за давністю
строків, і провадження було закрито.
До призначення на нинішню посаду кваліфікована землевпорядниця керувала ДП «Вирівське», ГО «Прозора
країна», а також приватним землевпорядним підприємством «Форас-Ленд»,
яке перед призначенням переоформила
на чоловіка.

Народ скаже, як зав’яже

Колгоспний світогляд
Нове комунальне підприємство займатиме площу 850 га. Це вільні землі,
які міськрада облікувала у ході децентралізації, коли до Полтави було приєднано сусідні села. Найкращим рішенням
було б просто віддати їх в оренду фермерам через аукціон Prozorro. Але прості
шляхи не для полтавської влади!
В управлінні земельних ресурсів
з’явилася ідея створити «колгосп». Тобто за бюджетні кошти купити техніку,
створити робочі місця й почати бурхливу діяльність за всіма можливими напрямками. Тому до статуту майбутнього комунального агропідприємства запхали й те, що туди не запихується. Про
всяк випадок. Бо якщо раптом не вдасться отримати прибутку на вирощуванні цукрових буряків, тоді можна буде
без переоформлення ліцензії підприємства зайнятися вирощуванням цукрової
тростини. А якщо виникнуть труднощі
з надоями коров’ячого молока, то можна буде переключитися на продаж буйволиного. Чи раптом десь у якійсь країні
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❙ Впізнаєте Полтавщину?
❙ Фото з сайту wikipedia.org.
тується на... її власному досвіді у створенні агропідприємств. Вона гарантує,
що проєкт окупиться через три роки.
Та коли депутати попросили пані
Левченко надати бізнес-план, щоб зрозуміти, які кошти має вкласти громада у
закупівлю сільгосптехніки, зарплатний
фонд тощо, вона зізналася, що бізнесплану поки не існує. Тобто є лиш гола
ідея, яку вона взялася проштовхувати.
Тож депутати відправили проєкт рішення на доопрацювання. Він буде розглянутий на наступній сесії міськради.
Із цього проєкту рішення відомо, що під-

Раптом десь у якійсь країні не вистачатиме фахівців з технічного
обслуговування космічних апаратів, так робітники з комунального
підприємства «Агро-Лтава Полтавської міської ради» миттю
підставлять своє плече.

приємства. Загалом призначення на посаду керівника земельного управління колишньої землевпорядниці Ковалівської
сільради Оксани Левченко у середині січня цього року викликає багато запитань.
Адже свого часу її судили за корупцію,
пов’язану із земельною аферою. І хоча
справа вже давня, люди все пам’ятають.
Як ми дізналися з відкритих джерел,
працівники правоохоронних органів затримали на той момент 25-річну Оксану
Моргуль (це її дівоче прізвище) у листопаді 2008 року. В матеріалах порушеного кримінального провадження йшлося

Та й до створення нового комунального підприємства міської ради населення ставиться досить скептично. Ось як
люди висловлюються з цього приводу в
соціальних мережах.
«У Полтавській громаді всюди лад?
Дороги відремонтовані, освітлення скрізь
установлене, освіта й медицина — на європейському рівні? Війна закінчилась?
Усе нормально? Пора гроші в землю закопувати. Задумали у міськраді мутку
замутити із землицею, бо красти з відкатів стає все важче Хоча можна ту землю виставити на аукціон, продати право оренди й отримати нормальні кошти
в бюджет. А так «новий калхоз імені мумуя, де не буде ні ...уя». (Тут «мумуя» —
підміна слів у прізвищі очільника Полтави Олександра Мамая).
«Розведення верблюдів — це «розведення полтавців».
«Навіщо розводити верблюдів, якщо
«розводити» полтавців значно простіше
і вигідніше? Просто зрідка підгодовуй
гречкою та цукром, і можеш «доїти» їх
цілих п’ять років».
«Нова афера. Техніку віддадуть за
копійки в оренду. Урожайність буде
дуже низькою, бо більшість зібраного
піде за готівку».
«Уже тільки за таку спробу протягнути корупційну махінацію прокуратура мала б зацікавитися фігурантами
«ініціативи».
Але глас волаючого в пустелі зазвичай чують хіба що... верблюди. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2022

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал

не вистачатиме фахівців з технічного обслуговування космічних апаратів, так
робітники з комунального підприємства
«Агро-Лтава Полтавської міської ради»
миттю підставлять своє плече, адже у
статуті записано, що підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність,
у тому числі надає послуги іноземним
суб’єктам господарської діяльності.
Ми, звісно, перебільшуємо. І це було
б смішно, якби не було так сумно. Проєкт рішення про створення нової комунальної структури міської ради представила нещодавно на засіданні депутатської комісії з питань регулювання
земельних відносин, охорони довкілля
й природокористування начальниця управління земельних ресурсів та земельного кадастру виконкому Полтавської
міськради Оксана Левченко. Презентуючи «революційний» проєкт, вона пояснила депутатам, що нове комунальне підприємство вирощуватиме та перероблятиме агропродукцію з подальшою
реалізацією у Полтавській громаді за
пільговими цінами. Зокрема, пообіцяла
дешеві борошно та крупи. Впевненість
начальниці в успіху нової справи ґрун-

приємством володітиме стовідсотково
Полтавська міськрада, а його статутний
капітал становитиме всього 3 тисячі гривень. Органом управління «Агро-Лтави»
буде міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру.
Підприємство набуде права постійного користування землями, які перебувають у комунальній власності, із земель сільськогосподарського призначення: рілля, сіножаті, пасовища та інші
сільгоспугіддя. Воно може мати у власності майно, яке необхідне для виробництва, переробки, зберігання, транспортування та реалізації сільськогосподарської продукції.
Утім, швидше за все новостворене підприємство стане банальною прокладкою — отримає комунальну землю у власність і здаватиме її у суборенду «потрібним» фермерам за копійки.

Корупціонер як літак — поки не сяде,
не зупиниться
Але, знаєте, в цій історії цікаві не є
тільки безневинні верблюди, скільки
біографія ініціаторки створення такого
мультипрофільного комунального під-

«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 вересня, і ви отримуватимете газету з
жовтня. 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 — 171 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 72 грн. 08 коп.,
на два місяці — 144 грн. 16 коп.,
до кінця року — 216 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 01555
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення
передплати бере: на місяць
— 4 грн. , на два–три місяці
— 9 грн.

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

Наталія НАЙДЮК, спеціально для «УП. Життя»

У 2004 році 16-річний Станіслав Іващенко привіз зі США до Чернігова цифровий фотоапарат, жагу до волонтерства та новий світогляд.
А за 14 років — заснував проєкт «Дерев’яне мереживо Чернігова»,
який колекціонує, відновлює та популяризує в Україні та за кордоном специфічні дерев’яні візерунки на будинках міста.
Такі будинки створювали з другої половини ХІХ — до початку ХХ
століття. У місті були цілі квартали з мереживом. Візерунки часто
відрізнялися у мікрорайонах міста, а їх кількість та майстерність виконання залежали від статків господарів.
Мережива — то справжня душа міста, адже дозволяють «доторкнутися» до побуту чернігівців, які жили понад 100 років тому. Якщо ці
будиночки зникнуть, то місто втратить свою самобутність та частину історії. А вони зникають.
Багато маєтків зруйновано під час Другої світової війни, на місці
інших виросли однотипні багатоповерхівки. Ті будівлі, що залишилися, переважно не мають охоронного статусу. Тому власники, не
розуміючи цінності свого помешкання, часто знімають візерунки і
«зашивають» усе пластиком.
«Мереживо» намагається запобігти процесу руйнування, відновлюючи фасади та повертаючи моду на ажурне різьблення з дерева.
«Українська правда. Життя» розпитала Станіслава, як у нього вийшло врятувати частину «дерев’яної території» Чернігова. А ще — виокремила кроки, які він зробив, щоб втілити цей проєкт у життя.

З дитинства мав пристрасть
до ажурної архітектури
Станіслав Іващенко народився у Чернігові і з дитинства усвідомлював, що
дерев’яні будиночки з візерунками — це
окремий вид архітектури, який виділяє
його місто серед інших. Але світогляд значною мірою сформувало життя у США. У 16
він на рік поїхав туди за програмою обміну
майбутніх лідерів (FLEX).
У Штатах Станіслав жив на батьківщині
ковбоїв — на Дикому Заході. Серед безкрайньої дикої природи він щодня бачив
оленів, койотів та інших диких тварин.
«Це та частина Америки, де люди носять
шкіряні чоботи, ковбойські капелюхи, іноді навіть їздять верхи на конях. Там із кожного вікна лунає кантрі. Мені там страшенно сподобалося. У Штатах я вперше дізнався, що таке волонтерство і якою силою володіє громадянське суспільство», — згадує Станіслав.
Умови програми вимагали від хлопця
назбирати 32 години волонтерських робіт упродовж року. І йому подобалося це робити:
готувати молочні коктейлі на ярмарках, допомагати в заготівлі дров, сортувати вживаний одяг, який потім відправляли як гуманітарну допомогу бідним родинам у Мексику.
Тож додому Стас повернувся з новим
світоглядом, крутим волонтерським досвідом та цифровим фотоапаратом, які тоді
тільки з’являлися в Україні. На нього хлопець міг робити сотні фотографій улюблених будинків.

Як створити власний проєкт:
5 кроків
У робочий час Станіслав Іващенко —
керівник дизайн-команди. А вільні години він присвячує «Дерев’яному мереживу
Чернігова». Проєкт має три напрями:
— дослідницький — збирає та демонструє на сайті зразки мережива, розповідає
історії будинків та вказує їх геолокацію;
— фізичне відновлення будинків —
роботи проводять з весни до осені;
— популяризація чернігівської архітектури через відео, соціальні мережі, статті у ЗМІ та блоги.
Але, щоб повноцінно запустити цей
процес, знадобилося 5 умовних кроків.
Крок 1: Заявити про себе
У 2017 році Станіслав створив сторінку в Instagram. Поки більшість користувачів
постила там свої портрети та сніданки, він
викладав архітектуру різних міст України.
Згодом зосередився на фото чернігівських
будинків з візерунками. Але акаунт не був
популярним.
«До того в Чернігові навіть власних
різьбярів не було. Поступово у заможної
публіки з’явилося бажання прикрашати будинок не лише зсередини, а й демонструвати достаток зовні. За багатіями підтягнулися й менш заможні люди. Витоків у цієї
моди два: з одного боку, це вплив значної
кількості переселенців, які тікали від Никонівських реформ на територію Гетьманщини, так званих старовірів. Ці люди привезли традиції своїх країв. З іншого боку,
свою роль відіграло підвищення матеріального благополуччя населення у зв’язку з науково-технічним прогресом та державними реформами. Тобто у людей банально з’явилися гроші, щоб платити за декор», — пояснює чернігівський історик і
волонтер проєкту Анатолій Новак.

За його словами, у Чернігові ХІХ століття працювали артілі, згруповані довкола
конкретних різьбярських майстерень. Наприклад, Бурдукалова, Якушевського, Малиновського. Вони виготовляли не тільки мережива, а й меблі, музичні інструменти тощо.
Імена талановитих столярів не збереглися, бо під час Жовтневої революції більшовики знищили розрахункові книги підприємців, де були відомості про робітників, їхні зарплати та борги.
«Коли в Чернігові зник черговий будинок із мереживом, я зробив три скріншоти з
фотками зі свого Instagram. Просто відкрив
і заскріншотив, вийшло десь 60 будинків. Я
виклав це у своєму Facebook і написав щось
типу: «Коли ми нарешті почнемо шанувати, а не знищувати свою історію». Цей пост
поширило багато людей. Отоді я зрозумів,
що ці дерев’яні будинки цікаві не тільки
мені», — згадує організатор проєкту.
У 2018-му Станіслав разом з друзями
— веб-розробниками Олексієм Самойленком та Леонідом Скрипкою, а також Тетя-

■ ДУША МІСТА

Рятуючи історію
Як у Чернігові відновлюють дерев’яне мереживо на будинках

❙ Станіслав Іващенко.
❙ Фото з сайту life.pravda.com.ua.
ні врожаї, достаток у домі тощо.
Наступний будинок, який реставрував
Станіслав із друзями, був у селищі Седнів
за 30 км від Чернігова. Для цих двох будинків вирізали мереживо своїми руками. Хоча
за фахом він UX/UI дизайнер, але користуватися лобзиком умів зі шкільних уроків
праці. Загалом, щоб вирізати 22 м мережива електролобзиком, для перших двох
будинків знадобилося все літо.

На щастя, бомби та снаряди росіян не пошкодили
відновлені волонтерами фасади «ажурних будинків»
Чернігова.
ною Романюк, яка взяла на себе збір історичної довідки, — створили онлайн-музей
«Дерев’яне мереживо Чернігова». Інформація на сайті доступна шістьма мовами. Крім
фотографій, історій, геолокації будинків міста та області, там є прогулянкові маршрути
різної довжини. Цими «стежками» користуються не тільки місцеві поціновувачі архітектури, а й закордонні тревел-блогери.
Крок 2: Діяти
Від моменту створення музею до першої відбудови минуло десять місяців.
Станіслава знали у місті як людину, яка
опікується збереженням дерев’яного мережива. Тому його запросили долучитися
до толоки з відновлення такого будиночка в селі Старий Білоус поблизу Чернігова.
Колись він належав родині Березовських.
А в 2019-му його в громади викупила Олена Малишко — одна зі спадкоємиць роду.
Жінка створила у сімейній садибі музей.
Перший будинок, який відновлювали
волонтери «Дерев’яного мережива Чернігова». Розташований у селі Старий Білоус,
зараз там музей родини Березовських.
«Я побачив цей дім і зрозумів, що треба починати діяти. Кажу: давайте буду допомагати з відновленням різьблення. Із вас
— матеріал, з мене — робота», — згадує
Станіслав.
Так почалася активна фаза проєкту.
На тій же толоці Стас познайомився з Анатолієм Новаком, який також долучився до
проєкту як волонтер.
Крок 3: Знайти однодумців та партнерів
У Чернігові десятки видів мережива.
Поки що не існує якогось єдиного каталогу
і ніхто їх не рахував. Найбільш поширені орнаменти — «сухарики», ромби з хрестом,
зображення сонця, зірок, пальмова гілка,
стилізовані символи безкінечності, оберіг
«рожаниця» і багато інших. Усі ці візерунки мали символічне значення для власників: захищали від «злого ока», обіцяли гар-

Згодом Національний університет «Чернігівська Політехніка» підтримав проєкт: допомогу запропонував завідувач кафедрою
технологій машинобудування та деревообробки. Так, із 2020 року майже усе мереживо
вирізають на станку в майстерні університету під керівництвом доцента кафедри Сергія
Бойка, який горить проєктом не менше, ніж
інші волонтери «Мережива». Перший будинок, який відновили в Чернігові, розташований на вулиці Зелена, 15.

Верстат вирізає мереживо
«Після відновлення мережива в селах
я мріяв зробити повноцінний будинок у Чернігові. Він мав бути старим, дуже круто прикрашеним, капітально покоцаним часом і,
в ідеалі, мав бути в центрі. Наш поточний
об’єкт — будинок на вулиці Василя Стуса,
16 (до 28 липня 2022 року — вул. Чернишевського. — Авт.) — видався саме таким.
Однак тоді, у 2020-му, я не зміг домовитися з власником. Тому ми відновили дім по
сусідству — на Зеленій. Я бачив, що люди
там дбають про мережива, фарбують їх. Це
означало, що вони розуміють його цінність
і погодяться на відновлення. Так зрештою і
сталося», — згадує керівник проєкту.
Станіслав викладав фотографії з толок у соціальних мережах. Людям подобався результат, і багато хто з фейсбукдрузів захотів стати причетним до нього.
Так і зібралася команда волонтерів. Наразі
в ній близько 25 людей.
Крок 4: Подбати про фінанси
Станіслав упевнений, що гроші знайдуться для будь-якого проєкту. Головне —
вкладатися у справу всією душею. У випадку «Дерев’яного мережива Чернігова» донати збирають на Патреоні та на банківську картку.
Також часто власники виступають фінансовими партнерами відновлення. Але
тут усе залежить від можливостей господарів. Хтось інвестує 10% від суми, а хтось

— майже всі 100%. Вартість відновлення
залежить від виду деревини та кількості
потрібного матеріалу. Ну а це вже впливає
на те, скільки фарби треба придбати.
У 2021 році Станіслав з командою нарешті досягли мети — розпочалося відновлення будинку на вулиці Василя Стуса, 16.
Це вдалося зробити, коли його частину придбали нові власники. До речі, там на межі
ХІХ та ХХ століть жив лікар Йозеф-Франц
Сікорський, який свого часу переїхав до
Чернігова з Королівства Польського.
Роботи планують завершити цього серпня. Будинок дуже стильний за рахунок великої кількості та різноманіття мережива і вдалого поєднання кольорів — глибокий синій,
білий та рожевий, що дуже нагадує пантонівський Pink Lemonade. Усього на будинку 15 видів мережива довжиною понад 80 м.
75-річний співвласник, який колись із
недовірою поставився до пропозиції волонтерів відновити дім, тепер щасливий.
«Він рідко виходить кудись за межі
подвір’я. Тепер дім нагадує йому дитинство. Він майже такий самий, навіть кращий.
І це єдиний доступний йому архітектурний
об’єкт, який дарує цьому чоловікові відчуття естетичного задоволення», — розповідає Станіслав.
У 2021 році волонтери «Дерев’яного
мережива Чернігова» допомогли відновити також візерунки на фасаді родинного будинку співачки ONUKA на вулиці Фабрична,
12. А всього завдяки волонтерам нове життя отримали вже майже 7 будинків, і вже
розпочалися роботи над восьмим.
Крок 5: Просувати проєкт у медіа
У соціальних мережах проєкту Станіслав щоразу викладає новини, фотографії
з толок, із процесу виробництва мережива.
У 2019 році проєкт переміг у Бюджеті
участі Чернігова. Спільно з журналістами місцевого телеканала команда отримала гроші, щоб відзняти 20 відео про найцікавіші дерев’яні будинки Чернігова. Реалізований у 2020 році проєкт називається
«Дерев’яні історії». Переглянути відео можна на youtube-каналі, там історики та митці
Чернігова розповіли про колишніх власників
маєтків та розібрали символізм деяких орнаментів. Усі ролики додали у фонд Національної асоціації медіа, аби будь-який телеканал України міг безплатно використати ці
матеріали у своєму ефірі.
Завдяки відкритості та послідовній комунікації про «Дерев’яне мереживо Чернігова» написали більшість місцевих та всеукраїнських ЗМІ.
«Ми стали учасниками передачі «Ле
Маршрутка» з Лесею Нікітюк, проєктів
Ukraїner, «По калабанях» та конференції
TEDx Chernihiv. Про нас знімали BBC Україна, 1+1, Deutsche Welle і багато інших ка-

налів, були численні публікації на різних онлайн-ресурсах, в журналах та газетах. ЗМІ
не просто написали про наш проєкт, вони
популяризували чернігівські будиночки на
весь світ. І наше мереживо вже стало візитівкою Чернігова нарівні з Антонієвими
печерами та тисячолітніми церквами», —
вважає автор проєкту.

«Не чекайте, що хтось зробить
це за вас...»
«Якщо ви маєте ідею, як зробити своє
середовище кращим, — не чекайте, що
хтось це зробить: влада, благодійники, хто
б то не був. Просто беріть і робіть. Гроші насправді — не проблема. Вони знаходяться завжди. Є багато небайдужих людей, які
готові допомогти або ділом, або підтримати
фінансово. Коли очі горять і руки роблять,
то ти здобуваєш досвід по ходу. Ти знаходиш потрібних людей і ресурси», — рекомендує Станіслав Іващенко.
Також він застерігає від дій, які можуть
перешкоджати на шляху до вашої мрії:
— не беріть на себе забагато, щоб не
перегоріти;
— будьте готовими іноді розчаровуватися;
— не працюйте з неприємними людьми, бо вони відбивають бажання робити
щось для інших.
«Наш проєкт — не для конкретних
власників будинків, він для Чернігова загалом. Мереживо створює атмосферу і робить місто унікальним, кристалізуючись у
додатковий туристичний бренд. У концепції нового Чернігова, того, яким він буде після повоєнної відбудови, дерев’яні будинки
йдуть окремим блоком. І це насамперед
заслуга нашого проєкту, того, що ми свого
часу почали не просто говорити, а діяти»,
— підсумовує Стас.
А своєю метою ставить не відновлення
фасадів усіх будинків із мереживом силами
проєкту, а запуск масового тренду до такого відновлення самими власниками будинків та міською владою. Автор проєкту мріє,
щоб люди цінували і пишалися тією спадщиною, яку понад сто років тому залишили предки.
***
Білі, рожеві, зелені, сині, жовті... На щастя, бомби та снаряди росіян не пошкодили
відновлені волонтерами фасади «ажурних
будинків» Чернігова. Зараз мережива грають яскравими барвами, а роботи з відновлення тривають. Якщо ви можете підтримати
проєкт, це можна зробити на Патреоні або переказати зручну для вас суму на карту: 4149
6293 8738 7897 з призначенням платежу:
«на відновлення мережива», видана на ім’я
Станіслава Іващенка. Усі кошти йдуть на відбудову «дерев’яної території» Чернігова. ■
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КУЛЬТУРА

«О, прапор наш, Вкраїни стяг шовковий,
Як сяєш ти в повітрі золотім!
І хто б сказав, скільки страждань і крові
Блищать слізьми у полиску твоїм!»

Леся (Лариса)
Петлюра
поетка
Валентина ГРИГОРЕНКО

Унікальні для становлення
Української держави прапори періоду з кінця ХХ
століття і до нинішніх днів
представляють у новому
проєкті Національного музею історії України. Серед
найближчих у часі експонатів виставки «Прапори
Незалежності» — стяг,
який підняли 1990 року
біля Київської адміністрації, що символізував уже
чітко задекларований початок краху радянського
комуністичного «єднання» у тоталітарно-колонізаторському за змістом
утворенні срср, де завжди
головувала москва. У столиці України тоді у присутності тисяч людей, на
Хрещатику, підняли стяг
на щоглі.

■ СИМВОЛИ

Прапори як свідки історії
У Києві показують 17 унікальних експонатів
«антирадянську агітацію
та пропаганду» був позбавлений волі на 5 років у таборах суворого режиму та
3 роки заслання.
Серед 17 виставкових
прапорів України у Києві
представляють і той, який
уперше підняли над Антарктидою 6 лютого 1996
року. І синьо-жовтий символ нашої країни, представники якої завжди були
в авангарді найвизначніших досягнень, — особливий стяг, хоч і не найбіль-

никами Донецького аеропорту, які за стійкість отримали звання кіборгів. І знамено, яке волонтерка Вікторія Кононова врятувала
та вивезла з окупованого
росіянами Луганська…
Із 2004 року у виставковому проєкті можна оглянути полотнище,
яке несе енергію перемоги співачки Руслани Лижичко. Вона його драйвово тримала, коли у Стамбулі пролунали слова про
перемогу України на пі-

«Історія створення сучасної версії українського прапора сягає XIX
століття, коли на засіданні Руської Ради у Львові ухвалили рішення
про використання синьо-жовтої символіки як національної. Під час
подій Української революції 1917–1921 років стяг із цими кольорами
обрано офіційним державним символом Української Народної
Республіки та Української Держави гетьмана Скоропадського».
В експозиції показують
і попередника — ще не такого сильного, але упевненого у своєму прагненні до
відновлення самостійності
— синьо-жовтого прапорця
1988 року з київського мітингу, який передав музею
дисидент Олесь Шевченко.
Нині 82-літній чоловік ще
у 1960-х організовував студентські протести проти
дискримінації української
мови в Україні, а 1980-го за

ших розмірів, який астронавт Незалежної України
Леонід Каденюк наприкінці 1997 року брав на
навколоземну орбіту.
Свідченням того, що
знамена — це особливі
символи для справжніх українців, є фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля
Слов’янська у 2014-му. І
прапор, підписаний захис-

Тетяна РУДЕНКО
Щоб у період дії воєнного стану
врівноважити розхитані болем втрат
емоції, у віддалених від лінії активних бойових дій містах уже, переважно з кінця весни, працюють музейні заклади. У Національному музеї
«Київська картинна галерея» проходить узагалі унікальна виставка графіки «Сальвадор Далі. Божественна
комедія».
Спочатку було слово. Італієць
Данте Аліг’єрі (1265—1321) написав філософську «Божественну
комедію» (la Divina Commedia), яка
стала шедевром світової літератури,
100 пісень. Поет працював над твором у 1307—1321 роках. Опублікована вона у 1555 р. у Венеції.
У трьох частинах: «Пекло»,
«Чистилище», «Рай» автор відобразив свою мандрівку до Бога, слідуючи спочатку за поетом античних
часів Вергілієм, який створив «Енеїду». Головний герой у 35 років починає шукати кохану. Її ім’я — Беатріче, вона як уособлення милості Божої
супроводжує Данте по Раю. Загалом,
у творі прослідковується особиста
драма поета, алегоричний опис історії Флоренції та відображення ширшого світу.
За середньовічною термінологією, слово «комедія» має інше значення, аніж нинішнє. Як пояснював
Данте Аліг’єрі в листі до покровителя митців Кангранде, це є будь-який
поетичний твір середнього стилю зі
страшним початком і благополучним
кінцем, написаний народною мовою.
Тоді як усі жанри «високої літератури» писалися тоді в Італії латиною.
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сенному Євробаченні.
Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають
День Державного прапора.
Офіційне свято започатковано 23 серпня 2004 року.
Згодом, за часів президентства Віктора Ющенка, до
документа внесли зміни,
що встановлювали урочисте підняття національного
прапора цього дня.
У Національному музеї
історії України детально

❙ Виставковий проєкт «Прапори Незалежності» зібрав
❙ символи й емоції.
❙ Фото надані НМІУ та з архіву.

розповідають про державні символи країни. Синьожовті кольори здавна використовували на прапорах українських земель.
На стягах Галицько-Волинської держави в XIV
столітті зображували золотого лева на синьому
тлі. На козацьких знаменах наступних XVII-XVIII
століть теж трапляється
поєднання кольорів стиглої пшениці та неба.
«Історія створення сучасної версії українського
прапора сягає XIX століття, коли на засіданні Руської Ради у Львові прийняли
рішення про використання
синьо-жовтої символіки
як національної. Під час
подій Української революції 1917-1921 років стяг
із цими кольорами обрано офіційним державним символом Української Народної Республіки
та Української Держави
гетьмана Скоропадського», — коментує співкуратор виставки, старший науковий співробітник музею Олександр Лук’янов.
Після періоду, коли
в срср за жовто-блакитні
саморобні прапори карали тривалими термінами
ув’язнення, уже наприкінці 1980-х синьо-жовта
символіка замайоріла на
перших публічних акціях
національно-демократичних сил. 1990 року прапори з означеними барвами
знову підняли на будівлях
державних установ. Перший такий встановили у
Стрию Львівської області
14 березня 1990-го. А вже
3 квітня того ж року національний стяг підняли над
Львівською ратушею. ■

■ АРТПРОСТІР

Далі у період війни
«Київська картинна галерея» показує
унікальну графіку
А завдяки «Божественній комедії» Данте тосканський діалект
став основою літературної італійської
мови. До того ж означення «Божественна» у назві з’явилося згодом. Його у своєму дослідженні про поему Данте Argomenti in terza rima
alla Divina Commedia написав письменник-гуманіст Джовані Бокаччо

ній для кожної зі ста пісень поеми.
Корпус ілюстрацій — унікальний приклад книжкової графіки митця. Завдяки співпраці з галереєю ARTAREA
та Благодійним фондом підтримки культури та мистецтв стало можливим ознайомити українську публіку з «Божественною комедією» в інтерпретації Сальвадора Далі у стінах

«Виставити всі оригінальні, підписані, сертифіковані
100 відбитків не дозволила обмежена площа. Однак
кілька десятків найбільш значних, найцікавіших
робіт достатньо, щоби не пересмакувати мистецтвом
найвищого ґатунку».
(1313—1375). З того часу твір публікують із назвою «Божественна комедія».
Через кілька століть, уже після Другої світової війни, замовлення проілюструвати «Божественну комедію» отримав іспанський художник
Сальвадор Далі (1904—1989). Отримав завдання проілюструвати «Божественну комедію» італійського поета доби Відродження Данте Аліг’єрі.
Так народилися 100 акварелей, по од-

музею. Експозиція доповнена тематичними інсталяціями та відеорядом,
що занурить відвідувачів в атмосферу всесвіту Данте.
Далі не був би Далі, якби не опинився у вирі драми в процесі створення ілюстрацій до «Божественної комедії», зауважують у «Київській картинній галереї». Після зустрічі з Папою Пієм XII у 1949 році він отримав
дозвіл від Священного Престолу на
зображення непорочного зачаття. Так

❙ Ілюстрування «Божественної комедії» Сальвадором Далі представлено
❙ у столичному музеї.
❙ Фото зі сторінки «Київська картинна галерея» у фейсбуці.
з’явився один з його шедеврів — картина «Мадонна Порт-Лігат». Італійський уряд, переповідають, був приголомшений благословенням Папи,
адже Далі був відомий публіці своїми
атеїстичними та нігілістичними поглядами. І зовсім скоро було запропоновано митцю взятися за ілюстрування скарбу культури Італії — «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі.
Після цього італійське суспільство вибухнуло по-справжньому. Обговорювали ситуацію навіть парламентарії, а політик з лівого крила
поривався подати в суд. Національна бібліотека Італії, яка вже уклала
контракт із Далі, опинилася перед вибором між репутаційним скандалом
та відмовою від співпраці з відомим
сюрреалістом. І... обрала останнє.
Утім Сальвадор Далі свій задум не покинув, бо ніби зрісся з по-

емою та її персонажами. І звернувся до французького видавця Жозефа
Форе. Ілюстроване Далі видання таки
побачило світ через 12 років з моменту укладання угоди з видавничою
компанією Editions d’art Les Heures
Claires.
Що вийшло в результаті — кожен бажаючий у Києві може побачити у виставковому проєкті «Сальвадор Далі. Божественна комедія».
Дві зали — це власне графіка видатного іспанця, а мультимедійній
— видовищні відеопроєкції інших
його творів та портретів. Виставити всі оригінальні, підписані, сертифіковані 100 відбитків не дозволила обмежена площа. Однак кілька десятків найбільш значних, найцікавіших робіт достатньо, щоби не
пересмакувати мистецтвом найвищого ґатунку. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 24 СЕРПНЯ 2022

■ СПРАВИ ВИДАВНИЧІ

«Місто» Підмогильного
німецькою,
або Новітнє підкорення Європи Україною
Олександр ІРВАНЕЦЬ
Україна сьогодні вже пів року перебуває у фокусі світової уваги, світ солідаризується з нами і дізнається про
нас щоразу більше. Також світ водночас відкриває для себе нашу культуру:
нашу музику (спільні виступи абсолютно культових Pink Floyd і Rolling Stones
з українськими музиками — найкраще
тому свідчення), нашу поезію (виступ
Люби Якимчук на церемонії премії
Grammy в Лас-Вегасі викликав щирі й
буйні оплески), український театр, українські художники чи не щодня стають відкриттями для європейців — доказів можна в інтернеті нашукати пребагато. Українська література також не
відучора приходить до західного читача, і вже відомими іменами: Андрухович, Курков, Жадан; і новими, досі не
знаними в Європі, але цікавими й талановитими.
У цьому приємному й обопільно корисному процесі своє місце займає і українська класика — і це особливо важливо. Бо ж і Андрухович, і Жадан, і весь
укрсучліт так чи інакше виросли з попеВолодимир ВАКУЛЕНКО,
член Національної спілки
письменників України

«Чарівність книг у тому, що вони
зшиватимуть клаптики Всесвіту
в єдине ціле» — переконує Рей
Бредбері.
Якщо в людини чи людської
спільноти не коротка історична
(вона ж національна) пам’ять,
то вона дозволяє нібито давно
минуле використовувати, застосовувати в сьогоденні. Бо
воно не втрачає актуальності.
От і нині українці змушені були
вкотре відстоювати й відвойовувати своє законне, може, й
виняткове право на прадавню
історичну спадщину. Бо хто ми
без неї? Або взагалі ніхто, або
невід’ємна частина чогось цілого.

редників, яких також варто знати, щоб
глибше розуміти український літературний феномен. Але видання класики (іншомовної, перекладної, не дуже знаної в
країні) — справа все ж ризикова, і саме
тому особливо шляхетна.
Роман Валер’яна Підмогильного
«Місто» нещодавно випустило в Берліні
видавництво Guggolz. Це невелике і відносно нове видавництво у своїй роботі
орієнтується на друк маловідомої європейської класики, у тому числі віднедавна й української.
Томик Die Stadt, виданий «Ґуґґольцом», має зручний компактний формат
і серйозний обсяг (понад 400 стор.); до
видання, крім власне тексту роману,
увійшли доволі розлогі примітки, портрет і біографія автора та навіть мапа
Києва 1928 року. Все це, безперечно,
полегшує сприйняття твору німецьким
читачем, допомагає зануритися у ту буремну епоху сторічної приблизно давнини.
Себастіан Ґуґґольц заснував власне
видавництво, перед тим тривалий час
попрацювавши у великих берлінських
видавничих домах. У концепції Ґуґґоль-

ца основний тематичний акцент видавництва — твори європейської класики,
мало відомі за межами країн написання. В асортименті видавництва — проза шведських, шотландських, чеських,
фінських, македонських, литовських, а
тепер вже й українських авторів. Бо, ок-

■ СПАДЩИНА

Наріжний камінь цивілізації
Як відчував історію України Микола Гоголь

Велика Україна
Навесні треба було знову збройним чином захищати,
зокрема, й Київ. Та, власне, це
треба робити й зараз, бо лише
Богу відомо, коли ситуація стане безпечною. Але захист нашої одвічної й довічної столиці
полягає й у відсічі спробам чужинців присвоїти собі потужний історичний потенціал міста, а також спробам вкоротити
йому віку (як у перспективі, так
і в ретроспективі).
Одним із дієвих оборонців
Києва й загалом Великої України в цьому плані є історик
Георгій Чорний. (Щодо назви
країни: якщо колись була Велика Скіфія, нині є Велика
Британія, то хіба в нас менше
величі?
Георгій Петрович у своїх історичних дослідженнях та численних публікаціях не втомлюється наголошувати на тому,
що минувшину треба аналізувати трьома паралельними,
взаємодоповнюючими шляхами чи методами: археологічним, генетичним і лінгвістичним. Щодо генетичного — то
хтозна, чи за іншого розвитку
подій не було б спроби приче-

рім «Міста», у полі зору пана Ґуґґольца
зараз перебуває «Маленька драма» того
ж Підмогильного та «Санаторійна зона»
Миколи Хвильового.
І трохи про колектив творців німецького видання. Книга — і переклад тексту, і маленька післямова «Несподівано», написана автором уже пізніше й
від руки, і розлогі коментарі, — весь масив видання готувався під керівництвом
Зузане Франк, директорки Інституту
славістики та унгаристики Гумбольдт
Університету Берліна. Переклад готував
і редагував доктор Александр Кратохвіл,
уже відомий перекладач з української —
в його активі переклади роману «Музей
покинутих секретів», повісті «Сестри» і
книги есеїстики «Довга книжкова мандрівка» О. Забужко, фронтового щоденника Артема Чеха «Точка нуль», збірки
Олега Сенцова «Історії життя» і ще чимало інших творів української сучасної
прози.
Переклад «Міста» А.Кратохвіл здійснив у співпраці зі студентами-україністами Лукасом Йоурою і Якобом Вундервальдом, коментарі укладала молода дослідниця з Києва Ліна Заліток.
Спільна праця цього колективу у вигляді охайного томика з цікавою обкладинкою (композиція з жовтих, синіх і
помаранчевих геометричних фігур) несподівано мала навіть певний комерційний успіх — перший тритисячний наклад успішно випродано, і «Ґуґґольц»
уже друкує наступний.
З цього всього випливає, що українська класика не гірше за розкручених (цілком відповідно їхнім талантам) сучасних
авторів може сприяти утвердженню України у суспільній свідомості Європи. А
в нас же є з «епохи Підмогильного» чимало цікавої прози... ■

❙ Микола Гоголь — уродженець Великих Сорочинців.
❙ Фото Волинської обласної бібліотеки для дітей.
пити Г. Чорному ярлик ідеолога нацизму. Бо якщо тут усі
нацисти, то, мабуть, є й ідейні
натхненники?
Що ж до Києва, то на тій
землі люди живуть вже кілька
тисяч років. А вчений доводить
шляхом поєднання трьох згаданих наук, що саме місто існувало вже за життя давньогрецького географа Птолемея (ІІ ст. н.
е.) під назвою Метрополіс (це й
була перша з нині відомих писемна згадка). А нинішню свою
назву воно отримало від давніх
поселенців, якими були протофінські племена, предки сучасного фінського й споріднених з
ним народів. Назва ж походить
від слова «кіфа», тобто камінь,
і означало, мабуть, кам’яні пороги на старому річищі Дніпра,
нині поховані під нанесеним
грунтом.

Слово набуло поширення, увійшло і в грецьку мову,
що нею написане і Євангеліє
від Івана, де Ісус називає свого
учня Симона «Кіфою» — каменем, на якому стоятиме церква.
А загальновідоме грецьке ім’я
Петро стало синонімом.
А хіба камінь в образному
розумінні не означає твердиню,
оплот, а далі, логічно, — й фортецю? В тім числі й фортецю духовності.

Страшна помста
Мабуть, розумів це й один із
наших пророків — Микола Гоголь, який знав, а головне —
відчував історію України краще й досконаліше від чужинців,
обтяжених науковими званнями, та не обтяжених любов’ю до
цієї землі. Нічого простого й однозначного, надто щодо Украї-

ни, в його творчій та епістолярній спадщині нема, тому її треба й далі досліджувати.
Уже на зорі Незалежності,
1990 року, у львівському журналі «Дзвін» №7 опубліковано
статтю літературознавця Івана
Сенька про повість «Страшна
помста». Там автор фактологічно переконував (мене, як читача, таки переконав), що в образах побратимів Івана і Петра Гоголь показав головних дійових
осіб європейського політичного
театру початку XVIII століття.
Чесний козак Іван, що згинув як жертва віроломства —
це, безперечно, наш гетьман
Мазепа. А зрадник Петро —
це його опонент, московський цар-імператор, що не те
що знехтував узятими на себе
обов’язками сюзерена, а потоптався по них, як і по своїй лицарський честі. Але погляньмо на ще одну нероздільну пару
гоголівських персонажів. Це герої притчі в останній главі першого тому «Мертвих душ» —
Кифа Мокійович і Мокій Кифович. Як і Христові притчі, цю
теж не можна розглядати бездумно-прямолінійно. Але якщо
Ісус змушений був сам розтлумачувати, більше того — розжовувати свої притчі слухачам,
навіть учням, то в Миколи Васильовича такої змоги не було.
Згадайте історію про видання
«Мертвих душ», коли рукопис
до останнього був під загрозою
заборони цензурою. Тому Гоголь теж небезпідставно сподівався, що в його читачів на плечах не казанки, а голови. І вони
розуміють більш ніж прозорий
натяк: Кифа — це тогочасний
Київ, а Мокій — Москва. Не як
місто, а як суспільне явище.

Кифа — це тодішній добродушний небагатий поміщик-хуторянин, яких Гоголь знав і зобразив чимало. Його характерне
заняття — це філософські роздуми, здебільшого безплідні,
але які й шкоди не завдали нікому. Хіба що пропадали марно творчі, інтелектуальні сили
нації.
Хіба не впізнаєте типово гоголівську іронію щодо своїх
земляків-сучасників? Той самий знаменитий сміх крізь сльози.
А Мокій Кифович — це син
Кифи Мокійовича. Тут теж усе
ясно, москва молодша за Київ
і, по суті, є його дітищем, породженням. Для хай не фахового історика, але фахівця в історії — Гоголя — це не підлягало сумнівам.
Та в Мокія була інша вдача. Міг ненароком когось і прибити, і руку зламати. Комусь у
домі чи з сусідів. Та загалом,
пише автор, він був чоловік доброї душі.
Ну хто б у цьому мав сумніви? Ми за кілька століть у цьому пересвідчилися й далі переконуємо навіть самих себе,
що це сусід непоганий, іноді,
щоправда, незграбний, а часом
трохи буйний. Але ж адвокати,
ферштейнери були і тоді, знаходяться і зараз, і не хочуть, щоб
Мокія «назвали зовсім собакою», а «битися з ним пізно». І
Мокій Кифович продовжуватиме богатирські свої подвиги.
Чи змінилося щось за 180
років від появи «Мертвих душ»,
хай кожен вирішує для себе
сам. Я ж маю додати ніби й загальновідому річ, але про неї
постійно доводиться нагадувати: окрім археологічного, генетичного і лінгвістичного методів дослідження минувшини, є ще й вивчення і нове прочитання друкованих джерел.
Історик Георгій Чорний почувається там як у своїй органічній стихії й ним теж активно
користується. Радить і вам. І я
також раджу. ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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Костянтин РОДИК

Поняття «постправда» з’явилося у західній філософії зовсім недавно. Схоже, кристалізація терміну відбулася
лише за президентства Трампа, який
перетворив власні емоції на ефективний інструмент своєї політики. Дослідник Массачусетського технологічного інституту (український аналог
— Київська політехніка) Лі Макінтайр у
своїй книжці визначає новий феномен
як «твердження, нібито почуття вірогідніші за факти, — заради політичного підкорення реальности» (Постправда. — К.: ArtHuss, 2021).
За великим рахунком, для постсовєтської людини усе те вовтузіння
навколо «постправди» виглядає як
лепет першокласника перед випускником університету. Заміщення фактів емоціями першими запровадили
робесп’єри-марати під час Французької революції, а вже технологічно оснастили лєніни-сталіни: гасло «зємля
— крєстьянам» є геніальним винаходом тодішнього піару, а політичний PR
— це і є постправда у майже чистому
вигляді. Інакше кажучи, СССР — це і
є постправда, у всіх її проявах.
Проте я далекий від того, щоби зневажати книжку Макінтайра. Радше
навпаки. Вона написана вправним популяризатором і самодостатнім мислителем, аби розтлумачити — передовсім західному читачеві — небезпеки
того, що традиційно звалося пропагандою. Як це трапляється з більшістю термінів, слово «пропаганда» набуло занадто розпливчастого значення, а
отже, його потрібно активувати за допомогою сучасного означення.
Для пересічного читача Америки та
«старої» Європи СССРівський досвід
не є переконливим з багатьох причин.
Про це можна розводитися багато, але
не зараз. Досить згадати несподівано
позитивну реакцію на совєтську дійсність справжнього британського інтелектуала Герберта Веллса: він одним
з перших заковтнув гачок тодішньої
«постправди». Природно, що Макінтайр зосереджується на актуальніших
для американців проблемах: на глобальних кліматичних змінах, із дискусії про які й народилося поняття
постправди.
Точніше, все почалося з реакції на
більш локальну проблему — з обмежень уряду США на продаж сигарет
та скорочення публічних локацій для
паління. «Замість далі конкурувати між собою за те, чиї цигарки «здоровіші», компанії виробили спільний
підхід, як «боротися з наукою» і фінансувати додаткові «дослідження».
То було далекого 1953-го: преса щойно оприлюднила шокуючі результати
багаторічного наукового дослідження,
яке однозначно стверджувало причинно-наслідковий зв’язок між тютюном
і онкологією. Уряд блискавично відреагував обмежувальними санкціями. А керівники тютюнових компаній
домовилися спільно і щедро профінансувати створення так званого «Дослідницького комітету тютюнової промисловости»: набрали туди докторів
наук, котрі погодилися за відповідні гроші імітуватувати «правильні» дослідження, які підважували би
правдиві експерименти. «Кампанія
з дезінформації... штучно створений
сумнів», — висновкує Макінтайр.
Але головна характеристика тієї
непересічно зловісної акції, котра
хронічно інфікувала вільну пресу, —
«маскування дезінформації під свободу слова». Американці — і просто
громадяни, і журналісти — проґавили удар, бо надто вірили у невразливість п’ятої поправки до своєї Конституції. А їхня ізоляціоністська
ментальність заважала пригледітися до досвіду СССР, де оте маскування
було основою і внутрішньої, і зовнішньої політики. Лі Макінтайр називає

■ СИМВОЛИ І СЕНСИ

Філософське ноу-хау,
яке було нам «совєтським способом життя»
1960–1970 роки в американській журналістиці «періодом розніжености нашою об’єктивністю». У совєтських
медіях, ясна річ, жодної розніжености
не було й бути не могло — саме лише
маскування дезінформації під свободу
слова. Пригадую кінець 1970-х, коли
усюди, від газети «Правда» і телепрограми «Врємя» аж до кожної районки, публікували бравурні матеріали
про казкові перспективи повороту навспак головних річок країни. Справжня наукова думка змогла пробитися у
публічну площину лише з початком
«пєрєстройки». «У світі, де ідеологія
бере гору над наукою, постправда неминуче стає наступним етапом», —
пише Макінтайр. Але ж тоді до виникнення терміну «постправда» ще було
добрячих років сорок — а ми вже відчували його дію на власні шкірі, перебуваючи у статусі заручників.
Генеральний наступ на свободу слова задля підміни її дезінформацією —
тобто на утвердження постправди як
політично доцільної вседозволености — стався наприкінці 2000-х, коли
справжні науковці вдарили в набат
щодо вже не гіпотетичної, а наявної
небезпеки щодалі більших викидів
вуглецю в атмосферу: глобальний клімат почав неконтрольовано змінюватися. Нафтодобувні компанії відреагували так само, як колись тютюнові:
наші «науковці» не згодні з таким
прогнозом. Та оскільки «медіа на той
час були вже добре видресирувані автоматично представляти «обидві
сторони історії» в будь-якому «контраверсійному» науковому питанні»,
проплачені антикліматисти фактично
розкололи світ на людей нормального
розуму і агресивних невігласів. Причому останніх — будь-де, будь-коли і
з усіх справді серйозних питань — переважна більшість.
Й на те нема ради. От, припустімо,
ота неоковирна більшість переглянула
— і навіть схвалила, як свідчать соцмережі, — фільм «Не дивіться вгору»,
який торік мав по чотири номінації
на Оскара і Золотий глобус та премію Британської кіноакадемії. Вони
ж сприймають його лише як «кіно»
— і жодним чином не реагують на реальність: «Поки ExxonMobil витрачала кошти, щоб заплутати факти
довкола кліматичних змін, компанія
планувала вивчати нові можливості
буріння в Арктиці, де почав танути
полярний лід». А це ж оте «на реальних
подіях», що лежить у засновку фільму. Либонь, так само нинішні росіяни
сприймають західну критику на свого президента — як вигадку. До речі,
єдина люблена Путіним американська компанія — саме згадана вище. Ось
цікаве свідчення американського посла у путінській Росії Майкла МакФола: «Дітище Путіна, спільне підприємство між компаніями «Роснєфть»
і «ExxonMobil» (Від холодної війни до
гарячого миру.— К.: Yakaboo, 2020).
Буквально перед тим нафтові активи
заарештованого олігарха Ходорковского «продано» «Роснєфті» й американці «укладали багатомільярдну
угоду, коли колишній генеральний директор «ЮКОСу» Міхаіл Ходорковскій все ще перебував у в’язниці за політично мотивованим звинуваченням.
Ми в уряді розглядали різні варіанти
публічної позиції в цій справі, але врешті вирішили не критикувати угоди». Авжеж, толерантність і політкоректність — понад усе.
Але повернімося до остаточно-

го народження терміну «постправда». Макінтайр значить: «Політика спирається на те, як вона змушує
нас почуватися». А тому насамперед враховує, як «ми стаємо особливо вразливими, коли нам кажуть
саме те, що ми хочемо чути». Ну так
це — про популізм. Протиотрутою завжди була журналістика. Та постправдисти здолали отруїти її саму.
Ота облудна «об’єктивність» — надання обов’язкового і рівночасного слова злочинцеві — створила у
читачів «непристойно високі стандарти сумніву щодо тих фактів,
у які вони не хочуть вірити». Уражені тією «об’єктивністю» були й
самі журналісти: «Замість сприяти
більшій об’єктивності ця тенденція,
за іронією, справила протилежний
ефект: творці новин почали менше
перейматися точним висвітленням
подій у новинах... даючи «однаковий
час»; медіа лише створювали враження помилкової еквівалентности».
З виникненням соціальних мереж
життя дезінформаторів значно поліпшилося: «Нині їм більше не треба
звертатися в газети і друкувати
там рекламні оголошення на цілу
шпальту, щоб заявити про свою позицію... Єдине, що їм треба зробити,
— це «затюкати» медіа і змусити їх
повірити, ніби існують «інші дослідження», а не висвітлюють їх, звичайно, через «упередженість» медіа.
Журналісти проковтнули наживку».
Хоч і не могли не знати, «що джерелом
опозиційних поглядів виступали особи зі своїми фінансовими і політичними інтересами».
А що вже казати про українську
журналістику? Те, що «правду витіснили; вона стала неважливою», ми
дізналися раніше за Макінтайра. Проникливий медійний аналітик Володимир Кулик понад десять років тому писав про те, що наші «медії не виконали
свого обов‘язку перед суспільством...
погоджуючися з державою уважати
все нормальним» (Дискурс українських медій: ідентичности, ідеології, владні стосунки. — К.: Критика,
2010). Інакше кажучи, вітчизняні ЗМІ
— у своїй тиражній більшості — погодилися бути піарниками, продукуючи
«нормалістичну безпроблемність».
Причина — на поверхні: у нас до незалежности просто не було досвіду вільної журналістики, не було редакцій,

які працювали би за західними стандартами (за винятком київських бюро
західних радіоголосів, котрі з’явилися
під час тієї ж «пєрєстройки»). Паростки нового журналізму швидко забив
бур’ян державної, а головно — нової
олігархічної преси. Відтак не дивно,
що «традиційні медіа не витримали
конкуренції з інформресурсами з ангажованими позиціями».
Пан Кулик зазначає, що в незалежній Україні перемогла «популярна, а
не якісна преса». Серед останньої-незалежної-якісної згадує хіба «Дзеркало тижня», «День» та «Україну
молоду». Таблоїдна технологія, що запанувала Україною, «міцно пов‘язана
з орієнтацією на події, а не на процеси... надання читачам/глядачам змоги більше знати, а не краще розуміти». А це і є технологія постправди.
Результати — приголомшливі: «Дослідження 2011 року засвідчило, що
глядачі Fox News менше поінформовані за тих, хто не дивиться жодних
новин», — пише Макінтайр.
Попри зовнішнє різноманіття української преси часів незалежности,
вона у певному сенсі виявилася менш
ефективною за совєтську. Колись кожна газета — до багатотиражок включно — мала постійну рубрику на кшталт
«Слідами наших виступів»: читачів
тримали в курсі процесу. Натомість
тепер «важливою характеристикою
структури новинного дискурсу є одноразовість представлень переважної більшости подій» (В. Кулик).
Британський медіаексперт Джон Кін
назвав це «трихвилинною культурою» (Мас-медіа і демократія. — К.:
К.І.С., 1999). Читача/глядача/слухача призвичаювали втішатися калейдоскопом подій замість замислюватися над їхніми причинами та
наслідками. А така орієнтація реципієнтів є не чим іншим, як угноєнням
ґрунту для постправди.
А зі з’явою фейсбуку, що його
Макінтайр називає «ехо-камерою», негативні процеси людської психіки вислизнули зі скриньки Пандори, й почалося найгірше — «отруєння новинного
простору безпідставними чутками».
Західна журналістика не змогла (принаймні поки що) протиставитися
виклику, оскільки досі чіпляється за
фантом «об’єктивности». Бо навіщо їм
тоді тиражувати крайній звіт Amnesty
Internаtional, де задля отої мітичної
«об’єктивности» на одну дошку поставлено жертву і ґвалтівника. Це ж та
сама техніка, яку використовували тютюнові та нафтові барони, чи не так?
Макінтайр знову правий: «Насправді
проблема проста. Якщо ви приготуєте страву за рецептом, але один з інгредієнтів у ній зіпсутий, вся страва
буде неїстівною... Мета об’єктивности
не в тому, щоб надавати однаковий час
правді і брехні».
Насамкінець дві цитати-висновки: «Звідки в нас уявлення, що правда
дістанеться нам безкоштовно або що
ми не повинні проявляти активність
для її вивідування?» — запитує всіх
нас Лі Макінтайр. «Для виживання у
світі постправди немає нічого кращого за читання якісної літератури», —
пише заступник головного редактора
StopFake Вікторія Романюк у післямові до рецензованої книжки. Книжки-лавреата рейтингу’2021.
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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Олексій ПАВЛИШ
Через місяць після чемпіонату світу у США українським
легкоатлетам довелось підтверджувати свій високий клас уже
на континентальному рівні —
на чемпіонаті Європи в Мюнхені. І медальний доробок на ЧЄ
виявився більшим, ніж на світовій першості: п’ять нагород
проти двох.
Як і в Юджині, у Мюнхені
першу медаль українській збірній приніс стрибун у висоту Андрій Проценко, котрий знову
став бронзовим призером. Його
колега Олег Дорощук зупинився за крок від медалі, ставши
четвертим. А титулований Богдан Бондаренко, який потроху
повертається до виступів на високому рівні після двох років
паузи через травми, цього разу
до фіналу не пробився.
Проценко, який перед підготовкою до ключових стартів
сезону провів 40 днів в окупації
на Херсонщині, свою нагороду
присвятив ЗСУ та всім українцям, які боронять свою землю,
а також колезі по збірній Катерині Табашник, мама якої загинула після ракетного удару рф
по Харкову.
«День фіналу не дуже розпочався — з новини про мою одногрупницю Катерину Табашник,
що в неї в сім’ї горе, мати загинула від ранкових вибухів, від
бомбардування росіян. Ця новина, гадаю, не лише мене вразила, а й усю збірну. Можливо,
і всю країну.
Змагатися можна було, трохи емоцій не вистачало. Десь
вони закінчилися зарано. Але
намагався поборотися за перше місце, цього разу не вийшло. Але в будь-якому разі це медаль, радий, що на п’єдесталі

СПОРТ
■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Тримаючи марку
Українські легкоатлети виграли 5 нагород на чемпіонаті Європи

❙ Марина Бех-Романчук з особистим рекордом уперше стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.
❙ Фото: AP.
майорів наш прапор», — визнав Андрій.
Не залишилася без нагород
українська збірна і в жіночому
секторі стрибків у висоту: вперше в кар’єрі та вперше в історії

Григорій ХАТА
Український футбольний чемпіонат
серед елітних команд вирушив у довгу дорогу. У День Державного прапора
в Україні пройшли перші чотири поєдинки стартового туру ЧУ-2022/2023.
До цього моменту переважна більшість
команд УПЛ не грала офіційні матчі понад 250 днів. І хоча повномасштабна агресія рф проти України триває, рішення про відновлення футбольних змагань у країні було підтримано на найвищому державному рівні. «Це правильне
рішення, адже футбол — це невід’ємна
частина суспільного життя країни. Ми
маємо показати світу, що живі і що, незважаючи на війну, у країні грають у футбол. Це момент, яким Україна зможе пишатися», — наголосив голова Комітету
арбітрів УАФ італієць Лучано Лучі.
При цьому ключовим аспектом нового чемпіонату буде безпека проведення змагань. Напередодні старту турніру
міністр молоді та спорту України Вадим
Гутцайт, президент УАФ Андрій Павелко, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий та президент ПФЛ Олександр Каденко підписали документ, у якому окреслені вимоги до додаткових заходів
безпеки під час проведення футбольних
матчів.
Заступник голови Військової адміністрації Києва Сергій Клявлін наголосив на важливості повного виконання прописаних там дій, особливо під час
повітряної тривоги: «Матч одразу має
зупинитися, усі присутні на стадіоні мають перейти в бомбосховище та перебувати там до кінця повітряної тривоги.
Ми всі розуміємо важливість поновлення футбольних змагань в умовах війни,
але водночас підкреслюю: найважливіше в такий ситуації — не спортивний результат, а безпека».
А застосовувати безпековий протокол організатори футбольних змагань
були змушені вже в перший день офіційного старту футбольного сезону в Україні, коли 22 серпня в Києві та облас-

України чемпіонкою континенту стала Ярослава Магучіх, яка
хоч і показала не надто високий як для себе результат (лише
1,95 м), утім за спробами випередила конкуренток. Її парт-

нерки по збірній Ірина Геращенко та Юлія Левченко стали
5-ю та 9-ю відповідно. Свою медаль Ярослава також присвятила родині Катерини Табашник:
«Перша медаль дорослого літ-

нього чемпіонату Європи — це
круто. Я присвячую цю перемогу кожному Українцеві, всім захисникам нашої держави й нашій подрузі по сектору Каті Табашник, мама якої в день нашої
кваліфікації загинула в Харкові від ворожої ракети».
Свій високий рівень у бігу на
400 м з бар’єрами підтвердили
фіналістки останньої Олімпіади
Анна Рижикова й Вікторія Ткачук. Віка вперше у кар’єрі виграла «срібло» на Євро, а більш
титулована Анна цього разу
стала третьою: українки поступились лише лідерці сезону в
Європі, представниці Нідерландів Фемке Бол.
У Мюнхені реабілітувалась
за невдалий ЧС Марина БехРоманчук. При цьому наша
стрибунка у довжину і потрійним повторила результат
на ЧЄ свого чоловіка, плавця
Михайла Романчука. Лідер чоловічої збірної з плавання спочатку став лише четвертим на
коронній дистанції 800 м, але
потім упевнено виборов «золото» у дисципліні 1500 м вільним стилем.
Його дружина теж почала виступи у Мюнхені з
«дерев’яної» медалі у, здавалось би, коронних стрибках у довжину. Але після такої невдачі справжнім тріумфом став фінал у потрійному
стрибку: Марина вперше за багато років обійшлася без великої кількості заступів, як результат — рекордні в кар’єрі
15,02 м та впевнена перемога.
До речі, востаннє серед українок далі 15 метрів стрибала легендарна Інеса Кравець у далекому 1996 році. А результат
Марини — кращий у Європі в
сезоні та третій в історії України. ■

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Невід’ємна частина життя
Головним аспектом нового футбольного чемпіонату країни буде питання безпеки
учасників змагань
ті проходили три матчі чемпіонату УПЛ
серед команд U-19.
Реагувати на сигнал повітряної тривоги довелося учасникам матчу «Чорноморець» — «Верес», який проходив
на стадіоні Олімпійського професійного
коледжу ім. І. Піддубного. Як повідомив
Андрій Павелко, відповідно до протоколу безпеки всі учасники й організатори
поєдинку перейшли в укриття, а після
того, як військові орієнтовно за 20 хвилин повідомили про відбій тривоги, команди завершили матч.
«Сьогодні успішно відбулися одразу
три поєдинки команд U-19 УПЛ. Це означає, що особливий футбольний сезон в
умовах повномасштабної війни стартував!
Усупереч численним перешкодам і зневірі
скептиків футбол в Україні відроджується!» — наголосив очільник УАФ.
Команди-учасниці прем’єр-ліги з нетерпінням чекали поновлення офіційних змагань. Міцні середняки, як-то
«Олександрія», за словами її президента Сергія Кузьменка, готова боротися
за медалі. Водночас «Кривбас», котрий
після тривалої перерви повертається
до еліти, під проводом Юрія Вернидуба, прагнутиме посісти місце в зоні єврокубків.
Загалом, від нового чемпіонату країни варто чекати гострої боротьби, адже
без вагомої легіонерської підтримки
пара флагманів українського футболу
не матиме відчутної переваги над конкурентами.
А те, що учасники ЧУ-2022/2023
заряджені на боротьбу, свідчить і від-

❙ Після тривалої перерви криворізький «Кривбас» знову грає в найсильнішій футбольній лізі України.
❙ Фото fckryvbas.com.
сутність між ними остаточної згоди на
створення в українському футболі єдиного ТВ-пулу. Іще кілька тижнів тому,
коли УПЛ оголосила про підписання
трирічного контракту з Setanta sports,
здавалося, що суперечок у цьому питанні більше не буде. Утім напередодні
старту чемпіонату стало відомо, що четвірка клубів — «Динамо», «Дніпро-1»,
«Зоря» та «Металіст» — співпрацюватиме з іншим партнером, медіагрупою
«1+1». Точніше, як кажуть представники «Плюсів», вони просто продовжать

реалізацію довгострокових контрактів,
раніше підписаних з цими клубами.
Виконавчий директор УПЛ Євген
Дикий заявив, що рішення загальних
зборів клубів прем’єр-ліги обов’язкове
до виконання всіма учасниками ліги й
у разі порушення домовленостей УПЛ
діятиме згідно з нормативно-правовими документами. Схоже, що консенсусу в питанні створення єдиного ТВ-пулу
команди УПЛ досі не знайшли, утім видається, що наразі це не найголовніша
проблема вітчизняного футболу. ■
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СПОРТ
Олександр Усик
український боксер-професіонал
Григорій ХАТА
Перемігши роздільним рішенням суддів у бою-реванші Ентоні
Джошуа, Олександр Усик зберіг
за собою чемпіонські пояси WBA,
WBO, IBF й упритул наблизився
до здобуття титулу абсолютного
чемпіона світу в надважкій вазі.
Для повної колекції українському боксеру тепер не вистачає
лише відзнаки Всесвітньої боксерської ради (WBC), котра належить непереможному британцеві Тайсону Ф’юрі. Тому самому, котрий у 2015 році зупинив
на шляху до «абсолюту» Володимира Кличка, і зараз «Циганський король» обіцяє зробити те ж
саме з Усиком.
«Джошуа вже вдруге програв
Усику. Англію знову позбавили
титулів, але я можу запропонувати вирішення цієї проблеми.
Якщо хочете повернути ці титули додому, потрібно відправити
в ринг одного англійського варвара. Відправляйте мене. Але це
дорого коштує. Тож діставайте
свою чекову книжку, і я поверну титули до Англії», — заявив
Ф’юрі, окресливши свою готовність до об’єднавчого бою.
Володар поясів WBA, WBO,
IBF переконує: «Битимуся лише
з Ф’юрі, більше ні з ким». Ідею
швидкої організації та проведення такого масштабного бою
одразу підтримав і боксерський
бомонд. «Світ хоче побачити
бій Усика з Ф’юрі. Всі фанати
хочуть отримати абсолютного
чемпіона світу в будь-якій вазі,
але, звичайно, особливо у «хевівейті», адже це рушійна сила у
боксі», — сказав відомий ринганонсер Майкл Баффер.
Щойно Усик захистив свої
пояси, одразу розпочалося обговорення можливих місця й
дати його об’єднавчого бою з
Ф’юрі. Першим часовим орієнтиром для його проведення стало 17 грудня. І знову місцем бою
назвали Саудівську Аравію.
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«Я присвячую цей поєдинок Україні, ЗСУ, всім, хто боронить нашу країну.
Цей бій — уже історія. Його будуть дивитися багато поколінь. Особливо
той раунд, в якому мене намагалися сильно бити. Але я вистояв. Сказав
собі, що не маю права зупинитись».

■ БОКС

Отаманська перемога
У бою-реванші Олександр Усик знову виявився сильнішим за Джошуа і тепер кличе
на побачення іншого британського боксера-чемпіона

❙ Олександр Усик удруге переміг Ентоні Джошуа.
❙ Фото з сайту sport.ua.
Фінансова щедрість місцевих
шейхів може без проблем задовольнити фінансові апетити
обох чемпіонів. Утім промоутер
українського боксера Олександр
Красюк каже, що наразі конкретних домовленостей немає.
Хай там як, а на Аравійському півострові Усик уже сказав

своє вагоме слово, захистивши у
Джидді чемпіонські пояси. Відстоювати їх Олександрові випало в надскладний для України
час. Його перемога потрібна була
країні, котра потерпає від війни, як ковток свіжого повітря, як
порція позитивної енергії. Для
повторного побачення з Джошуа

Олександр Усик обрав імідж козака. На офіційні заходи приходив,
одягнений у вишиванку, з вусами та оселедцем на голові. Шанувальники боксу пам’ятають молодого Усика, котрий танцював
гопака після переможного завершення свого фінального двобою
на Олімпіаді-2012.

Тепер звитяжний образ Усика був більше схожий на поважного козацького полководця —
такого собі отамана Запорозької
Січі. Солідний, розважливий,
упевнений у своїх силах боєць. У
повторному бою з Джошуа йому
довелося пройти досить складне
випробування. Налаштований
на реванш, британець активно
розпочав дуель, змусивши українця прийняти на себе шквал
ударів. Дев’ятий раунд став для
Усика, мабуть, найбільшим випробуванням за всю його профікар’єру. Він міг упасти і не піднятися.
«Щодо моїх відчуттів, то
я був серйозно стурбований у
дев’ятому раунді. Це було несподівано. Я побачив в очах Джошуа, що він відчуває свою перемогу», — пригадував складний
момент реваншу український
боксер. Але український боксер
встояв, перехопив ініціативу й
довів, що він — кращий, хоча в
майже рівному бою один із трьох
суддів віддав перемогу його візаві з Британії.
«Я присвячую цей поєдинок Україні, ЗСУ, всім, хто боронить нашу країну. Цей бій —
вже історія. Його будуть дивитися багато поколінь. Особливо
той раунд, у якому мене намагалися сильно бити. Але я вистояв. Сказав собі, що не маю права
зупинитись. І я радий, що пояси
повернуться до України, що Україна перемогла», — сказав після успіху Усик.■

■ ТЕНІС

На хвилі успіху
Після перемоги в Цинцинаті Людмила Кіченок уперше
піднялась до топ-10 парного табеля про ранги
Олексій ПАВЛИШ
Генеральною репетицією перед останнім у сезоні турніром Великого шолома — US Open — стали хардові змагання
у Цинцинаті, які завершлись справжнім
тріумфом українсько-латвійської пари
Людмила Кіченок/Олена Остапенко.
Маючи сьомий посів на «тисячнику»
у США, Люда й Олена на шляху до трофею обіграли п’ять пар титулованих суперниць, зокрема у чвертьфіналі здолали
опір цьогорічних фіналісток Australiam
Open Анни Даніліної та Беатріс Аддад
Майї, а у півфіналі були сильнішими за
перших сіяних — Вероніку Кудерметову та Еліз Мертенс. Трофей у Цинцинаті,
таким чином, став сьомим на рівні WTA
та найбільшим у кар’єрі.
Варто визнати, що успіх у США для
Кіченок і Остапенко — закономірний,
адже вони ще з початку сезону показують високі результати. Так, у лютому українсько-латвійський дует дійшов до фіналу змагань у Дубаї, потім були дебютні
півфінали на турнірах Великого шолома
— на Роллан Гарросі й на Уїмблдоні, — а
також фінал і титул на трав’яних кортах
Бірмінгема й Істборна.

Прорив у результатах позначився й
на прогресі у рейтингу: за підсумками
Цинцинаті обидві тенсісистки дебютують
у топ-10 парного рейтингу: Остапенко піднялась на 9-ту сходинку, а Кіченок замикає провідну десятку. Люда, таким чином, стала третьою тенісисткою в історії
України, яка дійшла до заповітної десятки у парному табелі про ранги (раніше до
9-го рядка в рейтингу піднімались Олена
Татаркова й Катерина Бондаренко).
«Ми просто намагаємося грати кожен
матч та боротися, і ми завжди очікуємо від
наших суперниць, що вони проведуть гарний матч. Тому намагаємось бути готовими до кожного поєдинку. Кілька матчів у
Цинцинаті були справді важкими, але ми
боролися, і я думаю, що так і треба робити.
Це дало свої плоди», — поділилась секретами успіху Остапенко.
«Я просто відчуваю величезну підтримку, граючи з Оленою. Я знаю, що
в ключові моменти вона може показати
свій найкращий теніс, і це надає мені додаткової впевненості. Це є ключовим моментом.
Ми справді хороші друзі поза кортом,
і я думаю, що ця хімія та зв’язок допомагають нам у важкі моменти», — не при-

❙ Вигравши найбільший турнір у парній кар’єрі, Людмила Кіченок і Олена Остапенко
❙ дебютували у топ-10 рейтингу.
❙ Фото: AP.
ховувала радості й Людмила.
До речі, останні високі результати
цього дуету дають йому непогані шанси на те, аби відібратись на Підсумковий
турнір WTA, де грають вісім кращих пар
року: поки Кіченок/Остапенко йдуть
другими у чемпіонській гонці.
В одиночній же сітці українські представниці топ-100 виступають не так вдало. Даяна Ястремська, програвши у перших раундах у Цинцинаті та Клівленді,
довела свою серію з поразок до рекордних шести матчів поспіль. Не надто стабільно виступає й Ангеліна Калініна, яка
залишається у рейтингу на межі топ-50:
з останніх десяти поєдинків вона виграла лише три. Натомість поступово наби-

рає форму після травми Марта Костюк: у
Цинцинаті, стартувавши з кваліфікації,
вона дійшла до другого кола, а в Гранбі
уже виграла стартовий матч.
Зважаючи на останні нестабільні результати в одиночному розряді, основні
сподівання українських фанатів, певно,
будуть зосереджені саме на дуеті Кіченок/Остапенко, які будуть одними з тіньових фаворитів парного турніру.
Головню ж претенденткою на перемогу в одиночному розряді вважається перша ракетка світу Іга Швьонтек, утім не
варто забувати й про легендарну Серену
Уїльямс, для якої US Open стане останнім турніром в кар’єрі, тож, певно, вона
хоче піти з тенісу на мажорній ноті. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Сім’я сильна, коли над нею дах
Уже вдруге багатодітна родина з Донеччини змушена була втікати від війни

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 24 СЕРПНЯ 2022

■ КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ

«Дякую» від Джамали
Українська співачка візьме участь у польських «Танцях з зірками»
Співачка Джамала, яка свого часу вже спробувала свої сили
в українському шоу «Танці з зірками», знову буде танцювати.
Але вже на польському телебаченні. Не стільки для того, щоб поборотися за перемогу, скільки для
того, «щоб знову і знову говорити
про Україну». Співачка, яка останні кілька місяців їздить з благодійними концертами по всій Європі, зазначає, що сьогодні в світі
є певне «звикання до війни в Україні». А цього не можна допустити, саме тому важливо говорити про нас з усіх майданчиків, навіть якщо це шоу.
«Участь у Dancing With The
Stars. Taniec z Gwiazdami для мене
— це насамперед можливість нагадати про мій дім. Про мільйони людей, які страждають, і важливість їх підтримки. Світ не має
втомитися від нас, — каже Джамала. — Україна не має зникнути з ефірів, допоки ми не переможемо». Крім того, під час цього
масштабного ТБ-проєкту разом із
POLSAT Foundation збиратимуть
кошти на підтримку українців,
які постраждали через війну.
Співачка вже познайомилась зі своїм партнером по паркету. Це Яцек Єшке, досвідчений танцюрист, який уже перемагав у польських «Танцях
з зірками». «А ще — дуже свідома людина, якій не треба
зайвий раз щось пояснювати:
він добре розуміє, що ми маємо нести в цьому шоу і чому
це важливо, — написала Джамала в фейсбуці. — Ми обоє розуміємо, що буде непросто,
адже наша пара сильно відрізнятиметься від
загальної атмосфери такого проєкту».
Пара активно тренується по 8-9, а іноді й 12
годин, щоб достой-

но виступити в першому ефірі та
протриматися в подальших програмах якомога довше.
А днями співачка записала
нову англомовну пісню Thank you,
Stranger («Дякую, незнайомцю»).
Відео для пісні створене в співпраці МЗС України та креативної
агенції banda у рамках кампанії,
що покликана висловити щиру
вдячність усім країнам-сусідкам
за допомогу народу України.
Використовуючи реальні кадри, відео демонструє г л и б о ку вдячність
мільйонам
неймовірних людей, які
прихистили та
підтримали українців.
Саме про це

свідчить кожна з історій героїв ролика, які тимчасово проживають
у сусідніх Польщі, Молдові, Румунії, Словаччині та Угорщині.
«Пісня сповнена сподівань на світлі та теплі дні. Такі зазвичай настають після найтемніших ночей.
У нашому житті. В історії. Thank
You, Stranger — для мене це подяка мільйонам жителів сусідніх
країн, які відкрили свої домівки й
серця протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну», —
зазначила Джамала.
У рамках цієї «вдячної» кампанії кожен українець зможе подякувати тим, хто допоміг їм протягом війни, піснею чи листівкою.
Для цього потрібно лише перейти на сайт jamala.ua та заповнити
форму. Протягом наступних двох
тижнів Джамала виконає фрагмент нового синглу спеціально
для вашого адресата у Instagram
Stories або ж направить листівку.
Нагадаємо, з початку війни росії проти України країнисусідки прихистили вже майже 6
мільйонів українців. ■

❙ Джамала.

■ ПОГОДА
26—27 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, пiвнiчносхiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +18...+20, удень +30...+32.
мінлива
Пiслязавтра вночi +18...+20, удень +30...+32.

хмарність

Миргород: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +31...+33.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +29...+31.

Захід

хмарно

22 серпня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.
Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +14...+16, удень +29...+31. Моршин: уночi
+13...+15, удень +28...+30.
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №24
По горизонталі: 1. Міфічний
птах, який, за легендою, спалює себе
і відроджується з попелу. 4. Відомий
бренд спортивного одягу і взуття. 9.
Відріз полотна, яким в Україні обертали голову заміжньої жінки. 10.
Самоназва угорця. 11. Старовинний український народний танець.
12. Основний функціональний елемент легень, через стінку якого здійснюється газообмін. 14. Жінка, яка в
давнину була уособленням шлюбної
агенції. 15. Річка в Архангельській
області. 20. Ім’я чайки з культового
роману американського письменника Річарда Баха. 22. Церква, собор,
костел, пагода. 24. Природна водойма. 25. Болгарське містечко, національна столиця гумору. 26. Гора, до
якої пристав ковчег Ноя після закінчення всесвітнього потопу. 27. Відомий балтійський курорт.
По вертикалі: 1. Привид, примара, ілюзія, щось, що існує лише в
уяві. 2. Райцентр на Вінниччині. 3.
Селище на Івано-Франківщині. 5.
«Стоїть в селі Суботові на горі високій ... України: широка, глибока»
(Тарас Шевченко). 6. Французький
філософ та енциклопедист епохи
Просвітництва. 7. «Довгограючий»

фільм. 8. Болотний птах. 13. Російська поетка, уроджена Ганна Горенко. 16. Міфічне чудовисько у вигляді
жінки зі зміями замість волосся, від
погляду якої все живе оберталося
на камінь. 17. Комаха-медонос. 18.
Місто в Голландії, де розташовується Міжнародний кримінальний суд,
що давно чекає на путіна та його поплічників. 19. Давньогрецький глечик
з вузьким високим горлечком. 21.
Рослина-паразит, яка формує «гнізда» на деревах. 23. Шапка, кашкет,
капелюх. ■
Кросворд №23
від 18 серпня

■ ПРИКОЛИ
— Коли бачу тебе — палаю, як
нафтобаза в Брянську...
— Тю, то хіба це справжня любов? От палатимеш, як кремль, тоді
приходь.
***
Екстрасенс:
— Чую голос москалів, вони ще
досі думають, що вони не в пеклі, а
на навчаннях.
***
Девіз російського солдата:
відірвало ліву руку — підстав праву.
***
— А що означає те їхнє Z?
— Вони хотіли свастику. Але, як
завжди, половину вкрали.
***
У Попасній орки кинули в бій
лівійських і сирійських найманців.

Ті одразу вивчили всі пісні кобзона і
поїхали на концерт до нього.
***
Якби у Гітлера були соловйов і
скабєєва, то він би ніколи не дізнався, що програв війну.
***
Ціль другої фази операції є захоплення всієї Південної України.
Ціль першої операції — захоплення всієї України. Ціллю третьої фази
буде втекти з Донбасу з мінімальними втратами. Четверта — відстояти
москву.
***
— Синочку, як там Україна? Ми
так пишаємось тобою. Вчора ти так
сміливо ловив курей під Харковом.
Сьогодні щось зловив?
— Подарунок від ЗСУ.
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