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Фото з сайту economics.segodnya.ua.❙
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Львівський суд уперше 

в Україні зобов’язав 

палія трави виплатити 

пожежникам компенсацію

Сірниками грався — 
без грошей зостався

стор. 4»

Чому влада досі 

тримається за 

телемарафон

Маніпулятивні «єдині новини» як 
детектор лайна

І джазові фестивалі не 
допомогли..

Рада ухвалила за основу та в 

цілому законопроєкт №8069 

про особливості виведення 

з ринку системно важливого 

банку в умовах воєнного стану

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 35,619 грн

стор. 14»

Омлет «за ціною 
однокімнатної 
квартири» В Україні рекордними темпами 

дорожчають курячі яйця, і 
виробники поки що не визначилися 
з максимальною вартістю продукту
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«Хто були з татуюванням... нам хотіли відрізати руки, відрізати татуювання, обшпарювали кип’ятком 
просто за те, що ти є, за те, що ти в морській піхоті, за те, що говориш українською мовою».

26-річна Ганна О., звільнена з російського полону, військовослужбовець

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Гарною новиною є те, 
що Україна 17 жовтня 
звільнила з російського 
полону 108 жінок. «Це 
був перший цілковито жі-
ночий обмін. У полоні пе-
ребували мами та доньки, 
яких дуже чекали рідні. 
37 евакуйованих з «Азов-
сталі», 11 офіцерів, 85 — 
рядових і сержантів», — 
повідомив керівник офі-
су президента Андрій Єр-
мак, додавши що «це був 
нервовий обмін».
 Серед визволених 
35 захисниць із ЗСУ, 32 
— ВМС, 12 — ТРО, 8 — 
НГУ, включно з 2 з «Азо-
ву», 5 — ДССТ, 4 ДПСУ 
та 12 цивільних. Серед 
звільнених — і незакон-
но ув’язнені в ОРДЛО, 
які потрапили в полон ще 
до широкомасштабного 
вторгнення. Люди сиділи 
з 2019 року в псевдорес-
публіках за «надто про-
українську позицію», яка 
виражалась у перевезенні 
«гуманітарки» для дітей-
сиріт, надуманих «шпи-
гунстві» та «тероризмі». 
 Зокрема, поверну-
ли медикиню Вікторію 
Обідіну, маму чотири-
річної Аліси, фото якої 
відоме багатьом. Жін-
ку з донькою розлучили 
під час евакуації з «Азов-
сталі». Матір залишили у 
фільтраційному таборі на 
території «днр», а дівчин-
ку забрали до себе родичі 
із Запоріжжя.
 Дещо раніше, нагадає-
мо, відбулися два обмі-
ни: 11 жовтня, в резуль-
таті якого Україна повер-
нула 32 військових і тіло 
ізраїльтянина Дмитра 
Фіалки, й 21 вересня — 
коли було звільнено 215 
українських захисників.
 Бранці російських те-
рористів розповідають про 
жахіття утримання. Чого 

лише варта історія захис-
ника «Азовсталі», морпі-
ха ЗСУ Михайла Діанова, 
в якого скалічена рука. До 
слова, визволений із поло-
ну боєць передасть пора-
неним побратимам май-
же 23,5 мільйона гривень, 
зібрані на його лікування.
  У російському полоні 
наразі перебувають со-
тні українських захисни-
ків у жахливих умовах, 
і їх звільнення є пріори-
тетом держави. Особли-
ву активність у важкому 
процесі обміну проявляє 
Маріупольська міська 
рада, яка в День захисни-
ків розпочала спеціаль-
ний інформаційний ма-
рафон: запустили акцію 
на підтримку полонених 
маріупольських Героїв й 
виставили в соціальних 
мережах фото захисників 
з їхньою історією. Маріу-
польці пропонують усім 
українцям підтримати їх 
починання й ставити хе-
штег #ГеройМаріуполя.
 Пропонуємо лише кіль-
ка історій, які оприлюд-
нили міськрадівці. Сергій 
Лавренко, коли почався 
обстріл Маріуполя, не зміг 
бути осторонь. 26 лютого 
вступив до 109-ї окремої 
бригади ТРО. З 5 березня 
з ним перервався зв’язок. 
Вважається зниклим без-
вісти, але є надія, що він 
перебуває в полоні. В це 
вірять жінка та його дів-
чатка. Вони чекають на 
нього вдома та моляться 
про це.
 Володимир Чертуш-

кін — журналіст, прес-
офіцер 109-ї окремої бри-
гади тероборони. Пішов 
до батальйону за покли-
ком серця та з вірою в Ук-
раїну. У травні разом з усі-
ма був виведений з «Азов-
сталі». По цей день не ви-
ходив на зв’язок. На нього 
чекають рідні, дружина та 
маленька донька.
 Валерія Карпиленко 
— захисниця Маріуполя, 
а в минулому — викладач 
у виші, кандидатка наук, 
поетеса. Її історію кохан-
ня знає весь світ. Вона — 
Nava, перебувала у бом-
босховищах «Азов сталі». 
Там вийшла заміж за Ан-
дрія Суботіна, «Бороду». 
Через три дні після весіл-
ля чоловік загинув. За-
раз Валерія перебуває в 
Оленівському СІЗО. За 

словами звільнених по-
братимів, тримається там 
гідно та мужньо. Валерія 
обіцяла вибратися й жити 
за двох. 
 На жаль, Міжнарод-
ний комітет Червоного 
Хреста, який мав би ак-
тивно піклуватися долею 
військовополонених, не 
так давно заявив, що не 
може «пробитися силою» 
до українських військо-
вополонених, яких неза-
конно утримує рф, і «поді-
ляє розчарування» Украї-
ни. На своє виправдання 
у МКЧХ днями повідоми-
ли, що команда з 11 спів-
робітників готова відвіда-
ти полонених у в’язниці в 
Оленівці, але не має міні-
мальних гарантій безпеки 
на місці та «дозволу місце-
вої влади» на візит. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 За свої численні по-
разки на фронті рашист-
ська армія й далі мстить-
ся мирним жителям Ук-
раїни. Вже понад тиж-
день населені пункти 
фактично всіх регіонів 
ворог цілодобово накри-
ває іранськими дронами 
і далекобійними ракета-
ми. Більшу частину смер-
тельних «гостинців» від-
бивають наші системи 
ППО, але кількість люд-
ських жертв і число пони-
щених об’єктів цивільної 
та критичної інфраструк-
тури продовжують не-
впинно зростати. 
 Реакція світу на чер-
гову зміну тактики оку-
пантів цього разу була 
досить оперативною. Вже 
13 жовтня ПАРЄ ухвали-
ла резолюцію, в якій виз-
нала рф державою-теро-
ристом. Водночас низка 
країн заявила про свою 
готовність нарешті від-
правити в Україну дав-
ноочікувані системи про-
типовітряної та проти-
ракетної оборони. У ре-
зультаті США поставлять 
власну сучасну техніку, а 
також зразки, що були на 
озброєнні у ЄС. 
 Поділитися аналогіч-
ними комплексами вирі-
шили також Німеччина, 
Велика Британія, Фран-
ція, Іспанія та інші краї-
ни. Міністр оборони США 
Ллойд Остін, за підсумка-
ми Rammstein 6, запев-
нив, що в Україні буде 
створено інтегровану сис-
тему захисту від повітря-
них атак, що об’єднає за-
соби малої, середньої та 
великої дальності. 
 Вистраждану допомо-
гу іноземних партнерів, 
звісно, важко переоціни-
ти, але вчасною її також 
не назвеш. Станом на 16 
жовтня від рашистських 
бомбардувань в Україні 
вже постраждало 15 908 
цивільних осіб, майже 
половина з яких загину-
ла. 
 «Причиною більшості 
зафіксованих випадків 
загибелі або поранення 
цивільних осіб було за-
стосування зброї вибухо-

вої дії з великою зоною 
ураження, — повідомили 
в управлінні Верховного 
комісара ООН з прав лю-
дини. — Йдеться, зокре-
ма, про обстріли з важкої 
артилерії та реактивних 
систем залпового вогню, 
а також ракетні та авіа-
удари».
 Наземний фронт і далі 
залишається гарячим. На 
сході бойовики угрупо-
вання «Вагнер» відчай-
душно атакують Бахмут, 
а ЗСУ невпинно просува-
ються в бік міста Свато-
ве. Не вщухають бої й на 
Кремінському напрям-
ку. 
 Як повідомив голова 
Луганської ОВА Сергій 
Гайдай в ефірі телекана-
лу FREEДОМ, з’явилося 
тут уже й недавно мобілі-
зоване поповнення ра-
шистів. За його словами, 
новобранці очікувано 
прибули на фронт прак-
тично непідготовленими, 
збільшивши статистику 
загиблих окупантів. «Мо-
біків» кидають в атаку, 
виявляючи в такий спосіб 
українські позиції. Пара-
лельно загарб ники підри-
вають мости й готуються 
до досить серйозної обо-
рони Луганської області. 
 ВСУ нищать ворога й 
на півдні. Лише 17 жовт-
ня, за даними мера Мелі-
тополя Івана Федоро-
ва, наші артилеристи за-
чистили це місто щонай-
менше від 40 окупантів і 
поранили з пів сотні ра-
шистів у Василівці та Вос-
кресенці. Водночас злетів 
у повітря склад боєпри-
пасів у Бердянську та два 
склади у Бериславському 
районі. 
 А в операційній зоні 
на Південнобузькому на-
прямку українська авіа-
ція того ж дня завда-
ла 11 ударів по скупчен-
ню особового складу про-
тивника. Як повідомили 
в ОК «Південь», у ре-
зультаті загинуло 22 ра-
шисти й було знищено 
4 танки, 2 міномети, ве-
ликокаліберну гаубицю 
«Акація», зенітно-ра-
кетний комплекс «Тор-
М2» і три одиниці авто- 
та бронетехніки. ■

ДО НАШИХ ЧИТАЧІВ

 Минулого тижня «Україна молода» не вийшла 
через масовані обстріли Києва, які спричинили зу-
пинку транспорту і неможливість працівникам ре-
дакції потрапити на робоче місце.

■

НА ФРОНТІ

Кацапи казяться 
через поразки
Армія нападників годує 
кремлівський електорат 
намаганням знищити українців 
з повітря

■ БРАНЦІ КРЕМЛЯ

Боротьба за полонених
Цього тижня звільнили 108 українок, тисячі людей ще 
залишаються заручниками за російськими ґратами

■

Вікторія Обідіна та її чотирирічна Аліса.❙

Тетяна РУДЕНКО

 За даними Міністерства з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупо-
ваних територій, через бомбардуван-
ня росіянами українських міст по-
над 800 тис. українців залишились 
без домівок, на цей час зруйновано 
понад 45 млн кв. м житла. На дум-
ку експертів, через зупинку підпри-
ємств, руйнування ланцюжків пос-
тачання, дефіцит робочої сили та ін-
ших негативних факторів, зумовле-
них війною, для того, аби відновити 
такі обсяги, країні, навіть із допомо-
гою іноземних партнерів, знадобить-
ся від 10 до 15 років. Адже навіть у 
«найкращі» доковідні та довоєн-
ні більш-менш стабільні часи обсяг 
спорудження житла сягав у середнь-
ому позначки  10 млн кв. м на рік.
 Українські інженери створили 
prefab-технологію швидкісного ви-
робництва та зведення збірних бе-
тонних утеплених будинків Well-
being ConTech, завдяки якій термі-
ни багатоквартирного будівництва 
скоротяться вдвічі, в порівнянні на-
віть із сучасними, поширеними в Ук-
раїні та світі, технологіями, напри-
клад каркасно-монолітною. Швид-
кість зведення багатоповерхових 
споруд передбачає побудування по-
над 120 квартир на місяць, що дорів-
нює двом шестиповерхівкам.
 Короткі терміни зведення та зни-
ження собівартості зумовлені вироб-

ництвом усіх елементів будинку на 
заводі в ідеальних умовах та їх швид-
кому збиранню на будмайданчику. 
У досконалих за геометрією багато-
шарових рівних стінах, як обіцяє 
розробник, утеплених мінеральною 
ватою, вже зроблено всі технологіч-
ні отвори та штроби для електрики. 
Тому житло, зведене за такою техно-
логією, також називають «будинка-
ми без перфораторів». Гладкі повер-
хні мають зменшити час на прове-
дення оздоблювальних робіт.
 «Новою метрикою відновлен-
ня України має стати саме концеп-
ція швидкозаселення, — говорить 
Марк Кестельбойм, CEO підрозділу 
Well-being ConTech компанії «Бу-
дова» та один з авторів концепції 
прогресивної системи відбудови. 
— За допомогою нашої технології, 
в якій поєднуються фактори висо-
кого ступеня готовності всіх еле-
ментів будинку та їх швидкого спо-
рудження, ми зможемо відбудува-
ти країну достатньо швидко». 

 Зовнішні стіни будівлі утворю-
ють сейсмостійкий бетонний кар-
кас, що підвищить спротив прогре-
суючому руйнуванню та обвален-
ню, спричиненому вибухами. Вони 
здатні витримати навантаження, 
що співвідносяться з землетрусами 
інтенсивністю до 8 балів.
 При зведенні збірних будинків за 
технологією Well-being усі виробни-
чі процеси діджиталізовані, контро-
люються спеціальним програмним 
забезпеченням, що унеможливлює 
корупційну складову та робить про-
зорим бюджетування й звітність пе-
ред інвесторами. Перший завод Well-
being ConTech збудований в Одесі, 
його потужність понад 72 тис. кв. м 
житла на рік. Розташування вироб-
ництва дозволяє знизити логістичні 
витрати, наприклад при майбутньо-
му відновленні Херсона та Мико-
лаєва. Автори заявляють, що готові 
масштабувати виробництво та буду-
вати заводи у будь-якій точці Украї-
ни протягом 3-6 місяців. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Бетон без перфораторів
Як забезпечити житлом понад 800 тисяч 
українців, які залишились без домівок

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 До війни будинок купця 
Єгора Павлова вважався одним 
з небагатьох пам’яток архітек-
тури ХІХ століття, що зберігся 
на вулиці Полтавський шлях 
Харкова у пристойному виг-
ляді. Але, оскільки тут роз-
міщувався Новобоварський 
військкомат, російська ракета 
знищила одразу дві цілі у лип-
ні. У результаті частина особ-
няка з оригінальними вікна-
ми, чотириколонним порти-
ком та медальйонами перетво-
рилася на страшну руїну. 
 Наразі знакову будівлю об-
стежують фахівці обласного 
Департаменту містобудуван-
ня та архітектури за допомо-
гою спеціального 3D-сканера. 
На замовлення ХОВА цей су-
часний прилад був придбаний 
у межах спільного гуманітар-
ного проєкту фонду «Толока» 
та Товариства побратимства 
Харків—Нюрнберг. 
 «Сканування об’єкта зай-
має тривалий час, іноді навіть 
кілька днів. Адже спочат-
ку робимо внутрішнє скану-
вання і за потреби — зовніш-
нє. Потім усе це оброблюємо 
у спеціальних програмах, — 
каже директор департаменту 

Антон Коротовських. — Піс-
ля цього в нас з’являється 3D-
модель будівлі з точністю до   
міліметра. Це, так би мовити, 
наш архівний матеріал, який 
ми збережемо для нащадків. 
Вони зможуть відкрити і по-
дивитися будь-яку деталь на 

фасаді або в інтер’єрі».
 Подібні прилади в західних 
країнах уже давно не новинка. 
Проте для України це щось на 
зразок ноу-хау. Без такого 
принтера спеціалісти фіксу-
вали б обсяги руйнувань про-
стою механічною рулеткою, 

тому процес тривав би дале-
ко не один тиждень. Отримані 
дані також допоможуть ство-
рити проєкт відбудови зруй-
нованих історичних пам’яток 
і вирахувати кількість необ-
хідних для цього матеріалів. 
 На сьогодні будівельни-
ки вже відтворили віртуальні 
«креслення» десяти об’єктів 
зі списку культурної спадщи-
ни. Серед них є і зруйнований 
у травні  Національний літе-
ратурно-меморіальний музей 
Г. С. Сковороди. Аби вряту-
вати знаковий для світу ком-
плекс, у ЮНЕСКО оголоси-
ли спеціальний збір коштів. 
Крім того, за інформацією 
ХОВА, наразі з цією ж метою 
ведуться перемовини з Бри-
танією, Німеччиною, Фран-
цією, Бельгією, Італією та 
Норвегією.
 Загалом за час війни росій-
ські окупанти на Харківщині 
зруйнували понад 11 тис. 400 
будівельних об’єктів. Серед 
них — багатоповерхівки, при-
ватні будинки, адміністратив-
ні будівлі та об’єкти житлово-
комунального господарства. 
Цю невтішну статистику озву-
чив недавно заступник керів-
ника офісу президента Кири-
ло Тимошенко. ■

ДОБРА СПРАВА

Очі 
для фронту
Черкащани зібрали 
кошти не на 20 дронів, 
а на 28
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині фінішував благодійний 
збір коштів на купівлю дронів для ЗСУ. І, як 
з’ясувалося, жителі області склалися гривнями 
не на 20 дронів, як було заявлено, а на 28. Про 
це «Україні молодій» повідомили в Черкаській 
обласній військовій адміністрації.
 За словами голови ОВА Ігоря Табурця, 
завдяки спільним зусиллям вдалося переви-
конати поставлене завдання та придбати для 
бійців на передову 28 дронів. І перші п’ять 
дронів уже передали на фронт, аби підсили-
ти одну з військових частин.
  «Як і наші пращури, знову боремось за 
волю України всім народом. Сильні, незлам-
ні і нескорені. Після кожного ракетного уда-
ру чи обстрілу ми стаємо іншими. Не слабши-
ми, а навпаки — лише міцнішаємо у своїй бо-
ротьбі», — наголошує пан Ігор.
 І додає, що нині Черкащина зробила ще 
одну корисну справу для нашої перемоги. Від 
наших жителів передамо захисникам і захис-
ницям всі 28 дронів. 
 «Зібрали навіть більше, ніж планували. 
Бо разом ми — сила», — підсумовує голова 
Черкаської обласної військової адміністрації 
Ігор Табурець. ■

БЕЗ ПАНІКИ

Енергетична 
стійкість
Україна відновила 
електропостачання у 4 
тис. населених пунктах
Людмила НІКІТЕНКО

 Наша країна втримала енергетичну стій-
кість після лютих ракетних атак росії. Адже 
лише за перші три дні минулого тижня во-
рог завдав по Україні до 130 ракетних ударів 
та ударів дронів-камікадзе по цивільних та 
енергетичних об’єктах, зокрема й у столиці. 
Про це заявив у фейсбуці прем’єр-міністр 
України Денис Шмигаль. За його словами, 
агресор прагнув залякати українців та па-
ралізувати енергетику нашої держави. 
 «Своєї мети він не досяг. Україна була 
готова до такого сценарію. Ми мобілізува-
ли зусилля для екстрених ремонтних робіт, 
відновили електропостачання в 4 тисячах 
населених пунктів», — констатував глава 
уряду.
 Українці виявили свідомість, добровіль-
но зменшивши споживання електроенергії 
в середньому на 10%. Приміром, 15 жовтня 
споживачі Києва та області разом зменшили 
споживання на 7%. Найсвідомішими, уточ-
нює Денис Шмигаль, щодо зменшення спо-
живання стали мешканці Чернігівської об-
ласті, їхній результат — майже 20%. 
 «Усе це дозволяє збалансувати поста-
чання енергії в пікові години та не застосо-
вувати планові відключення. Розраховуємо, 
що найближчими днями зранку та ввечері 
українці також утримаються від надмірно-
го споживання електроенергії», — зазначає 
прем’єр-міністр.
 Скажімо, на Черкащині обласна влада 
закликала жителів зменшити енергоспо-
живання як у побуті, так і на рівні громад. 
«Це стосується всіх: ресторанів, кафе, мага-
зинів, підприємств. Слід мінімізувати також 
зовнішнє освітлення, не вмикати підсвітку 
фасадів та вивіски», — розповідає голова 
Черкаської ОВА Ігор Табурець. ■

■

■

 Шановні громадяни! Уп-
равління з організації пожеж-
но-профілактичної діяльності 
у державних установах ГУ 
ДСНС України у м. Києві звер-
тається до вас із проханням до-
тримуватися основних правил 
користування різними обігрі-
вальними приладами.
 Під час експлуатації елект-
рообігрівальних приладів слід:
• перед увімкненням обігрі-
вального пристрою перекона-
тись, що він не має механіч-
них пошкоджень;
• не вмикати одночасно бага-
то електроприладів у подов-

жувач, адже електромережа 
може не витримати переван-
таження;
• не розміщувати обігрівач 
поблизу легкозаймистих пред-
метів;
• не накривати радіатор елек-
троприладу та не використо-

вувати обігрівач для сушки 
одягу;
• не обігрівати житло газови-
ми, саморобними та несправ-
ними електрообігрівачами;
• не залишати ввімкненими 
електрообігрівальні пристрої 
під час виходу з будинку;

 Пам’ятайте, що виконання 
цих рекомендацій стане гаран-
тією безпеки для вас та ваших 
близьких. У разі виникнення 
пожежі чи іншої надзвичайної 
події негайно телефонуйте до 
Служби порятунку за номером 
«101».

БЕЗПЕКА

Не сушіть одяг на обігрівачі 
Правила користування обігрівальними приладами

■

Інф. «УМ»

 14 жовтня 2022 року відбулася пре-
зентація унікального друкованого видан-
ня KYIV RYSING за авторства однієї з най-
більших консалтингових компаній Украї-
ни, що спеціалізується на наданні послуг у 
сфері управлінського консалтингу, — ТОВ 
«Київ Стретеджи Консалтинг».
  Упродовж останніх кількох місяців 
команда консультантів, що складається 
зі 130 професіоналів у сфері управлінсь-
кого консалтингу, при залученні 60 ук-
раїнських і міжнародних фахових експер-
тів  розробили вражаючу збірку відомостей 
про Україну, її громадян та спільних надій 
на майбутнє.
 KYIV RYSING — всеохоплююче та вичерп-
не видання про Україну — результат незалеж-
ного некомерційного дослідницького проєкту 
ТОВ «Київ Стретеджи Консалтинг».
 Величезну кількість обробленої інфор-
мації з тематики було викладено на 425 

сторінках видання, метою якого є нама-
гання авторів показати реальну Україну 
в розрізі її історичного минулого, викли-
ків сьогодення та перспектив на майбутнє, 
торкаючись військової, соціальної, еколо-
гічної та економічної складових сталого 
розвитку держави.
 KYIV RYSING — колективне звернення 
українців, чия непохитна відданість Бать-
ківщині та її добробуту є віддзеркаленням 
непереборної волі та потужної енергії ук-
раїнського народу.
 KYIV RYSING — це блискуче та своє-
часне поєднання цінної інформації з бага-
тьох надійних джерел і водночас практич-
не керівництво на шляху національного 
відновлення.
 KYIV RYSING — невичерпне джерело 
натхнення та інформації, яке є нагадуван-
ням світовій спільноті, що все те, що має 
негативний вплив на Україну, симетрич-
но впливає на добробут та безпеку демок-
ратичного світу в цілому. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Історія й інвестиційна привабливість
Консалтингова компанія представила унікальне англомовне видання про Україну  KYIV 
RYSING, доступне онлайн

■

Особняк Єгора Павлова ХІХ століття – одна з понад 11 тисяч 
зруйнованих росіянами будівель Харківщини.

❙
❙

СПАДЩИНА

Проєкт для майбутнього
Завдяки 3D-сканеру на Харківщині зможуть відновити зруйновані рашистами 
пам’ятки архітектури

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Чому в час найвищої точки битви за ук-
раїнську істину, за свою долю доводиться 
ще раз нагадувати азбучні істини про роль 
і місце журналістики? Чому наразі вона 
спотворена й викривлена волею високих 
керманичів?
Чому влада вперто ще більше усклад-
нює все морально-етичними покручами з 
минулого, проти яких ми також сьогодні 
б’ємось? 
Отже, журналістика — ремесло точне, у її 
сфері не чинні закони математики, теорії 
відносності чи ймовірностей. Там пара-
лельні прямі, які ніколи не стрічаються у 
нормальному житті, можуть перетнутись 
десь на Чумацькому шляху; а двічі по два, 
виявляється не зовсім чотири. У журналіс-
тиці ж назване білим ніколи не стане чор-
ним, правда — кривдою. Кожне оприлюд-
нене слово чи судження, хоч як патетично 
це б звучало, переходить у власність Історії, 
і ця пані у будь-який час може дістати його, 
провести контрольне зважування на тере-
зах істини й винести свій присуд. 

Журналістика не іграшка
 Журналістика має свою історичну 
цінність і місію у період, коли Украї-
на кров’ю закриває собою увесь світ від 
кремлівської потвори. Так, ми стали аре-
ною давно небаченого людством трагіч-
ного дійства, водночас несучи відпові-
дальність за тих, хто з нами, за нами й за 
нас. Такий консенсус у спільній бороть-
бі зобов’язує дотримуватись певних мо-
ральних європейських норм і принци-
пів. І на цей раз ідеться про українську 
журналістику в період війни, а саме про 
відірване від свободи слова й демократії 
об’єднання під владним оком — телема-
рафон «Єдині новини». 
 Тема перекриття інформаційного пото-
ку від опозиційних ЗМІ на широкий гля-
дацький загал лунає майже всі вісім міся-
ців війни й від журналістів, і від лідерів 
громадянського суспіль ства. Наші закор-
донні партнери також невдоволені таким 
дивним медійним витвором від ОП. 
 Посол Німеччини в Україні Анна 
Фельдгузен повідомила про непублічні 
заклики Заходу до України відійти від 
«єдиних новин» і повернути широке, дис-
кусійне, альтернативне медійне поле в ін-
формаційний простір України. 

«Нарцисизм» — критерій оцінки 
журналістики від ОП
 Нагадаємо, з початку масштабної аг-
ресії Росії проти України, 24 лютого, цен-
тральні канали об’єднались у спільний 
марафон «Єдині новини». Марафон запо-
чаткували  інформаційні редакції: «1+1 
media», «Медіа Група Україна», Starlight 
Media, Inter Media Group, «Суспільне» та 
канал «Рада».
 Після виходу Ріната Ахметова з медіа-
бізнесу «Медіа Група Україна» вийшла з 
виробництва телемарафону.
 Телеканали «Еспресо», «Прямий» та 
«5 канал» не отримували пропозицій до-
лучитись до національного марафону піс-
ля виходу МГУ з виробництва нацмара-
фону. А 4 квітня концерн РРТ вимкнув 
ці телекомпанії з цифрового етеру. 
 Телеканали звернулися з цього приво-
ду до президента, РНБО, СБУ, Міністерс-
тва оборони і Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення.
 Держспецзв’язку відповіла, що при-
чина вимкнення каналів — виконання 
рішення РНБО про трансляцію спільно-
го марафону.
 Керівник управління інформаційно-
го забезпечення Апарату РНБО Володи-

мир Звєрєв запевнив, що в рішенні Радбе-
зу немає жодної інформації про вимкнен-
ня каналів. 
 Міністерство культури та інформа-
ційної політики України на журналіст-
ські запити відповідало, що вимкнення 
каналів з цифорового етеру не належить 
до його повноважень. 
 На думку радника голови офісу пре-
зидента Михайла Подоляка, канали з так 
званого пулу Петра Порошенка («5 ка-
нал», «Прямий» та «Еспресо») вимкну-
ли з цифрового ефіру, тому що вони не-
суть шкоду через «нарцисизм» експрези-
дента. Це вже нове слово у професійній 
оцінці роботи тележурналістів. Нагадає-
мо ОП, що «Еспресо» не має  відношення 
до Петра Порошенка. 
 «5 канал» і «Прямий» подали до суду 
на КРРТ і Держспецзв’язку через від-
ключення каналів від цифрового  ефіру. У 
липні петиція на сайті Кабінету Міністрів 
України про повернення в цифровий етер 
«Еспресо», «5 канала» та «Прямого» на-
брала необхідні 25 тисяч голосів. Уряд 
переадресував порушені у петиції пи-
тання Державній службі спеціального 
зв’язку та захисту інформації, а також 
Міністерству культури та інформаційної 
політики.
 Міністр культури та інформаційної 
політики Олександр Ткаченко  назвав від-
сутність у марафоні «Еспресо», «5 кана-
ла» та «Прямого» різноманітністю у теле-
просторі. «Співпраця зараз виглядає так, 
що ці канали, коли хочуть — вмикають 
телемарафон, коли не хочуть — не вми-
кають і продовжують собі своє мовлення. 
От у нас є різноманітність у телевізійному 
просторі», — вважає Ткаченко.
 Якраз  різноманітності в об’єднаному 
телепросторі й немає. Самі дійові особи 
цього зомбоящика повторюють і теми, і 
кут їх висвітлення, і одну й ту ж грань, не 
кажучи вже, що декотрі програми повто-
рюються тижнями. 
 Окрім того, за даними моніторингу 
«Детектора медіа», телемарафон «Єдині 
новини» страждає вибірковістю спікерів 
та надає переваги одній із політичних 
сил. Ми ж вважаємо, що двом — «слугам 
народу» та медведчуківським ОПЗЖ. 
 Телеканал «Еспресо» намагався само-
тужки подолати виключення його з ефіру 
цифрової мережі Т2, але, окрім заяв, ніх-
то їм і кроку не дав ступити далі. 
 «Закликаємо пана міністра (Олек-
сандра Ткаченка) припинити поширю-
вати маніпулятивну інформацію, виз-
нати вимкнення сигналу «Еспресо» по-
милкою влади, яку потрібно виправити 
в контексті євроінтеграційних прагнень 
України, забезпечення свободи слова та 
розвитку вільних медіа», – зазначають в 
«Еспресо». 

Найогидніший вид принижень — 
добровільне рабство
 Є ще один дуже серйозний момент, 
котрий також вписується в канву обме-
женого, контрольованого телепростору. 
Це — тяжіння ведучих об’єднаних новин 
до російських коментаторів. 
 Айдер Муждабаєв — журналіст, 
медіаменеджер, відеоблогер кримськот-
атарського походження дав досить гос-
тру характеристику цьому явищу: «Ідіо-
тами можна вважати тих українських 
журналістів, аналітиків, політологів, 
які вступають у дискусії і запрошують 
до себе в ефіри російських співрозмов-
ників. А чому ви в свої стріми не запро-
шуєте польських, чеських, литовських 
аналітиків? Чому ефіри українських те-
леканалів забиті руснею? Причому такою 
проштампованою, що проби ніде стави-

ти. Типу Латиніної, яка частину свого 
життя присвятила геноциду чеченсько-
го народу, брехні й маніпуляціям. Або ут-
риманця кремля, російського політолога 
Бєлковського? Він супроводжував фей-
кові вибори путіна, працював у фейково-
му штабі ксенії собчак. Вона також абсо-
лютно фейковий персонаж, на котрому 
ніде проби ставити. Практично, це «при-
йомна» донька путіна. Вона ФСБшна 
с*чка». 
 Отже, на думку Муждабаєва, в той мо-
мент, коли необхідно було навідріз відмо-
витись від подібних російських аналіти-
ків, наші підбирають цих персонажів, 
котрі стрибають із «Медузи» на «Дощ» і 
навпаки, з однієї кремлівської «швалі» 
на іншу. 
 «Я їх не можу ні в чому звинувачува-
ти. Вони для мене просто вороги. Воро-
ги України, наші вороги, — каже жур-
наліст. — Наші ж ведучі, котрі спілку-
ються з ними, вже забули українську 
мову, в ефірі розмовляють російською, 
підлаштувались під окупантів. Є ще одна 
категорія незрозумілих мені персонажів 
— наші нібито патріотичні політики й чи-
новники, котрі виходять в ефіри російсь-
ких телеканалів».
 Тут ідеться про «Дождь» (мєдвєдєва), 
який працює на порятунок рейху. RTVI 
— відверто путінський. Медіаресурс «Ме-
дуза» — він у гібридній власності довко-
лапутінських шавок і в кожній своїй ін-
формації пише, що Україна все робить не 
так.
  «Новая газета» — основний власник, 
ефесбешник Чемезов, котрий насправ-
ді є путінським олігархом. І в ефіри цих 
каналів умикаються серйозні в Україні 
люди! Для чого? На цих екранах — кров 
українців! 
 «Я знаю, що ці спікери патріотичні, 
але для чого власну роботу затьмарюва-
ти такою колаборацією з росіянами? Для 
чого влазити в російське лайно? Жодної 
довіри до російських журналістів бути 
не може після того, що вони наманіпу-
лювали! — справедливо обурюється Ай-
дер Муждабаєв. 
 Отже, журналісти, аналітики, полі-
тики мусять забрати у московитів лояль-
ність, бо саме завдяки їй ворожі медіа-
пули продають себе на Заході як проук-
раїнські телеканали, хоча насправді вони 
проросійські. 

Не без жовтого диявола? 
 Було б дивно, щоб обійшлось без ко-
рупційного підтексту довкола «Єдиних 
новин». Про це йдеться у розслідуванні 
Бігус.інфо. 
 Нагадаємо, з першої миті початку 
повномасштабної війни офіс президен-
та заборонив самостійний ефір усім теле-
каналам і створив єдиний телемарафон, 
попри порушення свободи слова. Вироб-

ляти більшість контенту для цього єди-
ного телемарафону на усіх телеканалах 
ОП уповноважив державний телеканал 
«Рада». Однак досвідчений і достатньо 
компетентний телемовник замовляє ви-
робництво телемарафону комерційній 
компанії «Кінокіт», яка, за даними Бі-
гус.інфо, через підставних осіб належить 
нібито заступнику голови ОП Кирилу Ти-
мошенку.
 Вартість послуг «Кінокота» коштує 
10 мільйонів гривень на місяць — непо-
мірні гроші за контент, який ми бачимо 
в ефірі. 
 Отже, ресурси учасників марафону не 
використовуються, а ключовий проєкт де-
ржавного мовлення купують у маленької 
компанії, що ніколи не займалась теле-
візійними новинами і за 10 мільйонів за-
биває значну частину телеефіру якимось 
неякісним трешем та зачитуванням гля-
дачам з екрана твітів і постів держслуж-
бовців та радників офісу президента. 
 За висновками розслідувачів, Націо-
нальне антикорупційне бюро мало б від-
крити кримінальне провадження проти 
керівників офісу президента. Бо йдеться 
про сумнівні оборудки бюджету під час 
війни.
 Якась какафонія антагонізмів: з од-
ного боку — мародери, котрі використо-
вують війну, щоб заробляти та тягнути з 
бюджету, а з іншого — країна по гривні 
скидається на квадрокоптери, машини, 
оптику, зв’язок, форму, озброєння, які 
офіс президента не фінансував до війни 
та не фінансує і зараз. 
 Проте Верховна Рада під час затверд-
ження проєкту Держбюджету на 2023 рік 
у першому читанні не підтримала поправ-
ку про додаткові 1,4 млрд грн на фінансу-
вання загальнонаціонального телемара-
фону. І могло б здатися, що це подвиж-
ки в бік справедливості. Але де там! За ін-
сайдерською інформацією, ОП готується 
збирати ще один медіапул із числа тих, 
кого залишив без роботи Рінат Ахметов, 
відмовившись від медійного бізнесу. Зна-
чить, тепер уся увага — туди. 
 Скільки ще внутрішніх смислів нам 
потрібно переоцінити, щоб вигребти все 
лайно? І корупція, і контент, що бажає 
бути якіснішим, і «неспроможність» 
аналізувати без медіаманіпуляторів 
кремля. 
 Але змогла ж співачка Тіна Кароль 
послати за відомим курсом корабля псев-
доопозиційну до кремля ксенію собчак за 
її висловлювання: «Бандерівці творили 
страшні речі — це правда, і батальйон 
«Азов» — типові нацисти»! 
 Чому ж наші політики, які сьогодні 
мають бути взірцем стійкості українсь-
кої позиції, не виплекали в собі детектор 
лайна щодо власних патріотичних ЗМІ та 
медіаповій загарбників?
 То кому війна? ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Маніпулятивні «єдині новини» 
як детектор лайна
Чому влада досі тримається за телемарафон

■
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Тарас ПРОЦЕВ’ЯТ, кандидат 
історичних наук, народний депутат 
України 2-го скликання,
Львів—Київ

Президент США Джо Байден за-
явив, що вперше з часів Кариб-
ської кризи кремль загрожує сві-
тові армагеддоном. Того ж дня, 
6 жовтня 2022 р., Верховна Рада 
України прийняла Постанову 
«Про Звернення до міжнародно-
го співтовариства про підтримку 
права на самовизначення народів 
Російської Федерації». Важли-
вою складовою нашої Перемоги 
парламентарії вважають деімпе-
ріалізацію РФ і деколонізацію на-
родів, уярмлених московією.
Щоб вдихнути в Заяву життя, 
важливо створити дієву горизон-
тально інтегровану структуру з 
представників національно-виз-
вольних рухів для координації їх-
ніх дій. Адже історія українського 
визвольного руху ХХ ст. знає уні-
кальний та успішний досвід між-
народної організованої антиім-
перської співпраці народів світу.

Таємний рапорт ЦРУ (1952)
 У квітні 1941 року на ІІ Ве-
ликому зборі ОУН у Кракові за-
маніфестовано, що «…шляхом 
до осягнення наших цілей є ук-
раїнська революція в московсь-
кій імперії СССР в парі з визволь-
ною боротьбою поневолених Мос-
квою народів під гаслом: «Свобо-
да народам і людині!».
 Продуктивність цієї ідеї у 
далеких 1950-х оцінило ЦРУ. 
У таємному рапорті 1952 року 
(ВВС) не відомий нам аналітик 
наголошує, що УПА воювала не 
лише за незалежність України, а 
й за волю пригноблених в СССР 
народів, формуючи окремі авто-
номні підрозділи з представників 
різних національностей — гру-
зинів, азербайджанців, узбеків, 
татар, євреїв тощо.
 Більшовицький режим ство-
рив совєцький союз і тим самим 
урятував від розпаду російську 
імперію, але не зміг у перспек-
тиві протистояти національній 
ідеї. Не допоміг навіть терор. За-
хідні демократії, резюмує аналі-
тик ЦРУ, встановили б правиль-
ний баланс сил у Європі, якби 
врахували інтереси поневолених 
націй.

Антибільшовицький Блок 
Народів (АБН)
 У 1943—1946 рр. за ініціати-
вою ОУН було створено АБН — 
організований антиімперський 
та антикомуністичний рух, го-
ловою якого обрали заступни-
ка Степана Бандери — Ярослава 
Стецька. 
 Вже у 1949 р. організації 
АБН об’єднували Україну, Бі-
лорусь, народи Кавказу, Грузію, 
Вірменію, Азербайджан, Туркес-
тан, Сибір, Ідиль-Урал, Донські 
землі, Литву, Латвію, Естонію, 
Словаччину, Чехію, Угорщину, 
Болгарію, Румунію, Сербію, Хор-
ватію, Албанію. З часом приєдна-
лися В’єтнам та Куба. У наступні 
роки центри АБН були створені в 
країнах Африки, Південно-Схід-
ної Азії, Латинської Америки.
 Активну участь узяла ук-
раїнська делегація АБН у ство-
ренні та діяльності Світової ан-
тикомуністичної ліги (ВАКЛ, 
Токіо, 1967 р.), до якої входили 
понад 60 країн світу. Я. Стецько 
був обраний постійним членом 
керівного органу ВАКЛ. Україн-
ці домоглися входження в Лігу 
як рівноправні з американською, 
японською та іншими делегація-
ми, за якими стояли провідні сві-
тові держави.
 Вражає обсяг контактів Я. 
Стецька та АБН зі світовими де-
ржавно-політичними лідерами. 
Серед них голова Держави Вати-

кан Папа Іван Павло ІІ, голови 
УГКЦ — кардинал Йосиф Сліпий 
і кардинал Мирослав-Іван Люба-
чівський, Патріарх Київський і 
Всієї України митрополит УАПЦ 
Мстислав (Скрипник), президент 
США Рональд Рейган, з яким у 
Я. Стецька було особливо тісне, 
довірливе, світоглядно та полі-
тично конструктивне співробіт-
ництво. Серед інших: президенти 
США Річард Ніксон та Джордж 
Буш-старший, президенти Дієм 
(В’єтнам), Т’ю (В’єтнам), Ферди-
нанд Маркос (Філіппіни), Сігман 
Рі (Корея), Чан-Кай-Ши (Китай), 
Шарль де Голль (Франція), фе-
деральний канцлер Конрад Аде-
науер (ФРН); прем’єр-міністри: 
Джон Гордон (Австралія), Кітта 
Качорн (Таїланд), Джуліо Андріот-
ті (Італія), Кіші (Японія), Геральд 
МакМілан (Велика Британія); ге-
неральні секретарі НАТО: Джон 
Гекетт та Волтер Волкер (Велика 
Британія), Роберт Клозе (Бельгія) 
та багато інших. 
 Важко переоцінити роль АБН 
у згортанні холодної війни, дез-
інтеграції Варшавського догово-
ру та СССР.

Рф — держава-фантом
 Суть Біловезьких угод, підпи-
саних 8 грудня 1991 року, вкла-
дається в одну фразу: «Союз РСР 
як суб’єкт міжнародного права 
та геополітична реальність при-
пиняє своє існування». 
 З Україною та Білоруссю 
все зрозуміло. Україна 24 серп-
ня прийняла Акт проголошення 
незалежності України, підтверд-
жений понад 90% голосів на Все-
українському референдумі. 
 А що не так з рф? Десятки ав-
тономних республік, областей, 
округів також опинилися в новій 
геополітичній реальності — де-
юре стали незалежними держа-
вами згідно з принципами між-
народного права. Перед ними 
стояв вибір: створити свої суве-
ренні держави чи ввійти до скла-
ду рф.
 21 грудня 1991 року на зуст-
річі в Алма-Аті керівники Росії, 
України, Білорусі, Азербайджа-
ну, Вірменії, Молдови, Казахста-
ну, Киргизстану, Туркменіста-
ну, Узбекистану та Таджикис-
тану підписали Декларацію про 
утворення СНД. На цій зустрічі 
глави держав-учасниць погоди-
лися, що рф продовжить пред-
ставляти СССР у Раді Безпеки 
ООН, нагадав нам міністр закор-
донних справ 2007—2009 рр. Во-
лодимир Огризко. Таким чином 
президент Леонід Кравчук пере-
вищив свої повноваження, деле-
гувавши без згоди українського 
народу суверенні права члена-за-
сновника ООН — України. 
 Уже 13 січня 1992 року 
МЗС росії інформувало нотою 
диппредставництва у Моск-
ві, що рф продовжує викону-
вати зобов’язання за договора-
ми, укладеними СССР. Прези-
дент рф Єльцин направив «ци-
дулку» Генсеку ООН про згоду 
держав СНГ на виконання рф у 
Раді Безпеки функцій СССР. У 

такий спосіб провідні країни сві-
ту створили монстра, який шан-
тажує весь світ ядерною війною.
 СССР, Україна та Білорусь 
стали членами-засновниками 
ООН. Однак рф ніколи не була 
членом ООН. Її підпису немає 
під статутом Організації. Рф не 
пройшла традиційної процедури 
для кожної нової країни, яка на-
буває членства в ООН. Однак пос-
тійні члени Радбезу прийняли 
волюнтаристське, позаправове 
рішення. Вони визнали російсь-
ку федерацію державою-наступ-
ником СССР у питаннях ядер-
ного потенціалу та зовнішнього 
боргу. А членство в Раді Безпеки 
ООН з правом вето? Нам не відо-
мий жоден офіційний документ 
ООН із цього приводу. 
 Мудрим рішенням було б 
надати також Білорусі та Ук-
раїні як засновникам організа-
ції аналогічного статусу в Раді 
Безпеки для формування сис-
теми протидій та противаг. Од-
нак усі взялися за ядерне роз-
зброєння України, яка нікому 
не загрожувала. Впродовж трид-
цяти років ядерну зброю набу-
ли Індія, Пакистан, КНДР, пев-
но, Ізраїль... Кілька місяців від-
діляє від ядерної зброї Іран. Сис-
тема нерозповсюдження ядерної 
зброї демонтується на очах.

Ціна Свободи
 Реалізації права на самовиз-
начення народів рф жорстко пе-
решкоджав кремль та комуніс-
тичні керівники, які ще зали-
шалися при владі. В колишніх 
суб’єктах федерації після роз-
паду СССР здебільшого не були 
проведені вибори чи референду-
ми. Ніхто не цікавився думкою 
народів. Комуністичні керівни-
ки, виконуючи волю кремля, се-
паратно підписали федеративний 
договір, уярмили свої народи, 
запрограмувавши їхнє нинішнє 
жебрацьке існування. 
 Інгушетію «приписали» до 
федерації законом, який, усу-
переч волі інгуського народу, 
проголосував московський «пар-
ламент». 
 Дорого за відновлення націо-
нальної держави платили і пла-
тять українська, чеченська, гру-
зинська, молдовська, азербайд-
жанська нації. 
 25 листопада 1990-го чеченці, 
прагнучи незалежності, органі-
зували в Грозному традиційний 
Мехк-кхел — своєрідні установчі 
збори, які зібрали делегатів-че-
ченців з усіх континентів, кожен 
представляючи тисячу з народу. 
Загальнонаціональний з’їзд ух-
валив декларацію про держав-
ний суверенітет Чеченської Рес-
публіки. 27 листопада Деклара-
цію про державний суверенітет 
прийняв парламент Чечено-Ін-
гуської Республіки. 
 Через рік, 27 жовтня 1991 р., 
у Чеченській Республіці відбу-
лися демократичні вибори. Об-
рано парламент ЧР та президен-
та — Джохара Дудаєва. 12 бе-
резня 1992 р. набула чинності 
Конституція ЧР. Ст. 1 оголошує 

Чеченську Республіку суверен-
ною та незалежною демократич-
ною правовою державою, створе-
ною в результаті самовизначен-
ня чеченського народу. 13 берез-
ня ЧР визнала Грузія. 
 Природно, що 31 березня ЧР 
відмовилася підписувати феде-
ративний договір. У відповідь 
Москва вдалася до фальсифіка-
цій. Після розстрілу російського 
парламенту в жовтні 1993 року 
12 грудня 1993-го шляхом опи-
тування громадян було прий-
нято нову конституцію рф. Всу-
переч рішенням законно обраних 
органів влади та волі народу ЧР 
була зарахована до суб’єктів фе-
дерації. Через це президент Джо-
хар Дудаєв видав указ про перей-
менування ЧР у Чеченську Рес-
публіку Ічкерія, щоб вивести де-
ржаву з-під дії конституційного 
фальсифікату кремля.
 Усвідомлюючи, що чеченці 
твердо обрали незалежність та 
виконали всі правові формаль-
ності, москва безпричинно напа-
ла на Чечню, як потім на Украї-
ну. Президент Борис Єльцин, а 
згодом Путін вирішили через аг-
ресію та геноцид загнати гордих 
ічкерійців у рф. Дві московські 
війни проти ЧРІ (1994—1997, 
1999—2009) тривали майже 
п’ятнадцять років. Загинули со-
тні тисяч безневинних дітей, жі-
нок та літніх людей. 
 Незважаючи на те, що чечен-
ці в 1997 році вибили окупан-
тів зі своєї землі, москва в 2009-
му насильно привела до влади 
маріонетковий клан Кадирова, 
який нині проти волі більшості 
чеченців жене їх на війну про-
ти українців. Справжні чеченсь-
кі патріоти воюють проти крем-
лівських агресорів у батальйонах 
ім. Джохара Дудаєва та Шейха 
Мансура ЗСУ.
 Щоб переконати громадян у 
необхідності другої агресії проти 
ЧРІ, путін у компанії з патруше-
вим (тогочасним головою ФСБ) 
вирішили підривати житлові 
будинки в Москві, Буйнакську, 
Волгодонську, звинувачуючи в 
цьому міфічних «чеченських те-

рористів». Через теракти, органі-
зовані ФСБ, загинуло 307 людей, 
понад 1 тис. 700 було поранено.
 Нинішня російська федера-
ція залишається імперією, ство-
реною всупереч принципам між-
народного права, статуту та ін-
шим документам ООН, загаль-
ній декларації прав людини. З 
правової точки зору, рф є держа-
вою-фантомом, а не членом ООН, 
державою-агресором, державою-
терористом. Державою, що чи-
нить геноцид в Україні, Чечні, 
Сирії, Лівії, розв’язала проти ук-
раїнців найбільшу після Другої 
світової війну в центрі Європи, 
погрожує світові ядерною вій-
ною. Тому рф де-юре і де-факто 
не має права посідати членство в 
Раді Безпеки ООН.

Разом до Перемоги!
 Деокупація України в ме-
жах кордонів 1991 р. може стати 
лише проміжною переможною 
ланкою. Адже збереження мос-
ковії в імперській формі дасть 
лише короткий перепочинок 
Україні, Європі та світу в очіку-
ванні на черговий кривавий ім-
перський рецидив. 
 Забезпечити сталу безпеку у 
світі можна лише через деімпе-
ріалізацію рф, деколонізацію по-
неволених народів, демілітариза-
цію та повне ядерне роззброєння 
московщини.
 «Кожен народ має право 
жити у своїй державі, а з інши-
ми — як рівний з рівними неза-
лежно від чисельності та величи-
ни території розселення», — за 
такий справедливий світопоря-
док змагалися ОУН, Степан Бан-
дера, Ярослав Стецько, всі дієві 
українці. Детонатором та рушієм 
встановлення справедливого сві-
топорядку, знищення «імперії 
зла» може стати Україна та на-
ціонально-визвольні рухи уярм-
лених народів за підтримки всьо-
го цивілізованого світу. Тому 
сьогодні особливо актуальним є 
написане Ярославом Стецьком: 
«Російська загроза є універсаль-
на, тому до боротьби проти неї 
мусить стати весь світ!» ■ 

ІСТОРІЯ

Імперія путінського 
тероризму має зникнути
Як нинішній перемозі над росією сприяє досвід АБН — очолюваного Ярославом 
Стецьком організованого антиімперського та антикомуністичного руху

■

Живопис Максима Паленка.
З фейсбук-сторінки Maksym Palenko.

❙
❙
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Довго викашлювали «фосфор» 
із легень
 Разом з нечисленними бо-
йовими побратимами вів довгі 
виснажливі бої з переважаючи-
ми силами противника за Лиси-
чанськ і Сіверськодонецьк. Ра-
зом з ними тривалий час перебу-
вав у зоні ураження фосфорних 
бомб, які двічі скидали на них 
росіяни. А в солдатів з індиві-
дуальних засобів захисту були 
лише серветки. Довго викашлю-
вали той «фосфор» із легень, де-
хто понад місяць провів у госпі-
талі. 
 Зумів вижити з підлеглими 
без зв’язку, практично без одягу 
та їжі у згорілому лісі, з якого не 
було куди відступати. 
 35 діб разом з двома молоди-
ми солдатами прожив на березі 
річки у Сіверськодонецьку, ве-
дучи спостереження за против-
ником. Від противника їх роз-
діляло всього метрів 200. І щод-
ня над їхніми головами проліта-
ло щонайменше тисяча снарядів. 
Прилітало й до них. 
 А 18 вересня, блін, під Лима-
ном отримав уламок у пахову ді-
лянку. Та не просто якийсь там 
уламок артилерійського снаря-
да, а величезний, на пів долоні 
шматок металу. Лікарі, коли ви-
тягнули його і зважили, поди-
вувалися: 88 грамів! Для порів-
няння: вага кулі 7,62 — 9 гра-
мів. «Нагадує копію стартового 
ракетного комплексу з ядерним 
запасом, яким путін погрожує 
всьому світові», — звертає увагу 
Віктор.
 Він міг померти. Буквально 
за лічені хвилини стекти кров’ю. 
Перебита велика пахова артерія 
просто фонтанувала. До того ж 
вона має одну дуже неприємну 
особливість — практично момен-
тально ховається в м’язи. Тому її 
треба дуже швидко піймати, пе-
ретиснути й закрутити джгутом.
 — Молоді пацани, з якими 
ми вирушили на зачистку місце-
вості, розгубилися, коли хлину-
ло море крові, — розповідає Вік-
тор. Дуже незвично бачити його 
— схудлого і змарнілого — на лі-
карняному ліжку. Але ж очі ви-
промінюють енергію, як завжди, 
і оптимізм із нього просто пре. 
— А старшина з позивним «Де-
нчик» (Денис) і командир роти 
Сергій з позивним «Крим» — до-
свідчені вояки — мене врятува-
ли, надавши на місці першу ме-
дичну допомогу. Все нормально. 
Буду жити! Дружині пообіцяв, 
що народимо ще сина. А хто ж, 
крім нас? Он скільки молодих 
пацанів загинуло. І війна ж не 
закінчиться за місяць чи два.
 ...До населеного пункту на 
зразок Кончи-Заспи донецько-

го розливу, з якого мали виби-
ти окупантів у ході бойового за-
вдання, кілька груп нацгвар-
дійців ішли кілометрів шість по 
замінованій території й під щіль-
ними обстрілами — їх «вели» во-
рожі дрони, які передавали ко-
ординати кулеметникам. Треба 
було уважно дивитися під ноги (а 
якраз пройшов дощ і було слизь-
ко) й водночас прислухатися, 
звідки летить. Побачити те, що 
на них летіло, було неможливо, 
оскільки шлях бійців пролягав 
через лісисту місцевість. Наре-
шті вийшли на галявину. В цей 
час піхотинців знову накрило. 
 — Я відчув біль у ділянці паху, 
але не зрозумів, що сталося, — 
розповідає Віктор. — Тільки коли 
хлинула кров, усвідомив, що от-
римав важке поранення. Крик-
нув, хлопці одразу підбігли до 
мене, давай рятувати. Знайшли 
якусь китайську ганчірку, покла-
ли мене на неї і ще шість кіломет-
рів поперемінно виносили з-під 
обстрілів на безпечну територію: 
одні несли два кілометри, потім 
інша група, яка йшла назустріч, 
перехопила, понесла. Тоді тре-
тя. Під обстрілами, поміж міна-
ми — іншого шляху просто не 
було. Після переправи на надув-
ному човні через Сіверський До-
нець побратими ще три кілометри 
несли мене до автомобіля. «Мат-
рос» (це мій позивний, бо я слу-
жив у морській піхоті), ти ж роз-
мовляй!», «Івановичу, не мовчи!» 
— просили хлопці. А я просив їх 
частіше відпочивати, підбадьо-
рював, як міг. Та вони покладуть 
мене, перемінять руки — і знову 
бігом уперед. На щастя, я весь час 
був при свідомості. В той момент 
дуже виручав гідратор. Усю доро-
гу пив воду з нього через трубоч-
ку, бо від втрати крові дуже пере-
сихало в роті. Загалом після на-
кладення джгута у мене було дві 
з половиною години, щоб потра-
пити на операційний стіл. Побра-
тими справилися за дві години й 
п’ятнадцять хвилин.

«Моє завдання — звільнити 
Луганськ, де похований батько»
 Віктору зробили дві операції 
— спочатку в Слов’янську, потім 
у Краматорську, де, до речі, ви-
тягли 80-грамовий уламок. За-
раз він перебуває під кваліфіко-
ваним наглядом медичного пер-
соналу клінічної лікарні швид-
кої медичної допомоги у Дніпрі. 
Рветься додому і в бій. 
 — Лікарі кажуть, у мене ста-
леві, добре прокачані м’язи. Тому 
стегно залишилося цілим, хоча, 
сказати чесно, думав, що втрачу 
праву ногу, — посміхається Вік-
тор. — Що ж, недарма у футбол із 
семи років граю. А з маленькими 

уламками, які лікарі не беруть-
ся витягувати, буду жити, як 
жив батько, учасник Другої сві-
тової війни. Тільки він носив їх 
у руці. Єдина проблема: якщо 
захочу поїхати в Туреччину, то 
«дзвенітиму» при проходженні 
рамки безпеки. А я скажу: «Не 
думайте, що там золото. Воно все 
у Швейцарії». 
 Невиправний оптиміст, Ожо-
гін навідріз відмовляється подо-
рожувати після війни до Угор-
щини й Німеччини, бо йому со-
ромно за їхніх лідерів. А ось до 
Великої Британії і США, гово-
рить, полетить залюбки. 

 Та поки що у нього й в Україні 
роботи багато.
 — Сподіваюсь, коли брати-
му Луганськ, буду в нормальній 
формі, — переконаний. — У мене 
завдання — взяти Луганськ, де 
могила мого батька. Взяти Ялту, 
Севастополь, Євпаторію, де слу-
жив на Чорноморському флоті. А 
потім зайти в Сочі, там наш Крас-
нодарський край, звільнити ко-
заків кубанських. Думаю, вони 
самі попросять нас це зробити. 
Нам чужого не потрібно, але ж це 
наша земля! Ще звільнив би Во-
ронезьку губернію, де народився 
і прожив 14 років. Це моя бать-

ківщина і це Україна. Там розмо-
вляють суржиком, місцевих на-
зивають хохлами. Вони не мос-
калі. Батько розповідав, що  1932 
року, коли ходив до другого кла-
су, він вивчав українську мову. А 
потім Сталін видав наказ про за-
борону вивчення мов національ-
них меншин на території росій-
ської федерації. У мене там бага-
то рідні, з якою не можу відверто 
розмовляти. Дехто називає мене 
бандерівцем. Мені соромно за 
них. Де ж у цієї нації людська гід-
ність, якщо вони не можуть пов-
стати проти пуйла, який просто 
знущається над усім світом? Ви-
родок він...
 Війна, на жаль, розвела на  
різні боки і родичів, і земляків. 
У Рубіжному, розповідає Ожо-
гін, його підрозділ взяв у полон 
двох «еленерівців». 
 — Знайшли їх п’яними, без 
броніків і з одним магазином, — 
пригадує. — Позаду в них сто-

ГЕРОЯМ — СЛАВА!■

Віктор Ожогін, відомий журналіст із красномовним написом на 
шевроні, був нещодавно тяжко поранений на фронті. 

Але органічно притаманного йому оптимізму не втрачає

Ганна ВОЛКОВА, фото надані Віктором Ожогіним

Лікарі, витягнувши з тіла потерпілого уламок снаряда, поклали його на ваги, й подивувалися: він за-
тягнув на 88 (!) грамів. Його смертоносна сила у 10 (!) разів перевищувала вбивчу силу кулі. 
Про щасливий порятунок під обстрілами і про особливості нинішньої війни старший лейтенант Нац-
гвардії, заслужений журналіст України Віктор Ожогін розповів в ексклюзивній розмові з нашим ко-
респондентом
Хто не знає Віктора Ожогіна? Легенда факультету журналістики Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка (розпочав навчання у 1978 році на підготовчому відділенні). 
Блискучий футбольний коментатор, незручний для чиновників, бо ніколи перед ними не прогинав-
ся, керівник Дніпропетровської обласної телерадіокомпанії, кореспондент опозиційного телеканала в 
Дніпрі. Коли обставини виштовхували його з професії, таксував, займався менеджментом і ще хтоз-
на-чим, але без роботи ніколи не сидів. 
Ті, хто знають Ожогіна, не можуть уявити його без футбольного м’яча. Йому вже 64, а його досі не 
виженеш із футбольного поля. Ще й фору дає молодим! 
У нього мільйон друзів, бо сам — надійний друг, має щиру душу і цим притягує до себе гарних людей, 
мов магнітом. Так от, для цього мільйона не стало дивиною, що Віктор Ожогін вже у березні 2022 
року знову опинився на фронті, хоча давно вже не призивного віку. Не думаю, що видам військову 
таємницю, коли скажу, що для цього він... підробив документи. Виправив у військовому квитку третю 
цифру в році народження — з 5 на 6. 
Заступник командира роти по роботі з особовим складом 2-го бату батальйону «Дніпро-1» Націо-
нальної гвардії України, старший лейтенант Віктор Ожогін носить шеврони з написом «Оркодав». Має 
такі ж номери на старенькому «Мерседесі», який нещодавно передав йому для виконання бойових 
завдань віцепрезидент футбольного клубу «Динамо» (Київ) і його давній друг Олексій Семененко. 
Це дуже відповідає його меті на цій війні — давити орків, і якомога більше. Бо, каже, «якщо ми не 
зупинимо цю орду, вона давитиме всю Європу».

«Оркодав»

Віктор мріє звільнити Луганськ, де похований його батько.❙

Старший лейтенант Віктор Ожогін.❙

Величезний, вагою 88 грамів 
уламок ледь не позбавив 
Віктора життя.

❙
❙
❙
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яв загороджувальний загін. По 
суті, ми врятували їм життя. Але 
що цікаво. Один з них, старший 
сержант, як з’ясувалось, родом 
із Житомира. Останні три роки 
працював у поліції Луганська. 
Хитрий такий, рядовим прики-
нувся. А інший — корінний лу-
ганчанин. Жив на дві тролейбус-
ні зупинки вище від будинку, де 
колись мешкали мої батьки. Пе-
редали затриманих відповідним 
службам. 
 А в Рубіжному довелося прак-
тично віч-на-віч зустрітися з най-
жорстокішими учасниками цієї 
війни — кадировцями. Вони були 
бородаті, в чорній формі. І була їх 
ціла рота, тобто сотня з лишком. 
А поряд з Ожогіним перебували 
лише 19 бійців. Боєздатних же 
під кінець дев’ятигодинного бою 
лишилось усього 12. 
 — Ми тримали південно-схід-
ні ворота міста, за якими був роз-
ташований важливий об’єкт. 
Нам дуже тоді допомогли 30 міш-
ків з піском, якими ми перед цим 
забарикадувались. А бій, щоб ти 
розуміла, вели в одному при-
міщенні з ворогом, на відстані 
40-60 метрів. Вигуки «Аллах ак-
бар!» чули постійно. По нас лупи-
ли з кулеметів і з танків. Ми вит-
римали лише завдяки солдат-
ській мужності. Пліч-о-пліч з 
нами билися двоє англійців і авс-
тралієць. Іноземці та ще п’ятеро 
наших отримали поранення. 
Щоб їх евакуювати, ми запро-
сили бронемашину й прикрива-
ли її вогнем, доки вона не виїха-
ла з місця бою. На щастя, «двох-
сотих» у нас тоді не було, чого не 
скажеш про «страшних кадиров-
ців». Ми з моїм другом Максом 
Іванченком (позивний «Шрек») 
на них три ящики набоїв витра-
тили. Думаю, не менше десятка 
їх поклали. Макс — справжній 
відчайдух. Ще два наші побра-
тими на другому поверсі відбива-

лись, щоб до нас ніхто не проліз, 
інші — з інших боків... Закінчи-
лося тим, що нам надійшла ко-
манда відступити. Рештки воро-
га розбомбила авіація. 
 Потім, ще в Рубіжному, дов-
гий час тримали позиції — одну 
й другу. Колись у цьому місті був 
єдиний в ссср завод, який випус-
кав порох і тол. Але ми не зна-
ли, чи була там продукція на той 
момент. Просто захищали свою 
лінію фронту. 

«Довелося кинути в «Субару» 
гранату, щоб вона не дісталася 
ворогу»
 — Чи всім забезпечені наші 
бійці на передовій? — перепи-
тує Віктор. — Зброя й боєприпа-
си є завжди. Є «Нлави», «труби» 
(гранатомети ручні) — як імпор-
тні (норвезькі, британські, швед-
ські, німецькі), так і радянські. 
Чимало російських боєприпасів, 
які затрофеїли після звільнення 
Куп’янська й Ізюма. 
 Держава забезпечує формою, 
багато її надходить з Британії й 
США, Туреччини. Імпортна 
зручніша, в неї кращий камуф-
ляж, вона краще «дихає». 
 Не вистачає «джавелінів» і 
техніки. Ми, піхота, їздимо на 
власних або переданих волонте-
рами машинах. Хоча транспор-
ту наче й багато відправляють на 
фронт, але його отримують пе-
реважно ЗСУ, а Нацгвардія зму-
шена їздити на шкільних автобу-
сах. «Козак» — бойова броньова-
на машина для перевезення лю-
дей, безумовно, гарна, проте вона 
годиться для оперативного виїз-
ду, тобто зачистити місцевість і 
повернутися на базу. Бронема-
шин «Новатор» на посиленому 
шасі «Форда» не бачив. 
 Подарований мені Олексієм 
Семененком «Мерседес-Віто», 
який він придбав у складчину з 
іншими волонтерами у Нідерлан-

дах, залишився у Слов’янську. 
Товариші возять на ньому й боє-
комплекти, і продукти, і воду, й 
людей. Машині вже майже двад-
цять років, але двигун у неї хоро-
ший.
 Віктор Ожогін зізнається, що 
йому досі шкода позашляховик 
«Субару форестер», яку Націо-
нальна спілка журналістів офор-
мила на його підрозділ. Це був 
подарунок Спілці від Литовсь-
кого клубу журналістів. 
 — Я на ній з Лисичанська 
у Сіверськодонецьк по мосту, 
який обстрілювався з обох боків 
і був таким зруйнованим, що по 
ньому майже не можна було їха-
ти, возив побратимам продук-
ти, воду, звідти вивозив поране-
них, — розповідає. — Аж доки 
той міст не підірвали. Того дня 
я вивозив на «Субару» людей з 
однієї позиції на іншу. В цей мо-
мент неподалік розірвалась міна 
— осколок пробив колесо. Помі-
няв його швиденько, але далеко 
заїхати не встигли, як прилеті-
ла ще одна міна. Одразу два ко-
леса спустили. Що я міг зробити? 
Шиномонтажу в лісі немає. До-
велося кинути в машину грана-
ту, щоб вона не дісталася ворогу. 
У мене залишилися від неї лише 
ключі...
 Спогади про війну даються 
Віктору важко. І найважче зга-
дувати про захист Сіверськодо-
нецька. Його зведена рота утри-
мувала місто 35 днів. Після цьо-
го надійшла команда залишити 
позиції. По кілька днів воювали 
за Борівське, Воронове, Суботі-
не. На жаль, там нічого було за-
хищати — все згоріло чи догора-
ло. Дихати нічим було. Під Су-
ботіним зайняли оборону. 
 — Отримали завдання трима-
ти трасу, доки всі наші підрозді-
ли не відійдуть, — продовжує піс-
ля деякої паузи. — Нас було 14 і 
один поранений. Почалися об-
стріли. «Гради», міни, гранати 
з підствольників, фосфорні бом-
би... Знову полізли кадировці. 
Троє наших отримали поранен-
ня. Та ще з правого флангу бійці 
з іншої частини залишили пози-
ції, не повідомивши нас про це, 
— не було зв’язку, бо рації посі-
дали, а зарядити не було як. Хоча 
могли б когось прислати, щоб ми 
володіли обстановкою. Зрештою, 
це залишилось на їхній совісті. Я 
60 гранат з підствольника випус-
тив у противника. Їхній взвод точ-
но там поліг, бо я старався бити 
щільно. Але закінчились воги 
(осколкові боєприпаси до грано-
метів), і ми мусили відступити. 

«Якщо витерпиш, 
то переможеш»
 Запитую Віктора, що най-
складніше на фронті, й отримую 
неочікувану (принаймні для 
мене) відповідь: 
 — Не звертати уваги на ар-
мійський дебілізм і бюрократію. 
Тому я вчу своїх підлеглих, серед 
яких багато молоді, терпіння. В 
армії потрібне терпіння. Надтер-
піння, я б сказав. Якщо витер-
пиш, то переможеш. 
 Важко, коли понад місяць бе-
реш участь у бойових діях, тобі 
обіцяють перепочинок, ти че-
каєш цього, але в останній мо-
мент надходить наказ залиша-
тись на позиціях. У такі момен-
ти всі дуже напружені, однак 
командир мусить підтримувати 
бойовий дух підлеглих. 
 Страшно втрачати друзів. 
А ще страшніше — залиша-
ти загиблих на полі бою. У нас 
було таке, що кадировці добили 
трьох поранених. На жаль, ми 
не змогли вивезти їхні тіла: тіль-
ки підігнали машину, як знову 
почалася атака. Це було напри-
кінці червня, але й досі не відо-
мо, що з нашими загиблими по-

братимами. Знаю, сепаратисти, 
скориставшись документами, 
що були при вбитих, телефонува-
ли родичам, говорили, що тіла у 
морзі Сватового. Просили 10 ти-
сяч доларів чи щось таке за мож-
ливість забрати їх звідти. Ну, ми 
сказали родичам, що це розвод 
на гроші. 
 Багато несправедливості. І 
на нього самого, й на Максима з 
позивним «Шрек» двічі готува-
ли документи на представлення 
до державних нагород. Але доку-
менти завернули через якісь до-
пущені помилки, і на цьому все 
скінчилось. «Звісно, ми не за ме-
далі воюємо, — говорить Віктор. 
— Але якщо після цього мені 
пропонують вручити Максиму 
грамоту від військової частини, 
то це виглядає як насмішка. А 
цей 47-річний батько трьох ді-
тей пішов захищати землю, вже 
маючи групу інвалідності. Під 
час одного з важких боїв у нього 
стався інсульт, і ось уже п’ятий 
місяць він лежить у лікарні. Вій-
ськово-лікарська комісія прос-
то знущається над ним й інши-
ми хлопцями: то одну довідку 
просять принести, то іншу. Це 
страшна система, реформами в 
якій і не пахне. 
 Найбільше підтримки, за сло-
вами Віктора Ожогіна, армія от-
римує від волонтерів. 
 — Якби не вони, то війна, ма-
буть, закінчилася б ще в 14-му 
році, — говорить. — Просто нас 
заграбастали б і все. Ми п’ємо, 
наприклад, петриківську воду, 
яку доставляють нам волонте-
ри, з імпортних гідраторів, які 
також вони передають. Вислов-
люю велику вдячність кожно-
му, хто перераховує на потреби 
армії. Є перекази по 20, 100 гри-
вень, але вони зроблені від щиро-
го серця. Наш народ, який віддає 
своїм захисникам останнє, не пе-
ремогти. 
 Я дуже дякую за допомогу, 
зокрема, своїй старшій доньці, 
Анні Ожогіній, яка підтримува-
ла мій підрозділ у 2014-2015 ро-
ках, а тепер підтримує ще біль-
ше. Організовуючи збір коштів, 
відправляє на роту ті ж гідрато-
ри, тактичні окуляри, тактичні 
рукавиці, прилади нічного ба-
чення, білизну... Для того, щоб 
ми отримали «Субару», вона та-
кож доклала багато зусиль. На 
жаль, усе це — витратний ма-
теріал, який може бути знище-
но через кілька днів після отри-
мання. Пригадую, 21 вересня 
2014 року взвод, яким я коман-
дував і який негласно всі назива-
ли «журналістським», бо мої ко-
леги-журналісти взяли над ним 
опіку, потрапив під лютий воро-
жий вогонь неподалік Маріупо-
ля. Це було на п’ятий день після 
нашого прибуття на фронт. У нас 

згоріло все цінне майно й продук-
ти харчування. Та, на щастя, всі 
залишилися живими. Бог був з 
нами. Я за весь рік тоді не втра-
тив жодного бійця. 
 — І сам не отримав жодної 
подряпини... 
 — Я щасливчик. Досі збері-
гаю невеликий осколок, який 
призначався мені в перший рік 
війни. Він залетів мені в холошу 
штанів і там застряг, не пошко-
дивши навіть шкіри. 
 Наприкінці бесіди Віктор 
Ожогін на моє прохання порів-
нює тактику ведення боїв нашою 
та ворожою арміями. 
 — Як вони ведуть війну? Зни-
щують усе! На під’їзді до Ізюма, 
наприклад, не побачиш жодного 
села, де збереглася хоча б собача 
будка. Все розтрощене! То що там 
захищати? Краще відійти і влу-
пити по них десь в іншому міс-
ці. Тактика ЗСУ правильна. Не 
солдати визначають тактику, 
це робить Залужний з Геншта-
бом, а ми повинні її реалізувати. 
Нам сказали, щоб ми виходили з 
Рубіжного, Сіверськодонецька й 
Лисичанська у межах спецопера-
ції, виснаживши противника. А 
потім пішли у контрнаступ. Пе-
рехитрили! Всі ж думали, буде-
мо брати Херсон, а ми забрали 
Харківщину. А зараз Донецьку 
область визволяємо. Ну геніаль-
но! А Херсон візьмемо завтра. А 
тоді Крим. За Маріуполь повин-
ні обов’язково поквитатись! 
 Путін — цей ефесбешний не-
гідник — може, й розуміє, що 
програв війну, але не визнає цьо-
го. Та все одно Україна день за 
днем наближає його кінець. Він 
прийде рано чи пізно. Ми ще по-
воюємо за Перемогу!
 — Ось поглянь на це фото, — 
відшукує світлину в папці. — 
Не я один у такому поважному 
віці. Поряд зі мною воює рядо-
вим колишній начальник Дніп-
ропетровського обласного уп-
равління міліції Дмитро Заві-
донов, який пішов на пенсію у 
званні генерала міліції. Підпол-
ковнику міліції у відставці Вік-
тору Хохотві вже 69, а в армії він 
сержант. Давно на заслуженому 
відпочинку колишні правоохо-
ронці Володимир Максименко й 
Валентин Швець. Ми порахува-
ли, що нам на п’ятьох 317 років! 
У мене двоє внуків, у когось троє. 
Нам точно не потрібні ні звання, 
ні нагороди. І скільки ще таких 
відважних, мотивованих воїнів 
лише в моїй роті, всіх їх немож-
ливо назвати. Майор Олександр 
Новик, футболісти Віталій Ха-
лявко, Ігор Плотко...Ідучи доб-
ровольцями на фронт, ми не ці-
кавились зарплатнею. Просто 
знаємо, що на війні є місце кож-
ному. І не кажіть, що війна — це 
справа лише молодих. ■

Цим бійцям на п’ятьох — 317 років.❙

Біля палати пораненого Ожогіна черга з відвідувачів стояла з ранку до ночі.❙

Із старшою донькою Анною (фото зроблене за місяць 
до повномасштабного вторгнення москалів).

❙
❙
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Анна ФРАНК

Коли на сході України у 2014-му розпочалася 
російсько-українська війна, Інна втратила дім, 
рідне місто, звичайний ритм життя. Через пов-
номасштабне вторгнення 2022 року — зв’язок 
із батьками. Вісім років тому жінка разом з 
двома дітьми виїхала з окупованого Донбасу, 
аби мати майбутнє. Ми поговорили з нею про 
те, яким воно виявилося і які мало витоки.

Оманлива примара «найгарнішого» 
радянського життя
 ■ Інно, вісім років на території ОРДЛО 
живуть ваші батьки. Яку політичну пози-
цію вони мають?
 — Вони представники того покоління, 
для якого телевізор — це остання інстан-
ція, і все, що там кажуть, не підлягає кри-
тиці чи навіть сумніву. І завдяки цій зомбо-
коробці вони ще з 2014 року чекають, коли 
прийдуть «бандеровці вирізати їх у власно-
му городі».
 ■ Чим ви пояснюєте їхню позицію? Це 
страх, зиск, ідеологія?
 — Це, мабуть, той випадок, коли дорос-
лі люди залишилися думками та мріями у 
своєму дитинстві. Вони обоє в мене наро-
джені в росії, хоча мають українське корін-
ня. І молодість минула там. 
 Й ось спогади, в яких вони жили в «най-
гарнішій країні світу», не дали їм можли-
вості будувати своє майбутнє. Адже завж-
ди здаватиметься, що в когось трава зелені-
ша, а в іншого пенсія більша, якщо ти не 
цінуєш того, що поруч, що маєш, що набу-
ваєш саме тут і зараз. 
 А особливо — коли про «найгарнішу 
країну» нині ти чуєш щохвилини з такого 
«компетентного» джерела, як телебачення 
країни-агресора.
 ■ Як ваші родичі відреагували на поча-
ток повномасштабного вторгнення?
 — Родичі... Це найрідніші люди. Це 
батьки. Нам завжди кажуть, що для своїх 
батьків ми назавжди залишимось дітьми. 
А за дітей болить сильніше, ніж за себе, це 
я як мати можу підтвердити. 
 Але в той день, коли почалась війна, 
моя мама зателефонувала своїй старшій 
доньці, тобто моїй сестрі. І коли в матері 
спитали, чому вона не дзвонить до мене, 
вона відповіла, що я — «джерело зайвої ін-
формації». Що ми усі живі, бо живемо в од-
ному місті, — їй цього виявилось досить на 
тлі вибухів по всій країні. Батько нікому не 
дзвонив. Невдовзі український зв’язок на 
території ОРДЛО вимкнули, і спілкування 
припинилося зовсім.

Хоч які б були погляди, а пенсію беруть 
українську
 ■ Що відчуває дитина, коли батьки опи-
няються «по той бік барикад»?
 — За цей час, а це 7 місяців повномас-
штабної війни, ми спілкувались декілька 
разів. Питання були загальні, а відповіді 
стислі. Бо я розуміла, що їм не болить те, 
що болить мені, їх не бентежить те, від чого 
холоне кров у моїх жилах. 
 Ось ця відсутність співчуття, відсут-
ність усвідомлення були найболючішими. 
Як будь-якій людині в лиху годину, хоті-
лось почути слова розуміння та підтримки. 
Не почула.
 ■ Чи можливо взагалі відокремити ро-
динні стосунки від громадянської позиції 
та політичних уподобань?
 — Вважаю, з одного боку, ми повин-
ні пам’ятати, що людина, а тим більш рід-
на людина, важливіша за будь-які погля-
ди. Але це в мирний час. Це коли мені подо-
бається, коли будують щось нове, а іншому 
— коли багато красивих балачок. Тоді мож-
на відокремити позицію від стосунків. 
 Утім, коли йде війна — загарбницька, 
руйнівна, нищівна війна, — то не можна 
мати якусь лояльну позицію до людей, які 
підтримують руйнування і вбивства. На-
віть якщо це твої рідні.
 ■ Ви наполягали на тому, щоб ваші 
батьки виїхали з окупованої території?
 — З окупації ми з дітьми виїжджали 
у те місто, куди раніше виїхала моя рідна 
сестра. Потім, уже через пів року нашого 
перебування поза зоною окупації, до нас 
у гості приїхала мама. А заразом — пере-
оформити українську пенсію. 
 Потім регулярно, кожні пів року, вони 
приїздили з батьком. І онуків провідати, і 
пенсію отримати. Звісно, в нас починалася 
розмова про те, щоб їх забрати до нас. 
 У батьків була відмовка: ось як перша 

з вас буде мати власне житло — тоді переї-
демо. Але коли через кілька років старша 
дочка придбала власну квартиру, в батьків 
з’явився новий контраргумент. Вони пояс-
нювали небажання їхати тим, що на одну 
українську пенсію не зможуть винаймати 
житло, а разом із дітьми не хочуть жити, бо 
будуть тягарем. 
 Наші аргументи вони не слухали. Хоча 
жодного разу не поскаржились, що їм тут 
погано. Можливо, щось вони від нас при-
ховували, але все, на що скаржились, — це 
складна дорога.

Вільну людину телевізором не обдуриш
 ■ Яку перспективу ваших стосунків з 
рідними надалі ви передбачаєте?
 — Після нашої перемоги, після деоку-
пації мого рідного міста мої батьки, скоріш 
за все, знов приховають своє невдоволення 
та свої погляди. Їм не звикати тримати свої 
думки при собі. А не мати власної думки їх 
навчили 8 років «руського міра». 
 Яке в мене до них ставлення буде? Таке, 
як і зараз. Вони — мої батьки, дали мені 
життя, виховання. За це я вдячна. А сто-

совно їхньої громадянської та людської 
позиції в мене назавжди залишиться роз-
чарування. Не хотіла б я, щоб мої діти так 
розчарувалися в мені.
 ■ Чим ви пояснюєте свою проукраїнсь-
ку позицію в умовах проросійського сере-
довища у 2014 році?
 — Моя позиція сформувалася під впли-
вом того, що в моїй родині — це колиш-
ній чоловік і мої діти — завжди була впев-
неність, що це моя країна, що я — части-
на незалежної держави, що вона, може, і 
не без недоліків, утім найвільніша країна 
у світі. 
 І було звичайне поняття того, що ти не 
можеш зрадити, що ти до останнього поди-
ху будеш жити з думкою, що ти — україн-
ка. Не радянська людина, не новороска, не 
людина світу, а саме українка. І мати чітку 
позицію притаманно саме вільній людині. 
Таку телевізором не обдуриш.
 ■ Чому національна свідомість пере-
важної частини мешканців теперішніх 
ОРДЛО виявилася такою низькою?
 — Напевно, в цьому питанні потрібно 
розбиратися фахівцям. Але скажу як зви-
чайна людина. На той час, 2014 рік, Украї-
на була 23 роки незалежною, суверенною, 
але не єдиною державою. 
 З одного боку, був і є дуже заздрісний та 
агресивний сусід, а з іншого — в центрі краї-
ни було багато можновладців, політиків та 
тих, хто себе ними вважав, вони лили воду 
на одне колесо. І це колесо роз’єднаності пе-
ремололо залишки свідомості з такою швид-
кістю, що перетворило людей в одній країні 
на кровних ворогів, які готові вбивати одне 
одного. Не треба у майбутньому тим, хто 
прийде до влади, давати навіть шанс стави-
ти між українцями ці позначки «справжній 
українець» чи «несправжній».
 ■ Люди постійно мали такі погляди та 
настрої? Чи ви спостерігали метаморфози 
безпосередньо у 2014 році?
 — До 2014 року на території Донба-
су було, однак, більше проросійських на-
строїв. Люди навчалися в російських ви-
шах, мали бізнес з расєянами. А за багато 
років люди настільки перемішались завдя-

ки родинним стосункам, що майже в кож-
ній родині були або родичі, або куми, або 
партнери по бізнесу саме з росії. 
 І коли народ вигнав «місцевого» пре-
зидента, расєянцам вистачило невели-
ких зусиль, щоб перетягнути прихиль-
ність місцевих на бік «новоросії». Бо вони 
ще пам’ятали заклики наших політиканів 
«обнести колючим дротом донецьке бид-
ло». А тут, зовсім поруч, їм такі блакитні 
далі обіцяють, що, не маючи національної 
ідентичності, людям було нескладно по-
вернути погляд в інший бік.

Прихистила Полтавщина
 ■ Чому місцеві люди з проукраїнськи-
ми поглядами не змогли відстояти Донбас 
у 2014 році? 
 — Нас ніхто не підтримував. Армії в 
Україні на той час майже не існувало. Я 
пам’ятаю погано одягнених хлопчиків-
строковиків, яких гнали на кордон — во-
ювати проти регулярної армії рф. Місце-
вих проукраїнських було менше, ніж про-
російських. 
 І від самого початку почалися репресії. 

Важко відстоювати свою позицію зі щи-
рим серцем проти зарядженого автомата. 
В Києві на той час політики ділили владу. 
І такі «дрібниці», як втрачений Крим та 
окупований Донбас, їх не бентежили в до-
статній мірі. 
 Я вважаю, що саме влада винна в тому, 
що на територію Донбасу вдерлися ці пот-
вори. Всьому цьому можна було б запобіг-
ти, якби вчасно запобігти захопленню ад-
мінбудівель у Донецьку та Луганську.

 ■ Ви з 2015 року живете на Полтавщині, 
це Центральна Україна. Чи відчуваєте ви 
межу між умовним сходом нашої країни та 
іншими регіонами? 
 — Тут люди більш наївні, там — більш 
«продумані». Тут більше відчувається, що 
ти саме серед українців, але якоїсь воро-
жості до сходу країни я не бачила. А ось на 
Донбасі була агресія до тих, хто приїздив 
із заходу України. Раніше я цього не помі-
чала, але потім була неприємно здивована. 
Що могли не поділити люди із протилеж-
них країв нашої держави?
 ■ Що, на вашу думку, чекає на ОРДЛО 
після деокупації? Як зараз кажуть, території 
ми повернемо, а що робити з людьми? 
 — Хоча це моя мала батьківщина, я 
впевнена, що це не ми маємо йти до них, 
нехай вони йдуть до нас. Це наша земля, 
наша країна, і ми її нікому не віддамо. Ні 
іншій державі, ні купці людей, які не зна-
ють, до якої країни вони належать. 
 Усі, хто хоче жити в Україні, — зали-
шайтеся і справами доводьте, що Україна 
— і ваша країна, Батьківщина. Всі інші — 
шукайте свою країну в іншому місці. Хай 
їдуть усі геть, якщо їм не подобаються наші 
правила. Навіть якщо поїдуть мої батьки. 
Я це прийму як чесний вчинок. Але нам із 
ними не по дорозі.
 ■ Плануєте повертатися додому після 
деокупації?
 — Відверто кажучи, не знаю, чи я буду 
там жити, але поїхати хочу, бо там мій дім. 
Може, поїду, розчаруюся та більше не захо-
чу туди повертатися. А може, десь йокне, і 
не наважусь вже залишити рідні місця. 
 Я така людина, що для мене оточен-
ня важливіше за місце. Як шукати спіль-
ну мову з тими, з ким нас розділили погля-
ди, та чи й узагалі варто її шукати, — на це 
у мене зараз немає відповіді. Єдине, чого я 
хочу, щоб якнайшвидше скінчилася вій-
на, — логічною, справедливою і такою жа-
даною перемогою. Щоб були деокуповані 
наші українські міста та села. І над нашою 
вільною, мирною країною зійшло сонце 
відро дження! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Зі щирим серцем 
проти автомата
Розповідь жінки, яка вісім років тому разом з двома дітьми виїхала з окупованого Донбасу

■

Усі, хто хоче жити в Україні, — залишайтеся і справами доводьте, 
що Україна — і ваша країна, Батьківщина. Всі інші — шукайте 
свою країну в іншому місці. Хай їдуть усі геть, якщо їм не 
подобаються наші правила. Навіть якщо поїдуть мої батьки. Я це 
прийму як чесний вчинок.

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 4 грн. 

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■
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Дар’я КУЗЯВА

На початку повномасштабної 
війни українська влада закли-
кала країни НАТО закрити небо 
над Україною. Альянс не поста-
вився до цієї ідеї з ентузіазмом, 
тож розмови про безпольотну 
зону, або no-fly zone, поступо-
во зникають з інформаційного 
поля. Наразі Україна просить до-
статньо озброєння, щоб закрити 
небо власними силами. «Куншт» 
поговорив зі спеціалістом з на-
земного контролю й письменни-
ком Доржем Бату про те, що таке 
no-fly zone і як вона захищає.

Ця система бачить усе
 ■ Над чим ти зараз працюєш?
 — Я не можу всього розпові-
дати, але наша частина роботи 
полягає в тому, що ми працює-
мо з певною супутниковою сис-
темою раннього попередження 
ракетних атак. Ми почали з нею 
працювати з середини січня. Нас 
терміново зняли з наукових про-
єктів і тимчасово перекинули на 
військові, тому що зараз наша 
допомога там потрібніша. І з се-
редини січня ми працюємо там 
дуже щільно, і це опосередковано 
пов’язано з Україною, тому ми ба-
гато працюємо. 
 Наша функція суто технічна, 
ми відповідаємо за свою невелич-
ку ділянку, тому я не стратег і не 
експерт з no-fly zone, але загалом 
можу розповісти, що це таке й що 
взагалі зараз відбувається.
 Закрите небо. Зараз дуже ба-
гато про це говорять. Або no-
fly zone. У нас по коду воно про-
ходить як NFZ. Або ж його час-
то називають air exclusion zone 
(AEZ). Це комплексний захист, 
або комплексна система. Чому її 
називають системою? Бо вона ба-
гатошарова і складається з кіль-
кох комплексів. І загалом так 
називається комплексна систе-
ма оборони НАТО. Взагалі будь-
яка ППО (протиповітряна обо-
рона) тому й називається систе-
мою, бо це одразу кілька різних 
способів захисту від літаків і ра-
кет супротивника. І вони, звісно, 
взаємопов’язані. У НАТО вона на-
зивається Active Layered Theater 
Ballistic Missile Defence. Власне, 
про неї дуже багато говорять, але 
НАТО заявляє, що не буде її на-
давати. До цих заяв треба підхо-
дити з розумінням. Давайте зараз 
не вдаватися в політику, ми зреш-
тою її теж торкнемся, але наразі 
розберімося з системою так звано-
го континентального щита.
 Цей континентальний щит 
протиракетної оборони НАТО 
складається з різних компонен-
тів, як я вже раніше говорив. На-
самперед це системи моніторин-
гу, стеження і раннього виявлен-
ня ворожих літаків та ракет. Це 
можуть бути АВАКСи, або авіа-
ційні комплекси радіолокацій-
ного виявлення й наведення. 
Це великий електронний ком-
плекс, який встановлюється на 
літаку і займається виявленням 
об’єктів-порушників. Крім того, 
він також здійснює координацію 
сил союзників або військ, є різні 
суміжні завдання. АВАКС — це 
англійська абревіатура AWACS 
— Airborne early Warning and 
Control System, або ж Авіацій-
на система раннього поперед-
ження та управління. Це систе-
ма дальнього радіолокаційного 
стеження — величезний літак, 
який, безсумнівно, є дуже хоро-
шою мішенню для ворога. Тому 
в НАТО, наприклад, його функ-
цію зараз виконують винищува-
чі-бомбардувальники останнього 
покоління. Це Lockheed Martin 
F-35, котрі патрулюють повітря-
ний простір досить високо. Або 
ж супутникові системи раннього 
попередження, якими ми зараз з 

Франческою займаємося і про які 
ми трошки пізніше поговоримо.
 Літаки F-35 важче виявити, 
бо вони маленькі. Вони мають до-
сконалу систему захисту від ра-
кет, тому що оснащені високо-
чутливими РЛС, або радіолока-
ційними системами. Ескадрильї 
таких F-35 можуть контролювати 
доволі велику площу, наприклад 
цілу Європу. В ідеалі, звісно, вони 
можуть покрити півкулі. F-35 
досить ефективні, тому що літа-
ки можуть бути розкидані на до-
сить великі території й об’єднані в 
одну мережу. Власне, літаки, об-
ладнані РЛС, визначають місця 
запуску ракет, напрямок їхнього 
польоту і знімають з цього борта 
телеметрію, тобто відстежують її 
положення і поточну траєкторію. 
Ця система бачить усе. Вона від-
стежує місця запуску, траєкторію 
польоту, точки ударів крилатих 
або балістичних ракет. З цих лі-
таків інформація передається на 
наземні РЛС і центри управління, 
а центри управління передають її 
безпосередньо на зенітно-ракет-
ні комплекси, як-от Patriot чи 
THAAD (Terminal High Altitude 
Area Defense. — Ред.) або ті ж 
таки С-300 або С-400, про які за-
раз багато говорять. Це така ра-
кетна парасолька, яка автоматич-
но знищує все, що залітає в кордо-
ни no-fly zone: літаки, ракети — 
все що завгодно.
 Крім того, як я вже сказав, іс-
нує супутникова система ранньо-
го попередження й моніторин-
гу. Вона називається Integrated 
Missile Early Warning System. 
Це доволі стара, але досить ефек-
тивна система. Її почали роз-
гортати на геосинхронних орбі-
тах (геосинхронна орбіта — така 
орбіта, де період обертання супут-
ника дорівнює 23 годинам, 56 хви-
линам і 4,1 секунди. Фактично су-
путник нерухомо зависає над зем-
лею на великих висотах) у 1970-х. 
Сузір’я таких сателітів у межах 
цієї програми, яка називаєть-
ся Defense Support Program, або 
DSP, нараховує понад двадцять 
штук зараз. Усі вони використо-
вують інфрачервоний діапазон — 
для того, щоб відстежувати слі-
ди ракет, ядерної активності, ви-
бухів, точкових попадань тощо.
 Як я вже сказав, це стара сис-
тема. Зараз існує нова. Знову ж 
таки, це система, тому що вона 
складається з цілого угруповання 
сателітів на різних орбітах. Нази-
вається вона Space-Based Infrared 
System, або SBIRS, і є набагато 
складнішою, ніж попередня, бо 
вона розташована на різних ор-
бітах, на різних типах орбіт, я би 
сказав. Це двокомпонентна кос-
мічна система раннього виявлення 
і запусків балістичних ракет. Крім 
контролю самих запусків, вона 
виявляє їхні траєкторії польоту, 
ідентифікує бойові частини. Тоб-
то може відрізнити, наприклад, 
першу ступінь, яка відділяється 
від другого ступеня, там, де є боє-
головка. І вона також наводить на-
земні й повітряні ракети, тобто ра-
кети наземного або повітряного ба-
зування, на перехоплення. Також 
вона веде розвідку в інфрачервоно-
му діапазоні.

«Хоч би як росіяни брехали...»
 До речі, саме завдяки цій сис-
темі ми визначаємо, хто, звідки 
і коли завдає обстрілу на тери-
торії України. Ми знаємо, скіль-
ки ракет було випущено. Хоч би 

як росіяни брехали, у нас, як ка-
жуть, все записано. 
 Це комплексна система. Вона 
складається з трьох угруповань. 
Перше — це SBIRS High — угрупо-
вання супутників з інфрачервоним 
обладнанням на борту. Вони розта-
шовані на високоеліптичній орбіті, 
або Highly Elliptical Orbit (HEO — 
різновид високої орбіти з інкліна-
цією, тобто нахилом від 63,4 до 65 
градусів відносно екватора і періо-
дом обертання у половину доби. Ви-
сота орбіти в апогеї може доходити 
до 40 тисяч кілометрів). Крім того, 
в цю підгрупу входять супутники 
на геостаціонарній орбіті, тобто 
GEO (геостаціонарна орбіта відріз-
няється від геосинхронної тим, що 
її інклінація становить нуль гра-
дусів відносно екватора. Тобто су-
путник зависає на висоті 35 тис. 
786 кілометрів над екватором). Та-
кож є SBIRS Low. Це угруповання 
супутників на низькій навколозем-
ній орбіті. От такий от комплекс на-
земного устаткування.
 Комплекс SBIRS High ра-
зом із системою DSP (та, що ста-
ра) надає можливість спостере-
ження за космічними старта-
ми з великої висоти. Компонент 
SBIRS GEO реалізується, влас-
не, на основі самостійних супут-
ників на геостаціонарній орбіті. 
Тобто якщо система High розта-
шована не на самостійних супут-
никах, а на військових супутни-
ках іншого призначення. Але там 
тільки елементи, тобто окреме ус-
таткування, яке розташоване на 
супутниках загальновійськово-
го призначення. То вже система 
SBIRS GEO — це самостійні су-
путники. Крім того, є на низьких 
орбітах супутники. Вони дають 
більш деталізовану інформацію. 
Їх створила компанія Lockheed 
Martin на основі супутникової 
платформи A2100М. Це дуже 
популярна платформа. Якщо ви 
пам’ятаєте, до речі, Містера Щас-
ливчика з «Франчески» (йдеться 
про серію книжок Доржа Бату. — 
Ред.), то він також був побудова-
ний на цій платформі. Тобто ми з 
Франческою чудово знаємо, з чим 
ми маємо справу.
 Супутникові системи можуть 
комбінуватися з РЛС, котрі розта-
шовані на літаках, а також із на-
земними системами РЛС. Це така 
багатокомпонентна, багатошаро-
ва програма. І, власне, країни 
НАТО можуть використовувати 
будь-які з цих компонентів, щоб 
допомагати Україні. 
 ■ Коли говорять, що в Україні 
треба запровадити no-fly zone, 
то великою проблемою вбача-
ють компонент того, що, скажімо 
так, ці всі літаки хтось має збива-
ти. Головна політична проблема 
саме в тому, що країни НАТО не 
можуть забезпечити цю військо-
ву компоненту no-fly zone. Я пра-
вильно розумію?
 — Це комплексна проблема. 
Вона складається з двох момен-
тів. Перший момент — політич-
ний (я буду говорити дуже обе-
режними формулюваннями, бо 
я не експерт з питань НАТО, але 
те, що я перебуваю всередині 
цієї системи, дозволяє мені ро-
бити деякі висновки). Є політич-
ний момент, котрий не дозволяє 
НАТО декларувати відкриття no-
fly zone в Україні, бо в НАТО го-
ворять, що це пряме зіткнення з 
літаками росії. Тобто якщо літа-
ки НАТО будуть збивати росій-
ські літаки, то це означає прямий 

військовий конфлікт, і, відповід-
но, третя світова війна. Бо росія од-
разу почне атаки на систему ПРО 
(протиракетної оборони) в Європі. 
Це Чехія, Румунія, Польща. Вона 
намагатиметься завдавати ракет-
них ударів. А це території НАТО, і 
це вже великий глобальний війсь-
ковий конфлікт, якого, звичайно, 
країни НАТО хочуть уникнути. 
 Ціллю для військової ата-
ки росії може стати територія не 
лише України, а й інших країн. 
Тому, наприклад, такі країни, як 
Литва, Польща, Естонія, закли-
кають усе-таки запровадити no-
fly zone, адже вони чудово зна-
ють, із чим можуть зіткнутися.
 Другий момент — це облад-
нання. Якщо з першим моментом 
усе складно, то з другим не так усе 
й погано. Тому що партнери нада-
ють системи ППО. Це відбуваєть-
ся в умовах тотальної секретності. 
Тому ми не можемо говорити про 
те, які компоненти постачають-
ся, вже були поставлені в Украї-
ну або плануються для відправки 
в Україну. 

«Нам потрібен захист негайно» 
 І якщо немає можливості 
оганізувати no-fly zone силами 
НАТО, то тоді країни-партнери 
докладають усіх зусиль, щоб Ук-
раїна отримала всі засоби, аби за-
провадити no-fly zone своїми ру-
ками. До того ж імовірно, що краї-
ни-партнери допомагатимуть сис-
темами космічної розвідки. Але, 
знову ж таки, це все в умовах то-
тальної секретності. Ми гадки не 
маємо, що відбувається. Але кож-
на ланка виконує своє завдання.
 Тому якщо ви чуєте, що НАТО 
вчергове не збирається запровад-
жувати no-fly zone в Україні, це 
не означає, що нічого не робиться. 
Там теж сидять люди з мізками, 
які дуже добре розуміють ступінь 
загрози від так званої російської 
федерації. Тому ось така робота 
ведеться на повітряних фронтах. 
Звичайно, це треба було на вчора. 
Мене, наприклад, дуже сильно не 
задовольняють темпи просуван-
ня цієї програми, але вона просу-
вається.
 Цей процес розпочався, зок-
рема, завдяки українським дип-
ломатам, а також українським 
активістам, котрі живуть за кор-
доном. Українська діаспора тис-
нула на своїх політиків, україн-
ці завалювали листами Конгрес 
США, уряди і парламенти Німеч-
чини, Франції, Польщі.
 Я особисто, наприклад, з по-
чатку березня займаюся перепис-
кою з членами Палати представ-
ників і Сенату. Мене вже дуже 
добре знають деякі представни-
ки й сенатори, тому що я постій-
но бомбардую їх листами й роз-
повідаю, чому нам потрібна no-

fly zone. Ми допомагали моєму 
другу, військовому кореспонден-
ту Андрію Цаплієнку, виступати 
в Гельсінському комітеті з промо-
вою. Я вважаю, що Андрій дуже 
багато зробив. Ми йому допомага-
ли готуватися до цієї промови, бо 
ми трошки знаємо сенаторів. Ми 
знаємо політиків і розуміємо, як 
на них можна вплинути. 
 Проблема в тому, що дуже час-
то вони не усвідомлюють усього 
масштабу цієї катастрофи. Спіл-
куючись із закордонними полі-
тиками, потрібно висловлюва-
тись дуже ясно і чітко. Напри-
клад, коли ми говорили з сенато-
рами і представниками від штату 
Міннесота, ми просто порівня-
ли Міннеаполіс (це столиця шта-
ту) з Маріуполем. Це абсолютно 
два ідентичні міста за розміром і 
кількістю підприємств і універси-
тетів. Міннеаполіс дуже схожий 
на Маріуполь. І коли ми сказали, 
мовляв, уявіть собі, що 90% міста 
Міннеаполіс просто стерто з лиця 
Землі, — це дуже складно уявити 
насправді. 
 І такі порівняння працюють. 
Коли американці починають 
примірювати масштаби цієї ка-
тастрофи на себе, ну а ми ж вла-
штовані так, що те, що там десь 
далеко, воно нас не обходить. 
Так само, як українцям склад-
но уявити масштаб катастрофи 
в Руанді, так само американцям 
складно зрозуміти подекуди мас-
штаб катастрофи в Україні.
 Але завдяки українцям, які 
пишуть до них, завдяки зусил-
лям дипломатичного корпусу 
України, президента Зеленсько-
го до них нарешті починає дохо-
дити, що насправді відбувається. 
І саме тому Конгрес починає тис-
нути на Білий дім. Саме тому Бі-
лий дім робить те, що він робить 
зараз: виділяє і допомогу, виді-
ляє кошти і зброю. Нам потріб-
но більше зброї, більше коштів і 
більше санкцій.
 Ми трохи пішли в політику, бо, 
розумієте, no-fly zone — це не тіль-
ки технічна проблема, це політич-
на проблема. Бо американські полі-
тики (я буду говорити за тих, з яки-
ми я спілкуюсь; я спілкуюся тісно 
приблизно з 15 сенаторами і конг-
ресменами)… Коли вони мені поча-
ли відповідати на мої перші листи, 
вони казали: «Ми ж санкції запро-
вадили». Розумієте, поки ми роз-
мовляли, в Україні могло реально 
гинути мирне населення. Санкції 
— це зброя сповільненої дії, котра 
може діяти роками. У нас немає 
цього часу. Нам потрібен захист не-
гайно. Саме над цим ми зараз і пра-
цюємо. Тому що те, що нарешті по-
чало робитися сьогодні, нам було 
потрібно ще на початку березня. І 
це дуже велика проблема. Дуже не-
поворотка система. ■

Є ПРОБЛЕМА

Як працює «закрите небо»
Чи є можливість закрити небо над Україною?

■

Фото з сайту lb.ua.❙
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 ■ Почну з дивного для юриста пи-
тання. Як ви вважаєте, чи існує спра-
ведливість, коли йдеться про воєнні 
злочини, злочини проти людяності та 
геноцид?
 — Це зовсім не дивне питання. Я ду-
маю, що, мабуть, більшість людей, особли-
во жертви лихих дій російських солдатів, ма-
ють власне розуміння справедливості. І про-
фесіонали — судді, адвокати та політики — 
дійсно мають приділяти більше уваги тому, 
що цивільні люди вважають правосуддям. 
Ми були б щасливі, якби уявлення громадян 
про правосуддя відповідало тому, що відбу-
вається в судах. Тому моя відповідь — так, 
і розуміння того, що таке справедливість 
щодо воєнних злочинів, — існує.
 ■ У своїх інтерв’ю ви кажете, що 
якомога більше судових справ про 
воєнні злочини російських військо-
вих краще розглядати в Україні. Але 
президент путін має імунітет для між-
народних судів, його не можна об-
винуватити тут. Тож це має бути або 
Міжнародний кримінальний суд, або 
спеціальний трибунал. Який із цих 
варіантів кращий?
 — Спеціальний трибунал також не за-
безпечить присутності путіна в суді. Чому ці 
варіанти кращі? Чи обов’язково путін має 
імунітет для національних судів лише тому, 
що він глава держави? Абсолютно неприй-
нятно, щоб хтось, хто організував вторгнен-
ня у вашу країну та вбив тисячі людей, уник-
нув відповідальності. Кайзер [Вільгельм II] 
мав постати перед судом згідно з Версаль-
ським договором, і це не мав бути міжна-
родний трибунал, як Міжнародний кримі-
нальний суд. Його мали створити перемож-
ці, як це сталося і після Другої світової війни 
у Нюрнберзі. Слободан Мілошевич був зло-
чинцем і не мав імунітету для Міжнародно-
го трибуналу, що його створила ООН.
 Треба переглянути імунітет для голів 
держав. Ваша країна — ваш дім. У своєму 
домі ви маєте обов’язок розслідувати зло-
чини та переслідувати за них. Отже, якщо 
ви справді не можете судити путіна згідно 
з внутрішнім законодавством і хочете ство-
рити міжнародний трибунал, створіть його, 
проведіть в Україні, і так, щоб ним керува-
ли українці. Чому ви хочете, щоб трибуна-
лом керували іноземці?
 ■ Уявімо, що ми змінили законо-
давство в Україні, і тепер воно доз-
воляє судити путіна. Але він досі має 
імунітет в інших країнах. Чи визнає 
світ результати, якщо ми проведемо 
суд в Україні?
 — Важливо, що думають українці. Пот-
рібно, щоб якимось чином було зафіксовано, 
хто саме є лиходієм у цій війні. Країни розді-
лені, і є значний відсоток людей, які вважа-
ють вашу країну відповідальною. Вам потрі-
бен процес. Вислухайте докази, чітко дай-
те зрозуміти, що росія винна на сто відсот-

ків, і путін як голова цієї країни винен на сто 
відсотків. Ви можете організувати спеціаль-
ний трибунал за агресію, але і судити путіна 
вдома за злочини проти людяності чи воєн-
ні злочини — швидше.
 ■ Прецеденту такого національ-
ного суду над президентом країни-аг-
ресора у світі немає, правда?
 — Забудьте про це на час, це може бути 
не так важливо! Чого хочуть громадяни, коли 
мають на увазі справедливість? Передусім 
вони б хотіли, щоб президента країни-аг-
ресора схопили і повісили або застрелили. 
Цього не станеться. Друге — вони хотіли б 
бачити його у в’язниці. Цього теж може не 
статися. Третє — вони б хотіли, щоб чітко 
зафіксували його відповідальність. Можна 
віддати це міжнародній спільноті. Та чи тре-
ба? Міжнародний кримінальний суд уже ви-
конує свою роботу. Але найголовніше для 
будь-якої країни — не відмовлятися від кон-
тролю над власною територією.
 ■ Але є й інша проблема: людину 
не можна двічі притягнути до відпові-
дальності за той самий злочин. Це 
один з основних принципів криміналь-
ного права як на національному рів-
ні, так і на міжнародному. А ми всі жи-
вемо в глобальному світі й говоримо 
про верховенство права.
 — Я не думаю, що хтось буде надто 
хвилюватися з цього приводу. Людина, яка 
вбила тисячі людей, намагаючись знищити 
всю вашу країну... Як ви вважаєте, що про це 
думають громадяни України? Спирайтеся на 
їхню позицію.
 Якщо вам потрібен трибунал щодо аг-
ресії, зробіть його в Україні, з українськими 
юристами й українською мовою. Якщо може-
те — судіть путіна за українськими закона-
ми. Це все настільки серйозно, що здавати-
ся не можна. Пам’ятайте: щойно Україна пок-
ладеться на неукраїнських юристів, суддів та 
персонал, процес може затягнутися навічно. 
Уникайте того, що сталося з Боснією. Босній-
ські мусульмани були такими ж невинувати-
ми в 1990-х, як і Україна зараз. Вони витри-
мали 25-річне випробування судами, а не-
вирішені питання є й досі. Боснія як країна 
застрягла, можливо, почасти і через те, що 
раннього й остаточного суду над лідерами 
боснійських сербів і над самою Сербією не 
відбулося. Минуло 25 років, відбулися дов-
железні процеси, увесь час ці люди говори-
ли. І зараз, через чверть століття, у Боснії 
можна зустріти тих, хто не вважає, що серби 
були неправі і вчиняли злочини в Боснії. Те 
саме може бути і з Україною. Воно вже поча-
лося. Якщо подивитись навкруги чи на опи-
тування — вже є група людей, які вважають, 
що Україна винна у війні.
 ■ Але ці історії не можна порівню-
вати. У нашому випадку йдеться про 
дві незалежні країни і ситуацію, коли 
росія вторглася в Україну і забрала 
частину її території. У Боснії все було 

інакше: там жили люди різних націо-
нальностей і віросповідань, саме вони 
почали воювати, а Сербія лише під-
тримувала одну зі сторін. Я просто не 
можу уявити, щоб хтось в Україні сум-
нівався, що росія сюди вторглася.
 — Ви ж не людей хочете переконати 
— вас турбує міжнародна спільнота. Я ба-
чив дуже тривожний звіт: опитування гро-
мадської думки у всьому світі з відповідя-
ми, хто відповідальний за війну. У Німеч-
чині та Латвії, Польщі та Грузії, в Америці 
та Англії не всі вважають росію винною. Не-
гайна публічна заява, підкріплена доказа-
ми, які неможливо оскаржити щодо відпові-
дальності керівництва росії, — це те, що вам 
потрібно. Після Другої світової війни Нюрн-
берзький процес проводили переможці мо-
вою переможців — англійською, французь-
кою та російською. Суд тривав рік. Люди, що 
народилися після процесу, ніколи не огляда-
лися назад і не сумнівалися. У частині мо-
ральної відповідальності питання закрите. І 
вашій країні я б цього побажав.
 Що більше люди послуговуються та-
кими фразами, як «суверенний імунітет» 
чи «імунітет глави держави», то більше Ук-
раїна перекладає відповідальність на між-
народних юристів. А вони, звісно, люблять 
брати гроші за виконання складних і трива-
лих робіт. Тільки уявіть, що ви маєте ство-
рити новий міжнародний трибунал з питань 
агресії. Усі потрібні дії, фінансування, по-
шук приміщення, призначення суддів — це 
величезні витрати, які тривають не менше 
п’яти років.
 ■ Але ж були міжнародні трибу-
нали щодо Югославії, Руанди.
 — Вони занадто дорогі. Ніхто ніколи не 
організує їх знову.
 ■ У МКС суд починається через 
10 років після злочину, наскільки я 
бачу. Чому це займає стільки часу і 
скільки має тривати?
 — Це ж дивно, чи не так? Як ви гадає-
те, якщо пан Карім Хан знає щось, що свід-
чить про те, що президент путін може бути 
невинним, він мав би про це розповісти, щоб 
ми припинили казати, що той винен. Чи ви 
думаєте, він знає, що путін винен, і просто 
не поспішає?
 Я завжди наполягав на коротких судах. 
Трибунал не має використовувати англійсь-
ку систему права. Але більшість міжнарод-
них судів використовують її, МКС також. Цю 
систему нав’язують американці, англійці та 
австралійці. Ми навіть не знаємо, яка сис-
тема працюватиме швидше. Багато людей 
вважають, що кращим підходом буде inquiry 
[Court of inquiry — слідчий суд].
 ■ Тобто розслідування має відбу-
ватися в суді?
 — Так, розслідування мають проводи-
ти здебільшого судді. Я брав участь у двох 
таких судах щодо Китаю. Серед звинува-
чень були геноцид і злочини проти людя-

ності. Слухання відбулися в Лондоні. Трибу-
нал складався з людей, які не отримува-
ли зарплати, кожна справа тривала менше 
року, вартість останньої була менш як 400 
тисяч євро — за перельоти свідків і готелі, 
більше нікому не платили. Рішення ніхто 
не оскаржив. Ми застосували найжорсткі-
ший стандарт: «доказ поза розумним сум-
нівом». В одному випадку ми виявили зло-
чини проти людяності. В іншому — злочи-
ни проти людяності та одну з форм геноци-
ду. Менш ніж за рік. Я юрист, але мене не 
так цікавлять право й адвокати, як грома-
дяни та потерпілі, а також докази. Ми за-
стосовували право, суворо перевіряли всі 
факти, як це роблять присяжні під час судо-
вих процесів у всьому світі. Ми дуже уваж-
но оцінювали свідків, хоча й не припуска-
ли, що вони говорять неправду. Чому ми не 
маємо вірити тому, хто постав перед судом 
і сказав: «Я сфотографував, як мого сина 
вбиває танк»? Я не можу придумати дійс-
но вагомої причини.
 ■ Ви були прокурором у МТКЮ, 
і одне з обвинувачень проти Міло-
шевича стосувалося геноциду. Деякі 
юристи кажуть, що дії росії в Україні 
мають ознаки геноциду. Зокрема, 
росіяни вивозять сиріт до росії, дають 
їм російське громадянство, а потім їх 
усиновлюють російські родини. Так 
українські діти втрачають свою на-
ціональну ідентичність. Це органі-
зував путін — він підписав указ про 
спрощення процесу надання українсь-
ким дітям російського громадянства. 
Якими доказами можна підтвердити, 
що це геноцид?
 — Це дуже складно. Відтоді, як конвен-
ція про геноцид набула чинності  1951 року, 
більшість країн уникали її, нічого про це не 
говорили, не хотіли її торкатися. На неї поча-
ли зважати під час міжнародних трибуналів 
щодо Югославії, Руанди та в Міжнародному 
кримінальному суді й у Камбоджі. А потім у 
кількох національних юрисдикціях. Але до-
вести особливий умисел будь-якого випадку 
геноциду завжди дуже важко, і злочини, які 
можуть бути геноцидом, майже завжди бу-
дуть злочинами проти людяності, які легше 
довести. І в будь-якому суді, якщо когось, як 
путіна, звинувачують у геноциді і якщо у вас 
буде судовий процес, який проходить пога-
но для підсудного, буде апеляція, яка трива-
тиме ще кілька років на додачу до початко-
вого процесу, що також тягтиметься довго.
 ■ Як кажуть інші юристи-міжна-
родники, міжнародне право завжди 
потребує багато часу.
 — Не завжди. Якщо ви подивитеся на 
злочини проти людяності чи воєнні злочи-
ни, вони прямолінійні. Може бути оскар-
ження. Але вони набагато простіші. Я вва-
жаю, що насправді вам потрібне швидке й 
певне правосуддя за допомогою будь-якого 
механізму. Я не пропоную створити ще один 

народний трибунал. Але ви можете організу-
вати суд. Зеленський може сказати: «Доб-
ре, я знайду надійних українців, ми зроби-
мо слухання, все буде відкрито. Ми просто 
вирішимо, чи це геноцид, чи злочини про-
ти людства, чи військові злочини». Це допо-
може пану Каріму Хану [прискорити роботу 
Міжнародного суду щодо цього], бо будуть 
оцінюватися всі докази. Що дійсно важли-
во — це якомога швидше прийняти рішен-
ня про моральну і кримінальну відповідаль-
ність, яке ніхто не оскаржить.
 ■ Ви кажете, що Україна має сама 
провести суд над путіним. Але росія 
«дзеркалить» наші дії: вони кажуть, 
що готують свій «трибунал» щодо ук-
раїнців. Як тоді можна показати, що 
наш трибунал чесний, а їхній — ні?
 — Це розсудить громадськість. Світ та-
кий, який він є, а не такий, яким ви хоче-
те, щоб він був. Єдиного ідеального міжна-
родного правового порядку не існує. У вас 
є кілька напрямів. У Міжнародному суді 
ООН Україна справляється дуже добре. І 
ви, журналісти, можете продовжувати ро-
боту з МКС. Тисніть на Каріма Хана, щоб 
він виконав свою роботу. Робіть усе, що 
вам хочеться. Але краще не чекайте, коли 
ваші онуки виростуть і лише тоді дізнають-
ся, була це агресія росії чи ні. Це може бути 
небезпечно. Ви маєте діяти швидко. Якщо 
Україна боїться, що в неї корумповані суд-
ді, то знайдіть чесних.
 ■ Мене в цьому контексті не так 
хвилюють корумповані судді, як виз-
нання трибуналу. Наприклад, існу-
вав Верховний кримінальний трибу-
нал Іраку. Він організував судовий 
процес над Саддамом Хусейном та 
іншими. Він базувався на місцевому 
законодавстві і ним керували ірак-
ські судді. Але зрештою міжнарод-
на спільнота заявила, що суд не був 
справедливим.
 — Єдиний спосіб — мати справед-
ливий і відкритий суд. Там можуть бути ук-
раїнські судді або іноземці. Але якщо в ньо-
му працюватимуть юристи з інших країн і си-
туація розвиватиметься так, що рішення, яке 
доведеться ухвалювати, зможе вплинути на 
їхню рідну країну, — як вони діятимуть? Чи 
вчинить адвокат так, як правильно для пра-
восуддя, чи він або вона служитиме інтере-
сам рідної країни? Не завжди легко визна-
читись із відповіддю.
 ■ Ви вірите, що путін постане пе-
ред судом?
 — Це можливо. Так сталося, напри-
клад, у Сербії. Не виключено, що росія змо-
же видати путіна. Якщо його не видадуть, 
існує інша можливість. Коли війна закін-
читься, міжнародне співтовариство має за-
лишити в дії всі санкції, поки путіна не пе-
редадуть суду. Це може спрацювати, якщо 
буде справжня міжнародна рішучість відно-
вити справедливість для жертв України. ■

ЗА ҐРАТИ!

«Судіть путіна за українськими 
законами, інакше процес може 
затягнутися навічно»
Колишній обвинувач Слободана Мілошевича британський юрист 

Джеффрі Найс — про справедливий суд над президентом росії

■Оксана КОВАЛЕНКО

Україна якнайшвидше має притягнути президента росії володимира путі-
на до відповідальності за злочини, які він та його підлеглі коять в Україні. 
І суд треба проводити в Україні та для українців, а далі вже хай тривають 
процеси в міжнародних судах. Таку ідею пропонує головний обвинувач 
експрезидента Сербії Слободана Мілошевича в Міжнародному трибуналі 
для колишньої Югославії (МТКЮ) Джеффрі Найс. У 1991 році респуб-
ліки Югославії одна за одною почали заявляти про незалежність. Це не 
сподобалося Сербії. Її президент Слободан Мілошевич намагався збере-
гти контроль над колишніми частинами Югославії та застосував силу, а 
також заохочував сербів у Боснії та Хорватії створювати «республіки». 
Мілошевича звинувачували в масових убивствах мусульман у Боснії і 
Герцеговині, геноциді, насильному переміщенні людей, створенні кон-
центраційних таборів, а також в інших міжнародних злочинах. Його 
доставили в суд у 2001 році, але  2006-го він помер у своїй камері 
в Гаазі, так і не дочекавшись вироку. Після трибуналу Найс крити-
кував прокурора Карлу Дель Понте, говорив, що вона пішла з Мі-
лошевичем на компроміс, що потім призвело до невдачі у справі 
Боснії і Герцеговини проти Сербії про геноцид. 
2018 року Найс очолив у Британії народний трибунал 
щодо Китаю через уйгурів, його висновки британці 
взяли до уваги. Він також співпрацював із потерпі-
лими в процесах у Міжнародному кримінальному 
суді. «Бабель» зустрівся з ним на полях конфе-
ренції YES. У розмові з кореспонденткою Окса-
ною Коваленко Найс пояснює, чому Україні варто 
по спішати з рішенням щодо злочинів путіна і на 
чому варто зосередитись. 
«Бабель» із травня спілкується про те, як притяг-
нути до відповідальності російських злочинців, із 
різними експертами з міжнародного права — ук-
раїнськими та міжнародними. Погляд Джеффрі 
Найса відрізняється від того, що ми вже чули. Його можна порівняти з 
висловом із серіалу «Картковий будинок»: «Якщо вам не подобається 
сервіровка столу, перекиньте стіл».

Джеффрі Найс.
Фото з сайту 

www.radiosvoboda.org.

❙
❙
❙
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Уперше за 30 років 
Раду керуючих 
Світового банку 
та МВФ очолив 
українець
 На  2023 р ік  головою Ради 
керуючих Світового  банку 
та  Міжнародного валютно-
го  фонду обрано мін істра  фі-
нанс ів  України Серг ія  Мар-
ченка.  В ін  головуватиме на 
щорічних зустр ічах  МВФ та 
Світового  банку  впродовж 
наст упного року .  На сво їй 
сторінц і  у  фейсбуці  мін істр 
написав:  «Щойно я  був  об-
раний головою ради керую-
чих Світового  банку  та  Між-
народного валютного фон-
ду.  Це сталося вперше за  30 
рок ів  членства  України в  СБ 
та  МВФ… Це велика честь  — 
представляти Україну  на  між-
народній  фінансовій  арені». 
Серг ій  Марченко додав, 
що новий стат ус  дозволить 
п ідвищити ефективність  сп ів-
праці  з  міжнародними фінан-
совими інстит уціями та  кра ї -
нами — членами СБ та  МВФ.

Банкноти 
попереднього 
покоління поступово 
замінюватимуть на 
нові
 З  1  с ічня 2023 року  Націо-
нальний банк  України розпоч-
не  пост упове вилучення з  об і -
г у  паперових банкнот  номіна-
лом 5 ,  10 ,  20  та  100 гривень 
зразка  2003-2007 рок ів  з  ме-
тою пост упової  заміни їх  на 
нов і .  Натомість  ринок гот ів-
ки поповнять  банкноти ново-
го  покоління номіналом 20 та 
100 гривень,  а  також моне-
ти  номіналом 5  та  10 гривень 
зразка  2018 року .
 Метою такого  кроку  є 
п ідвищення якост і  гот івкових 
грошей,  бо  банкноти поперед-
нього  покоління є  доволі  зно-
шені  та  непривабливі ,  поліп-
шення гот івкових розрахунк ів 
та  їхньої  зручност і  для насе-
лення.

Інфляція в Україні 
прискорилася у 
вересні 

 З  початку  року  ц іни п ідня-
лися на  21,8  в ідсотка .  А  зрос-
тання споживчих ц ін  в  нашій 
кра їн і  у  вересні  пришвидши-
лося до 1 ,9  в ідсотка  п ісля 0 ,7 
— у липні  й  1 ,1  — у серп-
н і  в ідповідно.  За  даними Дер-
жавної  служби статистики,  в 
р ічному вимір і  інфляція  у  ве-
ресні  зросла до 24,6% проти 
18%  у  травні ,  21 ,5% у  чер-
вні ,  22 ,2% у  липні  та  23,8% — 
у серпні .  Загалом на  спожив-
чому ринку  ц іни у  вересні  на 
продукти харчування та  без-
алкогольні  напої ,  за  п ідра-
хунками Держстат у ,  зб іль-
шилися на  1 ,9%.  Лідером у 
здорожчанні  стали яйця (на 
22,7%).
 Окрім того ,  су т тєво дода-
ли в  ц ін і ,  на  12,1  — 23,1%, 
сало,  фрукти,  рис ,  цукор, 
риба та  продукти з  риби, 
м ’ясо та  м ’ясопродукти,  без-
алкогольні  напої . 
 Ц іни на  алкоголь та  тютюн 
п ідвищилися на  1 ,1%.  Одяг  та 
взу т тя  подорожчали на  9 ,8%.
 Комунальні  послуги — 
житло,  вода,  електроенерг ія , 
газ  — піднялися на  0 ,9%,  в 
основному,  за  рахунок п ідви-
щення ц ін  на  прибирання 
сміт тя ,  у тримання та  ремонт 
житла та  його  оренду.
 Послуги осв іти  вирос-
ли на  7 ,1% (на  11,4% — се-
редня,  на  7 ,2% — вища та  на 
5 ,9% — дошкільна) .   

НОВИНИ ПЛЮС■ Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Національний банк швидень-
ко це рішення підтримав. В Ук-
раїні наразі 14 системних банків 
(чотири з них з державним капі-
талом). Але в експертних колах 
законопроєкт відразу охрестили 
«альфабанківським» через пліт-
ки щодо майбутньої націоналі-
зації Альфа-Банку. Пересуди ви-
никли не на порожньому місці. 
Вже наступного дня після втор-
гнення росії в Україну, 25 люто-
го 2022 року, НБУ відкликав лі-
цензії та поставив на ліквідацію 
два банки з рф — Міжнародний 
резервний банк (колишній Сбєр-
банк, яким володів Сбєрбанк рф) 
та Промінвестбанк (що належить 
Внєшекономбанку рф). Закрит-
тя або націоналізація Альфа-Бан-
ку, яким через ABH Holdings S.A. 
(Люксембург) володіє група росій-
ських бізнесменів (Андрій Косогов 
(40,96% акцій), Михайло Фрідман 
(32,86%), Петро Авен (12,4%)), 
вбачалось логічним. Адже про-
дати цей банк росіяни через між-
народні санкції ніяк не могли. До 
того ж Альфа-Банк пручався як 
скажений. Ще в червні Михайло 
Фрідман, який, до речі, народився 
у Львові, запропонував переказа-
ти 1 мільярд доларів Національно-
му банку України, схвалення яко-
го було потрібно, перш ніж питан-
ня зняття обмежень може бути пе-
редано до ЄС. 
 Треба сказати відверто: ця 
пропозиція викликала суперечки 
в українському експертному сере-
довищі, хоч як крути, мільярд до-
ларів — це мільярд доларів... За-
хідні партнери дивувалися: ук-
раїнський уряд вимагає замо-
рожені активи росії, а в самих 
працює банк із російським капі-
талом! Британське МЗС твердо за-
явило, що Велика Британія «не 
потурає будь-яким спробам уник-
нути санкцій». У вересні Фрідман 
вдруге запропонував перевести 
мільярд доларів зі свого особис-
того статку, який зараз заморо-
жено через санкції Лондона, ук-
раїнській дочірній компаніі Alfa. 
Для того щоб ці гроші могли бути 
використані на допомогу у віднов-
ленні України. «Банк Alfa хотів 
би як один із найбільших приват-
них банків в Україні... брати ак-

тивну участь у відновленні ук-
раїнської економіки після війни, 
— цитує The Wall Street Journal 
слова голови наглядової ради 
філії в Україні Романа Шпека. — 
Кошти можуть бути використані 
для допомоги Києву у відновлен-
ні таких сфер, як інфраструктура, 
охорона здоров’я, продовольча та 
енергетична безпека». 
 Нарешті 30 вересня Рада на-
ціональної безпеки і оборони 
вперше з початку повномасш-
табної війни з росією ввела санк-
ції проти російських бізнесменів 
зі списків санкцій ЄС і країн G7. 
І законопроєкт про націоналі-
зацію не забарився. Як написав 
перший заступник голови фінан-
сового комітету Верховної Ради 
Ярослав Железняк: «Закон буде 
швидко підписаний. І швидко ви-
користаний теж (if you know what 
I mean)». 
 «Очевидно, законопроєкт 
розроблявся для Альфа-Банку, 
про що свідчить згадка підсанк-
ційних осіб та умова компенса-
ції можливих збитків колишніх 
власників лише за рахунок кош-
тів, відшкодованих державою-аг-
ресором. Але нічого не заважати-
ме застосовувати цей закон і щодо 
інших банків», — вважає керів-
ник аналітичного департаменту 
Concorde Capital Олександр Па-
ращій. Так, у проєкті закону вка-
зується, що «відшкодування вар-
тості акцій акціонерам (у разі її 
перевищення 1 грн, за виснов-
ком аудиторської компанії) буде 
можливим тільки після компен-
сації збитків державі Україна від 

рф і винятково за рахунок таких 
коштів». У всьому іншому закон 
прописаний з урахуванням юри-
дичних недоліків, допущених 
при націоналізації ПриватБан-
ку: націоналізація системно важ-
ливого банку відбуватиметься че-
рез процедуру зарахування банку 
до категорії неплатоспроможних, 
однак не потребуватиме докапі-
талізації з боку держави — про-
даж банку за 1 грн буде прово-
дитись незалежно від фактично-
го розміру регулятивного капіта-
лу банку. Фонд не здійснюватиме 
зміни розміру статутного капіта-
лу неплатоспроможного систем-
но важливого банку, деномінації 
акцій такого банку, у тому числі 
не буде проводити обмін грошо-
вих зобов’язань банку на акції 
додаткової емісії. Замість обміну 
вкладів на акції з наступним їх ви-
купом державою запроваджуєть-
ся припинення зобов’язань банку 
перед контролерами та власника-
ми істотної участі у такому бан-
ку, а також підсанкційними осо-
бами з наступним зарахуванням 
коштів за цими зобов’язаннями у 

дохід банку (також збільшується 
капітал банку). 
 Ситуація з фінансовими по-
казниками Альфа-Банку не є гір-
шою чи кращою, ніж у решти сис-
темно важливих банків. Основ-
на проблема — це кінцеві бене-
фіціари, на яких були накладені 
санкції після повномасштабного 
вторгнення росії. Націоналізація 
Альфа-Банку, яка може статися 
дуже-дуже швидко, буде опти-
мальним варіантом і для країни, 
і для фінансової установи, а та-
кож дозволить захистити вклад-
ників та держбюджет. 
  З початку війни держава га-
рантувала 100-відсотковий за-
хист вкладів фізосіб, але юридич-
ні особи під гарантії не потрапили. 
«На воєнний час та через три міся-
ці після його завершення вклади 
фізичних осіб у будь-якому банку 
гарантуються у повному обсязі. А 
націоналізація банку забезпечує 
таку саму гарантію для всіх юри-
дичних осіб, які не пов’язані з ак-
ціонерами», — прокоментував си-
туацію фінансовий аналітик гру-
пи ICU Михайло Демків. ■

Альфа-Банк — фінансова установа з підсанкційними інвесторами.❙

ФІНАНСИ

І джазові фестивалі 
не допомогли...
Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт №8069 про 
особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах 
воєнного стану

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Восени в Україні зросли ціни фак-
тично на всі продукти харчування, але 
динаміка зростання вартості курячих 
яєць здивувала навіть тих, хто не рахує 
копійки до пенсії. Якщо у серпні за про-
стий десяток відомі торговельні мережі 
брали в середньому 30 гривень, то у ве-
ресні і жовтні відповідно — 40 і понад 
50 гривень. Причому виробники заяв-
ляють, що сьогоднішній максимум має 
тенденцію до зростання. 
 Уже зараз «Ашан» продає продук-
цію марки «Квочка» по 64,60 гривні за 
десяток, а від «Ясенсвіт» (справжні ве-
летні) — по 64,80 гривні. Ще активніше 
змінює цінники мережа «Мегамаркет», 
де вартість упаковки стартує від 67,20 
гривні. Трапляються і зовсім безсором-
ні відчайдухи, які під час війни пробу-
ють збувати товар по 75-80-90 гривень 
за десяток. 
 За словами виробників, ціна на цей 
дієтичний продукт восени зростає тра-
диційно через зниження середньодобо-
вої температури і скорочення світло-
вого дня. Мовляв, кури несуться мен-

ше, тому яйця дорожчають автоматич-
но. Але цього року до звичних причин 
доєдналися і негаразди, пов’язані з пов-
номасштабною війною. Раніше на тери-
торії Херсонської, Донецької, Лугансь-
кої, Харківської та Запорізької облас-
тей припадало 17 відсотків від загаль-
ного виробництва яєць. Лідером у цьому 
регіоні визнана птахофабрика в знаме-
нитій Чорнобаївці, яка наразі тимчасо-
во окупована. Не краща ситуація й на 
інших підприємствах. За даними аналі-
тика УКАБ Світлани Литвин, тепер ви-
робництво на цих потужностях або при-
зупинено, або максимально скорочено, 
оскільки вести господарську діяльність 
під постійними обстрілами практично 
неможливо. 
 Ще одна причина — суто техноло-
гічна. «На початку повномасштабної 
війни деякі підприємства в невизначе-
них умовах частково не запустили ін-
кубаційні процеси для отримання мо-
лодої птиці, — повідомила пані Лит-
вин виданню Delo. ua. — Це призвело до 
тимчасового скорочення поголів’я ку-
рей-несучок і, відповідно, зменшення 
обсягів виробництва. Однак це явище 

тимчасове і незабаром таке просідання 
має бути вирівняне».
 А ось ціна яєць, на думку експертів 
продовольчого ринку, й далі може зро-
стати. Адже, окрім основних чинни-
ків, на вартість цього продукту впли-
ває стрімке здорожчання логістики, ве-
теринарних препаратів і кормових до-
бавок. Межа — додаткові ще 10 (а може, 
й більше) відсотків. Потім ціна стабілі-
зується й піде на спад навесні. Але це не 
точно... ■ 

Поласувати яєшнею може дозволити собі 
не кожен.

❙
❙

ІНФЛЯЦІЯ

Омлет «за ціною однокімнатної квартири»
В Україні рекордними темпами дорожчають курячі яйця, і виробники поки що не 
визначилися з максимальною вартістю продукту

■
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«Гетьманська столиця»
 Повномасштабне вторгнення росії при-
несло в Україну біль, жах, руйнування 
та смерть, утім стало поштовхом до змін 
і водночас потужним каталізатором для 
розвитку багатьох людей. Історики Націо-
нального заповідника «Гетьманська сто-
лиця», забезпечивши всі необхідні захо-
ди для збереження рухомих і нерухомих 
пам’яток, почали пошук і реалізацію не 
тільки нових форм своєї наукової роботи, 
а й активніше зосередилися на міжнарод-
ній співпраці з закордонними культурно-
освітніми та науковими закладами: музе-
ями, архівами, школами, університетами 
та бібліотеками.
 Родина гетьмана Кирила Розумовсько-
го відіграла вагому роль у європейській іс-
торії, культурі та науці. Науковці заповід-
ника впродовж тривалого часу вивчають 
життєвий шлях її представників і змог-
ли встановити, що діяльність багатьох з 
них була організована в різних куточках 
нашої планети. Зосередившись на науко-
вому пошуку матеріалів про родину Розу-
мовських у міжнародних інституціях, 1 
квітня 2022 року ми відправили перший 
лист-запит у Страсбурзький університет, 
де студіювали гетьман Кирило Розумовсь-
кий та його сини Олексій, Петро та Анд-
рій. 
 У процесі роботи над формуванням за-
питів ми усвідомлювали, що маємо не лише 
віднайти цінні артефакти, а й ознайомити 
зарубіжних колег з історією української 
державності, з історією Батурина та спо-
нукати до зацікавленості Розумовськими, 
тому кожне звернення містило лаконічну, 
але глибоку інформацію про це. 
 Наші пошуки були зосереджені на ви-
явленні матеріалів, документів і експо-
натів, пов’язаних із життям та діяльністю 
таких особистостей, як: гетьман Кирило 
Розумовський; Андрій Кирилович Розу-
мовський, дипломат, організатор Віденсь-
кого конгресу, меценат, який відіграв ва-
гому роль у становленні музичного генія 
Л. Бетховена; Григорій Кирилович Розу-
мовський, відомий у Європі вчений-міне-
ролог, зоолог, натураліст, засновник Ло-
заннського товариства любителів фізич-
них наук та член Шведської королівсь-
кої академії наук, Академії наук Турина, 
Баварської академії наук; Каміл Льво-
вич Розумовський, правнук гетьмана, 
котрий відзначився меценатською діяль-

ністю в культурній і освітній царинах як 
на теренах сучасної Чехії, так і України. 
І саме він був ініціатором та благодійни-
ком першої реставрації палацу Кирила 
Розумовського в Батурині, де на почат-
ку ХХ ст. планував відкрити Музей ук-
раїнської старовини.
 На сьогодні ми підготували та надісла-
ли 35 листів-запитів у 29 інституцій май-
же в усі частини світу, найбільше — до 
країн Європи.
 У деяких випадках, готуючи запити, 
ми були впевнені, але часто керувалися 
і науковими припущеннями. Як, напри-
клад, з відкритих джерел нам стало відо-
мо, що в Сілезькому музеї (Чехія) є низка 
речей, які належали родині Розумовських. 
Вирішивши писати до Будинку-музею Бет-
ховена (Німеччина), ми лише припускали, 
що там можуть бути цінні для нас експона-
ти, а звернувшись до Страсбурзького уні-
верситету (Франція), ми робили сміливу 
спробу перевірити відомості про навчан-
ня гетьмана та його дітей у цьому вищому 
навчальному закладі. Загалом усі підготов-
лені істориками листи можна поділити на 
декілька напрямів: уточнення інформації 
про життя зазначених осіб; пошук архів-
них матеріалів; виявлення речей, творів 
живопису, що перебували у їхній власності 
або містили зображення членів гетьмансь-
кої родини; проведення спільних заходів 
(концертів, лекцій).
 Констатуємо, що значна частина адре-
сатів уже відгукнулася, і нині вони спів-
працюють з нами. Великою радістю стала 
перша відповідь, отримана 11 травня, від 
співробітників Австрійської національ-
ної бібліотеки, де було виявлено гравю-
ри із зображенням братів Кирила й Олек-
сія Розумовських та Андрія Кириловича 
Розумовського. На наш додатковий запит 
Національному заповіднику «Гетьмансь-

ка столиця» було надано якісні електрон-
ні копії зазначених портретів. 
 Співробітники Сілезького музею від-
найшли у своїй колекції та передали нам 
фото експонатів, які належали Камілу 
Розумовському. Приміром, зображен-
ня його замків Долні Животіце та Вікш-
тейн, портрет дружини Марії, пам’ятної 
медалі сім’ї Розумовських з приводу річ-
ниці шлюбу. У співпраці з міжнародними 
колегами з Віденського музею ми вияви-
ли зображення палацу Андрія Розумовсь-
кого у Відні, а Британський музей надав 
нам фото візиток Андрія та його дружини 
Єлизавети (уродженої Тун-Гогенштайн) зі 
своєї колекції. 
 Варто зазначити, що Віденський му-
зей планує додатково представити дипло-
матичну діяльність Андрія Розумовського 
у своїй експозиції, оскільки до цього часу 
особистість Андрія була висвітлена лише 
як покровителя Бетховена. Про ці наміри 
повідомила Ліза Ногглер, колега, яка під-
тримує з нами зв’язок: «Віденський музей 
зараз перебудовується, а експозиції пов-

ністю оновлюються. Після відкриття буде 
зосереджено увагу на Віденському конг-
ресі та його героях». Важливо, що коле-
ги звернули більшу увагу на сина гетьма-
на України. 
 Зазначимо, що в ході співпраці колеги 
з указаних інституцій виявили повагу до 
України, зацікавленість до української іс-
торії, інтерес до нашого закладу та видат-
них українських особистостей. Важливо, 
що вони продемонстрували готовність до 
співпраці у культурній царині в умовах 
війни. 
 Ми були приємно вражені результатом 
міжнародної співпраці, адже в зарубіж-
них інституціях було віднайдено не відомі 
нам раніше експонати, пов’язані з діяль-
ністю Розумовських на теренах Європи. 
Нині ми здійснюємо ґрунтовне вивчення 
та систематизацію отриманих відомостей 
про нововиявлені речі з метою їх майбут-
нього представлення у палаці гетьмана 
України Кирила Розумовського.
 На цьому наукові пошуки не припи-
няємо, адже усвідомлюємо, що наші від-
криття є лише верхівкою айсберга. Впев-
нені, що робота українських науковців, 
підтримана європейськими установами, 
неодмінно сприятиме поверненню ук-
раїнської історії. А до 270-ї річниці від 
дня народження Андрія Розумовсько-
го ми плануємо презентувати результа-
ти нашої міжнародної співпраці онлайн-
виставкою. ■

Юлія ЯРУЧИК
Італія 

Marmomac — найбільша і най-
престижніша італійська вистав-
ка глобального рівня у галузі 
кам’яного дизайну і технологій. 
47 країн, 1168 проєктів, 4 дні ін-
тенсивного спілкування та обмі-
ну досвідом між дизайнерами і 
виробниками з різних континен-
тів — цього року Marmomac про-
ходить уже в 56-й раз. Українсь-
кий стенд на виставці такого 
масштабу представлено вперше. 
Vitalita Ucraina (з іт. — Українсь-
ка життєзарядність) — бажання 
і вміння продовжувати жити, 
розвиватися і рости за будь-
яких умов, саме те, що зараз Ук-
раїна демонструє всьому світу. 
За словами авторів артоб’єкта, 
експонати покликані передати 
відвідувачам філософію відрод-
ження і нового життя, що бере 
свій початок з міксу сміливості, 
сили, єдності і креативу. 

 На стенді представлено робо-
ти переможців конкурсу, що був 
проведений серед українських 
дизайнерів у липні цього року: 
Маріанни Єлейко та Аліси Ли-
сих, а також скульптури Валерії 
Варі, Анни Манако, Аліни Крав-
чук. Усі об’єкти було виготовле-
но в Україні на базі відомих ком-
паній Instech та llab.design, що 
спеціалізуються на кам’яному 
декорі й привезено в Верону спе-
ціально для виставки. 
 «На ідейну розробку, про-
ведення конкурсу серед дизай-

нерів, транспортування ви-
робів у нас було лише два міся-
ці. Vitalita Ucraina — це частина 
проєкту Life Line, який ми пре-
зентували цього літа на Milano 
Design Week. Ми хотіли пока-
зати світу Україну в цей непро-
стий момент такою, якою вона 
є насправді. А сьогоднішня Ук-
раїна — це прагнення до жит-
тя, прагнення до відродження, 
прагнення зберегти свою іден-
тичність, — розповідає одна з 
кураторок стенду, дизайнерка 
Анна Манако. 
 Робота Nascita (з іт. — народ-
ження) Анни — у центрі експо-
зиції. У двох невеликих об’єктах 
інтер’єру закладено ідею безпе-
рервного життєвого циклу як 
абсолютної перемоги над смер-
тю. Кавовий столик і панно ви-
готовлені методом нашаруван-
ня мармуру, що символізує на-
шарування життєвого досвіду, 
історії. Всередині панно — дзер-
кало. Таким чином кожен, хто 
розглядає артоб’єкт, стає з ним 
одним цілим, переосмислює свій 
життєвий досвід і свою роль у 
творенні колективної історії й 
колективного відродження. 

 «З початком війни в Україні 
нам, дизайнерам, було нелегко 
визначитися, в якому напрям-
ку рухатися і куди спрямовува-
ти свою енергію, — продовжує 
Анна. — Але в якийсь момент 
прийшло розуміння, що потріб-
но максимально продуктивно 
працювати саме у своєму вузь-
кому профілі. Оборону потріб-
но втримати на всіх можливих 
фронтах. Культурно-мистець-
кий, як на мене, — один із най-
важливіших на сьогодні. 

 Я дуже рада, що нам вдалося 
показати цю експозицію саме в 
Вероні. Верона — це місто, де ук-
раїнська культура представлена 
дуже мало, натомість тут міцно 
вкоренилися проросійські полі-
тично-суспільні погляди. Я неод-
норазово намагалася реалізувати 
в цьому місті проєкти, пов’язані 
з українським мистецтвом, але, 
на жаль, безуспішно. 
 Здобути ж стенд на цій вис-
тавці теж було дуже непросто. 
У цьому процесі було залучено 
і наші дипломатичні представ-

ництва в Італії, і дизайнерську 
спільноту, і просто небайдужих 
італійців. Подія насправді дуже 
важлива, адже Україна на такій 
глобальній події, як Marmomac, 
— уперше. Про нас написали ба-
гато італійських медіа, нашим 
стендом зацікавилися відві-
дувачі та дизайнери-учасники 
виставки. Тому це однозначна 
перемога». 
 Серед інших робіт експозиції 
— настінне панно «Слід» Аліси 
Лисих, схематична топографіч-
на карта, єдність українських 
регіонів, прошитих між собою 
чи то вишивкою, чи то кров’ю. 
В ідейному наповненні скульп-
тур «Пшениця» Анни Манако і 
Олександра Кусіля, «Насінина» 
Маріанни Єлейко, «Зірка» Алі-
ни Кравчук традиційні українсь-
кі символи в новому прочитанні і 
новому переосмисленні. 
 «Цей кавовий столик — це 
своєрідний сонячний годинник. 
Ніжку столика формують 30 кіл 
— 30 років нашої історії, — по-
казує відвідувачам свою роботу 
«Час» дизайнерка Валерія Варі. 
— Стільниця ж прикрашена гно-
моном, який є логічним продов-
женням ніжки стола і символі-
зує світле майбутнє». 
 До слова, експозиція діє за 
незмінної підтримки Генераль-
ного Консульства України у 
Мілані. Організатори сподіва-
ються, що вже найближчим ча-
сом експонати стенду зможуть 
побачити і в інших італійських 
містах під час знакових куль-
турно-мистецьких подій. ■

АРТПРОСТІР

Життєрадісність на тлі війни
На престижній міжнародній виставці Marmomac у Вероні вперше 
представлено український стенд

■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Віднайдено спадщину Розумовських 
Досвід міжнародної 
співпраці Батуринського 
історико-культурного 
заповідника в умовах війни

■Альона ГРАБОВЕЦЬ, історик НІКЗ

Андрій Розумовський. Гравюра. Невідомий 
художник. Перша половина ХІХ ст. 
З Австрійської національної бібліотеки.

❙
❙
❙

Палац князя Розумовського. Малюнок 
олівцем. Художник Балтазар Віганд. 1818 р.
Із Віденського музею.

❙
❙
❙

Анна Манако. Панно «Народження».❙
Настінне панно «Слід» Аліси Лисих.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Упродовж останніх пів року 
в українському книжниц-
тві сталася феноменальна 
подія. Одна наша книжка 
перекладена і вже видана 
у 25 країнах світу. Здаєть-
ся, навіть славетний «Пін-
гвін» Андрія Куркова не 
досяг такого показника за 
багато років. Отже, біогра-
фічний нарис журналіста 
Сергія Руденка «Зеленсь-
кий без гриму» (К.: Саміт-
Книга, 2021). Звісно, тут 
ідеться про специфічний 
збіг факторів, тож аж ніяк 
не порівнюю двох згада-
них авторів. Але факт є: ви-
бухове копіювання світом 
українського твору; 25 пе-
ревидань за шість місяців.

 На початку березня 
Руденкові подзвонили з 
Thomas Wiedling literary 
agency, що базується в 
Мюнхені. Ця агенція дов-
гий час спеціалізувала-
ся на купівлі авторських 
прав російськомовних 
(переважно, звісно, влас-
не російських) письменни-
ків. З початком російсько-
української війни 2014-го 
там різко скоротили кон-
такти, а з деким, як-от 
із Захаром Прілєпіним, 
розірвали контракти. На-
томість зосередилися на 
українському ринку.
 Ведлінг запропонував 
Руденку послуги з просу-
вання книжки. Як розка-
зував мені Сергій, він на-
віть не припускав, даючи 
згоду, який масив додат-
кової роботи звалиться на 
нього. Для одних видавців 
мусив дописувати книж-
ку з огляду на події після 
24 лютого (український 
оригінал з’явився рані-
ше), для інших — робити 
розлогі коментарі, а голо-
вне — давати нескінченні 
інтерв’ю для тамтеш ньої 
преси та телебачення. Пра-
цюючи на телеканалі «Ес-
пресо», він щодня бере де-
кілька інтерв’ю, але щоб 
самому давати стільки ж 
— на початку навіть не пі-
дозрював. Каже, що спів-
праця з західними ви-
давцями не має нічого 
спільного з ситуацією на 
вітчизняному ринку. А 
йому є з чим порівнюва-
ти: наприкінці 2000-х він 
опублікував шість полі-
тичних портретів у київсь-
кому видавництві «Саміт-
Книга». Про Ющенка, 
Януковича, Тимошенко 
(цілих три книжки) та «25 
багатіїв України». 
 На дорожню карту про-
сування книжки варто пог-
лянути: Нідерланди, Пор-
тугалія, Іспанія, Ісландія, 
Італія, Німеччина, Поль-
ща, Чехія, Велика Бри-
танія, США, Словаччина, 
Словенія, Північна Маке-
донія, Албанія, Румунія, 
Угорщина, Данія, Норве-
гія, Фінляндія, Естонія, 
Латвія, Литва, Грузія, 
Японія,  Монголія. У кож-
ній країні траплялися свої 
нюанси. У Польщі, напри-
клад, її випустили у трьох 
варіантах: у палітурці, у 
масовій м’якій обкладин-
ці та ще й в оригіналі, ук-
раїнською. У Данії, Нідер-

ландах, Іспанії та США 
паралельно вийшли ав-
діокнижки. Литва одразу 
надрукувала 5000 копій 
(до порівняння: українсь-
кий наклад «Саміту» — 
1000).
 Десь на другий місяць 
просування книжки Ру-
денка з’явився конку-
рент, голландський жур-
наліст, що також написав 
біографічний нарис про 
Зеленського. Якийсь час 
ця новинка трималася в 
топі продажів, але зреш-
тою програла рейтинги; 
що показово — насампе-
ред у Німеччині. Далі на 
Заході з’явилася книж-
ка німецького репорте-
ра, а згодом почали вихо-
дити переклади спогадів 
колишньої прессекре-
тарки Зеленського Юлії 
Мендель «Кожен із нас 
президент» (Х.: Клуб сі-
мейного дозвілля, 2021). 
У консьюмерських опиту-
ваннях пріоритет завжди 
балансує між апробовани-
ми брендами і новинками. 
Завжди — гойдалка. Так і 
тут: популярність Руден-
кового «Зеленського без 
гриму» досі то поступаєть-
ся, то бере гору. Але за те-
риторіальним поширен-
ням конкуренти поки що 
не мають шансів. 
 Що найбільше вразило 
Сергія Руденка в усій цій 
кампанії — це рецензії у 
найпопулярніших видан-
нях, що одразу відлуню-
вали зростанням прода-
жів на Amazon. В Америці 
— «Тайм» та «Ньюсвік»; 
у Британії — «Файнен-
шл Таймс» і «Гардіан»; 
у Німеччині — «Вельт» 
і «Шпігель». Чи були 
аналітичні рецензії в ук-

раїнській пресі на першо-
видання — риторичне за-
питання. Бо річ не лише в 
загумінковій неувазі на-
шої преси до книжкової 
проблематики, а і в актив-
ному бажанні президент-
ського офісу максималь-
но замовчати існування 
Руденкової книжки. Так, 
«Зеленський без гриму»  
дуже відрізняється від по-
дання на Нобелівську пре-
мію миру.
 Попередні персональ-
ні портрети Руденко ви-
будовував як такі собі ен-
циклопедичні довідники з 
підзаголовком «Оточення 
від А до Я»: амбіції, пог-
ляди, регалії, компромат, 
сім’я, уподобання тих, 
хто стояв за спиною ліде-
ра у першому ряду. Ну і, 
ясно, в усіх їхніх зв’язках 
із заголовним персонажем 
збірки. Так, це принцип 
«скажи, хто твій друг...». 
Вельми актуальний для 
новітньої української іс-
торії принцип, оскільки 
більшість президентів па-
лилася саме на безконт-
рольності «любих друзів» 
(за винятком хіба першо-
го: Кравчук сповідував 
іншу політику добору кад-
рів). Що ж до нинішнього 
президента — «Зеленський 
просто йде дорогою своїх 
попередників. З усіма від-
повідними ризиками, на-
слідками, а головне — із 
прогнозованим фіналом».
 Раніше Руденко уни-
кав власних висновків. 
Але набутий журналіст-
ський досвід дає на це пра-
во. Як влучно зауважив 
інший досвідчений медій-
ник, Олександр Марти-
ненко, «журналіст, що 
працює з галуззю понад де-

сять років, мусить знати 
її краще за міністра, при-
значеного вчора, оскіль-
ки за ті десять років то 
вже п’ятий міністр в його 
медійній кар’єрі» (Валерій 
Калниш, За слова відпові-
дають. — К.: Брайт Букс, 
2018). Сергій Руденко в 
політичній журналісти-
ці набагато довше за ме-
тафорійні десять років 
— тож до його висновків 
варто дослухатися.
 Утім у книжці «Зе-
ленський без гриму» наш 
автор постає вже не так 
журналістом, як нон-
фікшн-письменником. 
Вона складається з вервеч-
ки документальних опові-
дань з життя «головного 
героя» — 35 епізодів, базо-
ваних на тому-таки прин-
ципові «скажи, хто твій 
друг...». Ось брати Шефі-
ри, Сергій та Борис, що за-
пропонували майбутньому 
президентові першу по-
саду в його КВН-кар’єрі. 
1994-го Шефіри створи-
ли команду «Запоріжжя–
Кривий Ріг–Транзит» і за-
просили туди Володимира 
постановником танців. 
Далі «втрьох вони винай-
мали однокімнатну квар-
тиру в Митіщах і пра-
цювали у компанії АМІК 
Алєксандра Маслякова». 
На московській сцені від-
бувся й акторський дебют 
Зеленського з невеличкою 
мініатюрою (1997).
 Зрештою Шефіри кон-
вертували свою впли-
вовість у президенство мо-
лодшого товариша. «Коли 
вони побачили шалений 
успіх серіалу «Слуга на-
роду», вони зрозуміли, що 
Вову можна використову-
вати не лише для «мочи-

лова». Відтак «ми кажемо 
Зеленський — маємо на 
увазі Шефірів, ми кажемо 
брати Шефіри — мамо на 
увазі Зеленського». 
 Звісно, в одному з по-
чаткових епізодів зус-
трічаємо «веселуна, 
життєлюба, сибарита, 
полі тичного троля і по-
рушника усіх писаних і 
неписаних правил Анд-
рія Богдана». Ким і де той 
тільки не побував: радник 
голови Дніпропетровської 
ОДА Ігоря Коломойсько-
го; заступник міністра юс-
тиції; радник народного 
депутата Андрія Портно-
ва; адвокат Геннадія Кор-
бана; двічі безрезультат-
но балотувався до ВР за 
списками «Нашої Украї-
ни — Народної самообо-
рони (2007; №93) та БПП 
(2014; №74). Чим саме він 
«тримав» Зеленського, 
досі достеменно не відомо. 
Але тримав міцно: «Щоб 
він був поруч, Володимир 
навіть перейменував Ад-
міністрацію на Офіс пре-
зидента, оскільки в іншо-
му разі Богдан, як людина, 
що потрапляла під люст-
рацію, не могла б керува-
ти президентською кан-
целярією». Упродовж пів 
року Богдан зробив себе 
другою людиною в дер-
жавній ієрархії. Відомий 
політик Роман Безсмерт-
ний, коли попервах ще на-
магався пояснити новим 
мешканцям Банкової ме-
ханізми держуправління, 
занотував: «Керівник Офі-
су президента, по суті, є 
прем’єр-міністром».
 Є у книжці і про першо-
го номінального прем’єра 
Андрія Гончарука, того 
самого, що на нараді з 

керівниками фінансово-
го блоку чесно зізнався: 
я повний профан в еконо-
міці. «З ним до уряду при-
йшли ті, хто погодився 
ризикнути своєю репута-
цією, і ті, хто її давно вже 
втратив», а проте «Гон-
чаруку була відведена роль 
вітрини реформ президен-
та Зеленського». Що тут 
сказати? «Чиє б прізви-
ще не було вписане у гра-
фі «прем’єр-міністр» чи 
«міністр», все одно чи-
тається: «Зеленський».
 Зустрічаємося на 
сторінках книжки і з 
Дмитром Разумковим, 
який під час виборчої кам-
панії «вів дискусії від імени 
Зеленського на телекана-
лах». Після його усунення 
з посади голови Верховної 
Ради Руденко занотував: 
«Він знає не лише те, як 
бути дублером кандида-
та у президенти, а й як са-
мому очолити державу. І 
на місці Зеленського, чесно 
кажучи, я б напружився». 
Авжеж, є і про президента-
попередника як ідею-фікс. 
Але присуд знов-таки не-
сподіваний: «Насправ-
ді є великі сумніви, що Зе-
ленський хоче посадити 
Порошенка в тюрму».
 Сергій Руденко — 
майстер натяків. Ось він 
пише: «Сергій Шефір за-
явив в інтерв’ю LB.ua, що 
головне його завдання при 
президентові Зеленсько-
му — щоб той лишався у 
політиці людиною. Схо-
же, у нього є якісь сум-
ніви щодо цього». А далі 
розповідає, як про намір 
чоловіка йти у президен-
ти дружина Олена «дізна-
лася наступного дня із 
соцмереж... «Ти з глузду 
з’їхав», — перше, що вона 
запитала». В іншому міс-
ці наводить фейсбук-до-
пис щойно звільненого з 
посади Андрія Богдана: 
«Я є носієм знань, дуже 
чутливих для Вас... Ми з 
Вами і командою сконцен-
трували демократичним 
шляхом абсолютну владу 
у країні». І нарешті наш 
автор подає власний го-
лос: «Де-факто, починаю-
чи з 29 серпня 2019 року /
вибори до ВР/, вся влада 
в Україні перейшла до од-
них рук — Володимира Зе-
ленського. Верховна Рада 
стала одним з підроз-
ділів Офісу президента». 
До речі, у згаданій книж-
ці Юлії Мендель — там, де 
вона розмірковує про «ук-
раїнські проблеми» — є об-
мовка за Фройдом: «Най-
кращим Президентом 
України стане людина з 
міцними диктаторськи-
ми замашками».
 ...Якось на п’яти річ-
ному ювілеї «Кварталу» 
тодішній співвласник ка-
налу «1+1» Олександр 
Роднянський сказав про 
цю команду, маючи на 
увазі їхню здатність при-
чаровувати публіку: «Во-
ни можуть все!». Чи не 
головний Зе-внесок у сус-
пільну свідомість Сергій 
Руденко формулює так: 
«Більшість українців 
звикли до «мильних опер» 
і перестали критично 
мислити». ■

СИМВОЛИ І СЕНСИ

Те, що завжди на часі:
«віртуальний політичний фастфуд»

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Проїхавши через усю Європу, у 
п’ятницю, 14 жовтня, 20-тонний велико-
габаритний автомобіль із Данії з дуже важ-
ливою гуманітарною допомогою для на-
ших лікарень та шпиталів прибув до Пол-
тави. Її зібрали у трьох містах цієї сканди-
навської країни представники української 
діаспори — члени благодійної організації 
Bevar Ukraine («Збережи Україну»). 
 «Наскільки така допомога важлива — 
не передати словами. Відчуваю і радість, і 
хвилювання, бо зазвичай доводиться з ве-
ликими труднощами шукати благодійні 
кошти, аби закупити те, що просять у лі-
кувальних закладах прифронтової зони й 
не тільки, а тут маємо просто-таки безцінні 
подарунки, зокрема медикаменти, присто-
сування для лабораторій, медичне облад-
нання й витратні матеріали — усе необхід-
не для допомоги пораненим військовим, 
а також травмованим цивільним людям. 
Усього годі й перелічити. Поміж іншого 
отримали одні з найбільш затребуваних у 
лікарнях медичних пристроїв — функціо-
нальні ліжка для лежачих хворих, візки 
для транспортування пацієнтів, реабілі-
таційні тренажери, пристосування для лю-
дей, які отримали інвалідність на війні, хо-
лодильники для зберігання ліків і навіть 
каміни на випадок, якщо будуть перебої з 
постачанням природного газу та електро-
енергії», — перелічує волонтерка з Полта-
ви Ірина Каптур, котра возить «гуманітар-
ку» до прифронтової зони, а нерідко й на пе-
редову з 2014 року. Будучи лікарем-стома-
тологом за фахом, вона допомагає не лише 
нашим військовим з’єднанням, а й медич-
ним закладам. — Упаковки з фармацевтич-
ною продукцією ще треба розбирати, аби 
з’ясувати, що в них міститься, хоч ми про-
сили передати насамперед медикаменти, 
які рятують життя, зокрема кровозамінни-
ки, у яких у лікувальних закладах дуже ве-
лика потреба. А військовим на фронті пот-

рібні комплексні засоби від застуди, знебо-
лювальні препарати, та навіть заспокійливі 
ліки дуже актуальні в умовах війни». 
 Тонни гуманітарної допомоги з Данії 
надійшли до нашого міста саме завдяки 
особистим контактам полтавки. «Усе було 
так: ми допомагали дружині одного нашого 
військового, котра зі Слов’янська Донець-
кої області. А її подруга, чоловік якої заги-
нув, виїхала в Данію. Завдяки їй і вдалося 
налагодити зв’язки з волонтерською спіл-
кою Bevar Ukraine, — розповідає Ірина. 
 До речі, це вже не перша допомога на-
ших земляків, які проживають у далекій 
скандинавській країні. За словами Ірини 
Каптур, до цього (у квітні) з Данії до Полта-
ви доправили автомобіль екстреної медич-
ної допомоги — його вже використовують 
на Донеччині для транспортування поране-
них армійців з одного медзакладу до іншо-
го. Потім були й інші автівки, призначені 
для евакуації поранених. 
 «От буквально цими днями відганяти-
мемо на передову авто — це також подару-
нок від наших друзів з Данії. Інший авто-
мобіль уже рятує життя наших військових 
на південному напрямку: частину коштів 
на нього підкинула наша потужна діаспо-
ра з Уельсу, а другу частину пожертвував 
небайдужий датчанин. От така в нас плід-
на співпраця із закордоном — про неї мож-
на розповідати годинами. Цього ж разу ук-
раїнці в Данії вирішили спорядити цілу 
фуру з гумвантажем. Вони запевняють, що 
хочуть і надалі збирати допомогу для Ук-
раїни, чому ми несказанно раді. Бо самі ні-

защо не закупили б отакої кількості всього 
необхідного, адже це коштує величезних 
грошей, — констатує волонтерка. — Зараз, 
щоб здолати страшного ворога, потрібно, 
аби піднялися не лише Україна, а й уся Єв-
ропа, світ».
 Аби розвантажити фуру з «гуманітар-
кою», зібралася велика дружна команда. 

Ірина Каптур зізнається: спочатку дума-
ла, що з тих, кого попросила, відгукнуть-
ся принаймні 5 осіб. Насправді ж зібра-
лося майже 20 охочих долучитися до доб-
рої справи: це хлопці з підрозділів тери-
торіальної оборони Полтавщини, колеги 
Ірини, а також її чоловіка Володимира, 
котрий займається ремонтом автомобілів 
для фронту, їхні друзі, з якими постійно 
курсують на передову, тощо. 
 Волонтерка говорить, що дуже вдяч-
на й полтавському підприємцю Віталію 
Штаньку, котрий надав затишне складсь-
ке приміщення для зберігання лікарських 
засобів та виробів медичного призначен-
ня. Жінка пригадує: коли їй зателефону-
вали з Данії й повідомили, що великоваго-
вий автомобіль із гуманітарною допомогою 
вже вирушає в дорогу, вона мала терміно-
во знайти склад. По допомогу звернулася 
до депутата Щербанівської сільської ради 
Анатолія Вертелецького.
 «А я у свою чергу зателефонував Ві-
талію Штаньку — це патріот України, 
який ніколи не відмовляє в допомозі. І отак 
процес рушив. Дуже вдячний людям, які 
збирали цю допомогу, доправили її до Пол-
тави, а також тим, хто допоміг розванта-
жити величезну фуру. Я теж не боюся фі-
зичної роботи. Бо вважаю, що тут, у тилу, 
ми маємо робити все, щоб хлопцям, які бо-
ронять нашу країну на передовій, було хоч 
трохи комфортніше. Це наша свята спра-
ва», — вважає Анатолій Вертелецький.
 Як зазначила Ірина Каптур, перш за все 
лікарські засоби, медичні системи, витрат-
ні матеріали повезуть до Краматорська та 
Слов’янська, що на Донеччині, де в них є 
нагальна потреба у шпиталях. «А далі ви-
рушимо на південний напрямок, — ствер-
джує вона, — де нас чекає лікар із Кремен-
чука Ростислав Зауральський (він уже нач-
мед батальйону). Окрім усього, доправимо 
туди й автомобіль, який допомагатиме ря-
тувати життя пораненим бійцям. Війна — 
дуже страшна й дорога. Та найдорожче — 
це життя наших вояків». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині введено в дію 
металевий міст, який передали 
Шевченковому краю чеські пар-
тнери. Про це «Україні молодій» 
повідомили в Службі автомобіль-
них доріг у Черкаській області.
 «Відтепер транспорт уже ру-
хається тимчасовою металевою 
переправою через річку Росава на 
дорозі «Черкаси—Чигирин—Кре-
менчук». Це 36-метровий двопо-
верховий двостінний армований 
мостовий настил із консольним та 
пішохідним переходом. Його вста-
новили поруч зі старим мостом та 
влаштували під’їзні шляхи», — 
розповідають у Службі автодоріг 
Черкаської області.
 І уточнюють, що металеву конс-
трукцію Укравтодору передала ад-
міністрація державних матеріаль-
них резервів Чеської Республіки. 
Усього від чеських партнерів Укр-

автодор отримав чотири такі пере-
ходи.
 «Міст на цій черкаській дорозі 
був у черзі на ремонт у 2022 році. 
Через його аварійний стан існував 
ризик руйнування конструкцій. На 
ньому діяли вагові обмеження для 
вантажівок. Руйнування переправи 
через річку Росава нашкодило б пе-
ревезенню вантажів одразу в трьох 
областях: Черкаській, Кіровоград-
ській та Полтавській.  Адже доро-
га Р-10 забезпечує найкоротший 
зв’язок великого промислового міс-
та Кременчук із Черкасами», — по-
яснюють черкаські дорожники. 
 За їхніми словами, аби вста-
новити тимчасову металеву конс-
трукцію, розчистили територію, 
звели земляне полотно з піску, 
грунту та щебеню. Наразі завер-
шено облаштування покриття й 
підходів до мосту. На фініші — 
встановлення дорожніх знаків та 
нанесення розмітки. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Екологія України через війну з росією за-
знає жахливого впливу, й на її хоча б частко-
ве відновлення підуть десятиліття. Олії у во-
гонь підливають ще й несвідомі українці, які, 
попри заборону Держенергонагляду спалюва-
ти суху рослинність та сміття, роблять це через 
свої дріб’язкові меркантильні інтереси.
 Хорошим уроком для таких горе-паліїв ста-
не прецедент із 60-річним мешканцем села Ма-
цошин на Львівщині, який у березні цього року 
підпалив суху траву й «заробив» не лише копій-
чаний штраф, а й додатково має заплатити ще 
134 тис. грн як компенсацію за роботу пожеж-
ників. Відповідне рішення прийняв Залізнич-
ний районний суд Львова.
 У прокуратурі Львівщини повідомили, що 
суд задовольнив позов Жовківської окружної 
прокуратури про стягнення з мешканця Жов-
ківщини компенсації за виїзд пожежників. За 
даними прокурорів, таке рішення ухвалено 
вперше в Україні.
 За матеріалами справи, цьогоріч навесні у 
селі Мацошин чолов’яга спалював сухе листя 
й траву неподалік житлових та господарських 
будівель. Хтось із очевидців повідомив про по-
жежу місцевих рятувальників. Ті приїхали і 
погасили вогонь, який уже встиг поширити-
ся на площу 400 квадратних метрів. Згодом 
працівники ДСНС встановили ім’я палія і ви-
писали йому штраф 1 тис. 700 грн (ст. 175 КУ-
пАП). Чоловік сплатив цей штраф. Після цьо-
го прокуратура подала в інтересах ДСНС позов 
до суду про відшкодування шкоди, заподіяної 
адміністративним правопорушенням. Йдеться 
про компенсацію за виїзд пожежників, які га-
сили пожежу сухої трави. Витрати пожежни-
ків на виїзд та гасіння сухостою розрахували за 
спеціальною формулою.

 Суд ухвалив рішення стягнути з палія по-
над 134 тис. грн на користь пожежників. Ок-
рім того, мешканець має сплатити ще 2,4 тис. 
грн судового збору. Щоправда, рішення суду ще 
не набуло чинності та може бути оскаржене у 
Львівському апеляційному суді.
 Згідно зі статистичними даними, щороку во-
сени та навесні основною причиною виникнення 
пожеж на відкритих територіях є саме людський 
фактор. Коли спалюється сухостій, то гине вся 
дрібна фауна (зайці, ховрашки, їжаки, пташки 
тощо) й мікрофлора, що зазвичай бере участь у 
важливих біологічних процесах. Земляний ро-
дючий покрив, на якому спалюють траву, від-
новлюється лише через 5-6 років. Окрім того, 
повітря забруднюють речовини, що виділяють-
ся в процесі горіння та є шкідливими для органів 
дихання. Як бачимо, на практиці подібні дії при-
зводять до великої біди та завдають великої шко-
ди довкіллю, здоров’ю людини.
 За даними ДСНС, ліквідація таких пожеж 
відрізняється від інших тривалістю та потен-
ційною можливістю збільшення масштабів. 
Для їх гасіння потрібно залучати значну кіль-
кість рятувальних сил, пального і спецтехніки 
на тривалий термін. Адже на відкритій тери-
торії в безвітряну погоду вогонь може розпов-
сюджуватися зі швидкістю до 4 км на годину, 
а коли дме вітер — до 30. Висота полум’я ся-
гає 2 м, а при сильному вітрі з різкими зміна-
ми напрямку та швидкості територія таких по-
жеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-
3 рази.
 Додамо, що 3 березня 2022 року ВР внесла 
зміни до ККУ, посиливши відповідальність за 
злочини проти основ національної безпеки в 
умовах воєнного стану. Зокрема, це стосується 
й паліїв сухої трави. Відповідальність за злочи-
ни, передбачені ст. 113 «Диверсія», караються 
від 15 років до довічного ув’язнення. ■

ПРЕЦЕДЕНТ

Сірниками грався — 
без грошей зостався
Львівський суд уперше в Україні зобов’язав палія трави 
виплатити пожежникам компенсацію

■ ІНФРАСТРУКТУРА

Переправа через Росаву
Мостом, який передали на Черкащину з Чехії, 
вже можна їздити

■

Транспорт уже рухається тимчасовою металевою переправою через річку 
Росава на дорозі «Черкаси—Чигирин—Кременчук».
Фото Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

❙
❙
❙

ДОПОМОГА

Щоб наші «котики» не хворіли
Тонни гуманітарного вантажу для лікарень та шпиталів 
надійшли від українців із Данії

■

Ірина Каптур не приховує радості: з Данії 
доправили дуже суттєву допомогу для наших 
медзакладів, де лікують поранених військових, 
а також травмованих цивільних людей.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 «Потрібно рухатися далі, ні-
чого страшного не сталося», — 
так відреагував на відсутність 
результату в заключному матчі 
Ліги націй-2022/2023 капітан 
збірної України Андрій Ярмо-
ленко. А час на місці й справді не 
стоїть. Не змігши потрапити до 
еліти континентального футбо-
лу в Лізі націй, зустрітися з най-
сильнішими збірними Старого 
світу «синьо-жовті» тепер змо-
жуть в іншому турнірі — у від-
борі на ЧЄ-2024.
 Минулими вихідними збірна 
України дізналася про суперни-
ків по кваліфікації на майбутнє 
Євро, поєдинки котрої розпоч-
нуться навесні наступного року.
 «Я впевнений, що всі вболі-
вальники в захваті від такого 
жереба. Мої колеги з інших фут-
больних асоціацій говорять, що 
це «група смерті». Але я вва-
жаю, що це можливість для на-
ших футболістів і нашої країни 
показати всьому світу, що ми не 
боїмося гучних імен і готові дати 
бій. Я впевнений, що тільки ре-
зультати в цій групі покажуть, 
був цей жереб гарним чи пога-
ним», — так оцінив групу ук-

раїнської збірної президент УАФ 
Андрій Павелко.
 Опинившись під час процеду-
ри жеребкування в третьому ко-
шику, в підсумку збірна Украї-
ни вийшла на побачення з двома 
потужними грандами континен-
тального футболу — національ-
ними командами Італії та Англії, 
фіналістами ЧЄ-2020. Північна 
Македонія та Мальта також опо-
нуватимуть «синьо-жовтим». 
 Як свідчить наставник маке-
донців Благоя Мілевськи, склад-
нішої групи годі було й чекати. 
«Це серйозний виклик. Ми отри-
мали найскладнішу групу з усіх 
можливих. Якби ми самі підби-
рали для себе можливу «групу 
смерті», то не змогли б підібра-
ти сильніших суперників. Утім 
ми до такого звикли. Група стра-
шенно складна. Нам треба віри-
ти в себе», — заявив наставник 
Північної Македонії, котру, на-
гадаємо, українські збірники 
мінімально переграли у фіналь-
ній частині Євро-2020.
 «Попередні покоління фут-
болістів збірної є для нас при-
кладом того, як протистояти та-
ким сильним суперникам. Бо-
ятися нікого не треба. Зробимо 
все, від нас залежне», — голо-

вний тренер синьо-жовтої ко-
манди Олександр Петраков виз-
нає, що у відборі на ЧЄ-2024 віт-
чизняним збірникам буде дуже 
непросто, адже за прямі путів-
ки на континентальний форум 
їм доведеться суперничати одра-
зу з двома фіналістами минулого 
Євро.
 Наставник української збір-
ної наголошує: «Уся боротьба по-
переду, рук не опускаємо. Моти-
вація буде на найвищому рівні. 
Хлопці й хотіли таких суперни-
ків». 
 А згідно з регламентом, на 
ЧЄ-2024 до Німеччини потрап-
лять переможці та другі коман-
ди десяти відбіркових груп. 
Три останні путівки на майбут-
нє Євро будуть розіграні в сти-
кових матчах, учасники котрих 
визначаться за підсумками Ліги 
націй-2022/2023.
 Свій змагальний шлях у від-
борі на ЧЄ-2024 збірна України 
розпочне гостьовим матчем про-
ти Англії, а закінчить удома, 
поєдинком з італійцями.
 «Усі хлопці хочуть, щоб за-
кінчилася війна й ми зіграли на 
своїх стадіонах. Хочеться про-
вести поєдинки відбіркового 
турніру в рідній країні», — на-

голошує Петраков.
 До слова, контракт головно-
го тренера синьо-жовтої коман-
ди з УАФ закінчується напри-
кінці поточного року. Результати 
своєї роботи Олександр Петраков 
уже виклав на засіданні виконко-
му Асоціації й тепер чекає на рі-
шення комітету збірних, який, 
за словами президента УАФ Ан-
дрія Павелка, має запропону-
вати керівництву вітчизняного 
футболу «подальші кроки» в тре-
нерському питанні. 
 Тим часом Україна стала од-
нїєю з претенденток на проведен-
ня чемпіонату світу 2030 року. 

Нашу країну долучили до спіль-
ної іспансько-португальської за-
явки. У Королівській федерації 
футболу Іспанії повідомили, що 
спільна заявка з Україною — це 
сигнал про єдність, солідарність 
та щедрість із боку всього євро-
пейського футболу. А президент 
України Володимир Зеленський 
у свою чергу наголосив: «Спільна 
заявка Іспанії, Португалії та Ук-
раїни на проведення чемпіонату 
світу з футболу-2030 — більше, 
ніж символ віри у нашу спільну 
перемогу. Україна вистоїть, пе-
реможе та відбудується завдяки 
солідарності партнерів». ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після континентального форуму, 
де українська збірна зусиллями Богда-
на Ядова завоювала одну золоту медаль, 
представники вітчизняного дзюдо з од-
нією нагородою завершили виступи і на 
світовій першості в Узбекистані.
 При цьому доля участі «синьо-жов-
тої» команди до останнього була невідо-
мою: збірна України ухвалила остаточне 
рішення щодо ЧС лише наприкінці вере-
сня, після офіційного відсторонення дзю-
доїстів з рф і Білорусі до кінця року. 
 Після перших трьох днів турніру ук-
раїнська команда йшла без нагород. Го-
ловний тренер збірної Віталій Діброва 
пояснив, що перші результати його пі-
допічних — закономірні, адже, за його 
словами, були проблеми з підготовкою.
 «До останнього ми не знали, чи бра-
тимемо участь у ЧС. Не вдалося пройти 
базовий збір із загальної фізичної підго-
товки, цього не вистачило нашим спорт-
сменам. Плюс дається взнаки напруга 
через війну та невизначеність щодо поїз-
дки на турнір. Проте ми розраховуємо, 
що комусь із наших дзюдоїстів вдасться 
дістатися п’єдесталу пошани, адже чем-
піонат лише стартував», — оцінив пер-
ші результати підопічних тренер.
 Так, однією з перших на татамі вийш-
ла дворазова чемпіонка світу та при-
зерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід. 
Узявши паузу у виступах після Ігор, 
Дар’я повернулася до змагань на найви-
щому рівні в новій категорії — до 57 кг 
(два свої «золота» на світовій першості 
українка вигравала в категорії до 48 кг). 
На дебютному світовому турнірі у новій 
вазі Даша дійшла до чвертьфіналу, став-
ши у підсумку сьомою.
 Пропустивши перший раунд зма-
гань, Білодід в 1/16 фіналу здолала бос-
нійку Самарджич. Далі Даша у важкій 
сутичці була сильнішою за віцечемпіон-
ку Олімпіади, француженку Сару-Леоні 
Сізік. Проте у боротьбі за вихід до пів-
фіналу поступилась чемпіонці Ріо-2016, 
бразилійці Рафаелі Сілві. А у втішній 
сутичці, яка давала шанс поборотись за 
«бронзу», Дар’я програла представниці 
Монголії Енхріілен.
 «Мені здається, Даші наразі не вис-
тачає досвіду виступів у цій ваговій ка-
тегорії. Адже це нові суперниці, не всіх 

вона знає, не з усіма боролася. Трохи тре-
ба змінювати тактику і стиль. Адже ва-
гові категорії до 48 кг та до 57 кг відріз-
няються між собою. Але загалом Даша 
показала непогану боротьбу. Насправді 
вона була близька до медалі, якби пере-
могла Сілву.
 Мені здається, вона на правильному 
шляху. Потрібен час. На мій погляд, їй 
потрібен один рік, щоб адаптуватися у 
новій ваговій категорії. Але якщо порів-
нювати її боротьбу на чемпіонаті Євро-
пи, який відбувся у травні, і зараз, то рі-
вень значно виріс», — оцінив виступи 
Білодід Віталій Діброва.
 Ще один претендент на медалі, чин-
ний чемпіон Європи Богдан Ядов також 
не зумів зачепитись за п’єдестал.
 У ваговій категорії до 66 кг Богдан, 

як і Дар’я, дійшов до чвертьфіналу, а 
потім програв і у втішній сутичці за 
«бронзу». 
 «Засмучений зараз, важко щось ко-
ментувати. Насправді змагальний день 
розпочався добре, але перші три сутич-
ки були дуже важкі. Усі завершились у 
додатковий час, а останню я ще й про-
грав представнику Молдови Денісу Віє-
ру. Узагалі я розраховував пройти далі. 
 До цього я програвав цьому мол-
довському дзюдоїсту, але цього разу був 
упевнений, що зможу перемогти. Сутич-
ка розпочалась добре для мене: кілька 
разів ледь не кинув його, йому зробили 
два зауваження. Однак так і не зміг за-
вершити сутичку на свою користь. Піс-
ля цього я дуже сильно втомився, бо і до 
молдованина були дуже важкі дві сутич-

ки. Напевно, був не мій день», — не при-
ховував розчарування Ядов.
 Після не зовсім вдалих виступів фа-
воритів українська зібрна все ж розра-
ховувала на медалі. «Із тих, хто лишив-
ся, медальні сподівання покладаємо на 
Якова Хаммо. Це дворазовий бронзовий 
призер чемпіонатів світу, в тому числі й 
минулого року. Також він ставав п’ятим 
на Олімпіаді.
 Розраховуємо й на Єлизавету Литви-
ненко. Це наша молода 18-річна спорт-
сменка, чемпіонка світу серед юніорів у 
вазі до 78 кг. І сподіваємося, що буде зда-
тен зробити сюрприз вітчизняним ша-
нувальникам дзюдо та тренерам Сергій 
Крівчач. Він виступатиме у ваговій ка-
тегорії до 81 кг», — розповідав Віталій 
Діброва.
 Зрештою, ставка на Литвиненко 
спрацювала: саме 18-річна Єлизаве-
та на дебютному дорослому ЧС виборо-
ла для України єдину нагороду, завою-
вавши «бронзу». При цьому в сутичці 
за медаль юна дзюдоїстка за 22 секунди 
здолала чинну олімпійську чемпіонку, 
японку Шорі Ямаду.
 «Ця медаль показала особисто мені, 
що я можу боротися і на дорослому рівні. 
Можу надалі показувати себе і доводити, 
що я не просто людина, яка може перема-
гати лише на кадетському чи юніорсько-
му рівні. Я можу скласти конкуренцію 
дорослим спортсменкам і навіть олім-
пійським чемпіонкам», — не прихову-
вала емоцій новоспечена призерка ЧС.
 Натомість лідер збірної Яків Хаммо 
після «бронзи» у 2021 році цього разу 
здобути  медаль не зміг, зупнившись за 
крок від нагород (сьоме місце). Таким 
чином, як і на попередніх двох світових 
першостях, «синьо-жовта» збірна завер-
шила ЧС із однією нагородою. Із таким 
доробком Україна фінішувала 19-ю в ме-
дальному заліку. Лідером же за нагоро-
дами традиційно стала Японія. ■

ФУТБОЛ

«У захваті від жереба»
На шляху до ЧЄ-2024 українські футболісти вестимуть боротьбу 
з двома найсильнішими збірними попереднього єврофоруму

■

Головний тренер збірної України Олександр Петраков без зайвих емоцій 
оцінив жеребкування відбору на ЧЄ-2024.
Фото з сайту espreso.tv.

❙
❙
❙

Єлизавета Литвиненко на дебютному ЧС одразу завоювала «бронзу».
Міжнародна федерація дзюдо.

❙
❙

ДЗЮДО

Завдання-мінімум виконали
Українські дзюдоїсти втретє поспіль завершили ЧС з однією нагородою

■
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 Москаль — це не житель росії. 
Це та падлюка, яка живе в Україні і їй 
все не подобається: ні їжа, ні мова, ні 
наші вродливі жінки. Але ж і до росії 
ця тварюка їхати не хоче.

* * *
 Українські бджовеліни:
 — Ми дуже любимо соти. А 
тому з легкістю робимо окупантів 
двохСОТИми чи трьохСОТИми.

* * *
 Українці, ми найкрутіша нація у 
світі. Навіть «вєлікая страна» доно-
шує за нами труси.

* * *
 В Україні москалі не крадуть по-
судомийні машини, вони просто не 
знають, що це таке.

* * *
 Щоб закінчилась війна в Ук-
раїні, путіну треба зустрічатись не з 
Зеленським, а з жириновським.

* * *
 — Що робиш?
 — Засипаю.
 — Правильно казати засинаю!
 — Я знаю, я москаля землею 
засипаю.

 По горизонталі: 1. Сіддгартха 
Ґаутама, засновник однієї з трьох сві-
тових релігій. 4. Рух судна без вітрил 
та стерна, волею вітру та течій. 9. Пер-
ша активна політична партія в цент-
рально-східній Україні, заснована в 
1900 році в Харкові. 10. «Чорне ... ще 
всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Ще 
на нашій Україні доленька доспіє» 
(Гімн України). 11. Народний співець 
у народів Кавказу. 13. Слово, музи-
ка чи якісь ситуації, що викликають 
болісні спогади чи негативні емоції. 
14. Польська народна назва католи-
цького єпископа. 15. Розмовна назва 
куфії, популярної на Сході чоловічої 
хустки, яку люблять носити і наші вої-
ни. 19. Залізний кінь байкера. 23. Ду-
ховний лідер Ірану, проти влади якого 
протестують місцеві жителі, в першу 
чергу жінки. 24. Давньогрецьке міс-
то-держава, де виховувався Едіп піс-
ля того, як його знайшов цар Поліб. 
26. Легкозаймиста річ, що загора-
лася від іскри кресала і розпалюва-
ла вогонь. 27. Об’єкт інфраструкту-
ри Кримського півострова, символ 
анексії, який так несподівано загорів-
ся. 28. Герой поеми Котляревського 
«Енеїда», побратим Евріала. 29. По-
зивний начальника радянської роз-
відки, якому Штірліц відправляв ін-
формацію. 30. Образливий удар до-
лонею по щоці.
 По вертикалі: 2. Вигаданий То-
масом Мором острів, що став симво-
лом нездійсненних бажань. 3. Пред-

мет, замість якого Персей використав 
свій щит, що дозволило йому вбити 
Медузу Горгону. 5. Великосвітсь-
кий прийом, звана вечірка. 6. Лег-
кий швидкохідний військовий кора-
бель, що мав вітрила і весла. 7. Лі-
дер відомого повстання рабів у Ста-
родавньому Римі. 8. Гірська система 
в Україні та Польщі. 12. Дворянський 
титул. 16. Американське місто, яке у 
1996 році приймало літні Олімпійські 
ігри. 17. Наука про будову людського 
тіла. 18. Чоловічий салонний піджак, 
призначений для курців. 20. Знаме-
нита католицька монахиня, яка опіку-
валася бідними та хворими у Каль-
кутті. 21. Дрібна розмінна монета в 
США, Канаді, Голландії, Данії тощо. 
22. Найпівнічніший штат США, куди 
росіяни на човнах тікають від мобілі-
зації. 25. Людина епатажного вигля-
ду і поведінки. ■

Кросворд №30
від 5 жовтня

Адреналіна ШУГАЙ

  «Крихітка на мільйон» — аме-
риканська акторка Хіларі Свонк  
нарешті стане мамою. У цьому не 
було б нічого дивного, якби не вік 
акторки, бо у липні майбутній ма-
тусі виповнилося 48 років. Не ре-
корд, звісно, але й не те, щоб у та-
кому віці жінки часто зважува-
лися на материнство. Це перша 
вагітність актриси, і вищі сили 
розпорядилися обдарувати Хіларі 
одразу подвійним щастям. Як по-
казало УЗД, актриса носить під 
серцем двійню!
 Про це вона розповіла в програ-
мі Good Morning America, пише 
видання People. «Це те, чого я 
дуже давно хотіла», — зізналася 
Хіларі. «Ще й не один, а двоє. Не 
можу в це повірити», — не прихо-
вує своєї радості акторка. — Це 
таке благословення! Цілковите 
диво. Це неймовірно».
 Як поділилася Свонк, зараз у 
неї другий триместр вагітності, 
животик уже помітний і вона пе-
рестає користуватися своїм гарде-
робом. Наприклад, днями вияви-
ла, що їй замалими стали джинси 
та улюблена куртка, які вона ще 
донедавна носила. Але в свої со-
рок вісім при надії вона, зізнаєть-
ся, чудово почувається. 
 Зірка каже, що звістка про те, 
що вона вагітна близнюками, її 
вразила. Але пізніше з’ясувалося, 
що в родині її чоловіка Філіпа 
Шнайдера близнюки вже були, 
тож це очікувано. Тобто Свонк 
дала зрозуміти, що двійня — це 
зовсім не результат екстракорпо-
рального запліднення (з пробір-
ки), під час якого таке часто трап-
ляється, а все сталося природно і 
зовсім неочікувано. 
 Нагадаємо, популярність до 
Свонк прийшла після стрічки 
«Хлопці не плачуть» (1999). За 
роль у стрічці вона отримала сво-
го першого «Оскара». А за п’ять 

років, у 
2004-му, 
на екра-
ни вийшов 
ще один зна-
ковий фільм 
за участю актри-
си — «Крихітка на 
мільйон». За роль бок-
серки в ньому Хіларі от-
римала «Оскар», «Золо-
тий глобус» та премію 
Гільдії кіноакторів США. 
Згодом було ще кілька по-
мітних фільмів за учас-
тю акторки, зокрема «Ян-
голи з залізними зубами», 
«Дар», «Вирок». Проте ос-
танніми роками зірка більше 
займається продюсуванням, 
аніж актор ством. 
 Але навіть найкращі ролі 
так легко заплямувати сум-
нівними вчинками. 2011 року 
Свонк вляпалася в історію, 
пов’язану з росією (що й не див-
но: де росія — там завжди іс-
торії з неприємним душком). 
«Крихітку» Хіларі запро-
сили на концерт у Гроз-
ний з нагоди 35-річчя 
місцевого князька Рам-
зана Кадирова. Свонк 
погодилася, чим здій-
няла справжній скан-
дал. Згодом вона пере-
конувала, що ні сном 
ні духом нічого не зна-
ла про порушення прав людини в 
Чечні, якою керує іменинник, і 
висловила жаль про участь у кон-
церті. А свій гонорар пожертвува-
ла на доброчинність. 
 Зараз же думки Хіларі зосе-
реджені довкола поповнення в ро-
дині. Нагадаємо, за свого чолові-
ка, підприємця Філіпа Шнайдера, 
вона вийшла заміж у 2018 році. Це 

вже другий шлюб кінозірки. Пер-
ший її чоловік — актор Чад Лоу — 
не витримав випробування славою 
дружини, яка звалилася на Хіларі 
після «Крихітки на мільйон». 
Дев’ятирічний шлюб розпався. І 
Хіларі важко переживала розрив 
стосунків. Проте зараз актриса як 
ніхто знає: все, що робиться, — на 
краще. ■

Хіларі Свонк.❙

ЧЕКАЄМО ЛЕЛЕКУ

«Це цілковите диво»
48-річна Хіларі Свонк 
вагітна двійнею

■

Моє село, рік 1947-й 
До 75-ї річниці голоду, штучно створеного окупаційною владою псів-москалів та місцевих колаборантів

20—21 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вiтер пiвнічно-за-
хiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +7...+9. 
Пiслязавтра вночi -1...+1, удень +7...+9.

Миргород: дощ. Уночi +2...+4, удень +5...+7.
Вiнниця: без опадів. Уночi +2...+4, удень +7...+9.
Одеса: без опадів. Уночi +6...+8, удень +9...+11.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадів. Труска-
вець: уночi +1...+3, удень +6...+8. Моршин: уночi +2...+4, 
удень +7...+9.
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