
№ 11 (13946)  •  П’ятниця, 6 травня 2022 року

www.trudslava.org.ua
 www.facebook.com/

tsmediacenter

БИТВА ЗА УКРАЇНУ:
ДЕНЬ

СІМДЕСЯТ ДРУГИЙ

Знову Україна, як і багато століть поспіль, виборює свою не�
залежність. І це у XXI столітті! Тепер від російського вторг�
нення, від рашизму. Ракетні удари, авіанальоти, артиле�
рія, танки – орки не жаліють нічого і нікого, убивають ук�

раїнців і руйнують нашу землю.
24 лютого більшість у світі навіть не вірили, що ми вистоїмо

більш ніж тиждень. Дехто говорив – три дні. Але Україна незлам�
на! Тримаємо оборону уже 72 дні.

Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміли�
вості всіх українців та українок наша держава – це справжній сим�
вол боротьби за свободу. Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтри�
мує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішуєть�
ся доля Європи, яким бути та чи бути взагалі життю в центрі та на
сході нашого континенту.

Незламні міста – Буча, Бородянка, Гостомель, Охтирка, Чернігів
і Суми, Ізюм, Харків, Волноваха, Золоте, Сєвєродонецьк, Рубіж�
не, Попасна й Маріуполь… Ракетні удари по Одесі й Миколаєву,
Львову і Кременчуку… По всіх містах і громадах України… Росія
показала, що вона хоче й може принести Європі насправді.
Сьогодні, у 2022'му, ми сильні, впевнені та єдині, як
ніколи. Ми разом. Ми – українці. Ми боремося, щоб
ніколи більше не повторилися ці жахіття. Ніколи!

Міський голова м. Бориспіль Володимир Борисенко
про перейменування вулиць:
 – Ми ухвалили рішення, яке назріло вже давно – перейменували вулиці, назви яких мають відношен�
ня до радянського союзу, до росії та до русні. Ми максимально толерантно до цього підійшли –
зібрали пропозиції громади. Ще не всі вулиці перейменовано – будемо й далі перейме�
новувати, називати їх іменами наших загиблих героїв. Хочу заспокоїти – нічого перереє�
стровувати не треба, жодних змін у паспорті. Назви змінюються автоматично. 7

В УКРАЇНІ ДНЕМ ПЕРЕМОГИ
НАД НАЦИЗМОМ

МОЖЕ СТАТИ 8 ТРАВНЯ
18 квітня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт
«Про внесення змін до деяких законів України щодо увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».

«Ми не маємо права відзначати день Перемоги разом із ро�
сією 9 травня – в дату, придуману Сталіним. По�перше, нацист�
ська Німеччина капітулювала 8 травня, і саме цю дату відзначає
весь цивілізований світ. По�друге, це має бути День пам’яті і пе�
ремоги над нацизмом у Другій світовій війні. Без жодного
побєдобєсія. А 9 травня Україна має разом з усіма країнами ЄС
відзначати День Європи», – підкреслив ініціатор законопроєкту
Володимир В’ятрович.

А ТИМ ЧАСОМ…

У Латвії, яка підтримала Україну від самого початку війни,
9 травня 2022 року буде Днем Пам’яті загиблих у війні
українців.

СЬОГОДНІ
МИ НА КРОК
БЛИЖЧЕ ДО

НАШОЇ ПЕРЕМОГИ
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Реагуйте на сигнали тривоги – вони можуть врятувати вам життя.

Давайте замислимося, як пам’ять про минуле впливає на суспільство зараз, в умовах вторгнення росії в Україну. Ця пам’ять акту�
альна для нас, особливо в умовах нової війни, особливо для онуків, які теж тепер воюють. Історія нас вчить, що український народ
 перемагає тоді, коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге.

Згадаймо: у Другій світовій війні у складі радянської армії воювало близько 7 мільйонів українців, вижило із них — менше половини.
Україна втратила в Другій світовій майже 9 мільйонів людей та 40 відсотків свого економічного потенціалу. До 2022�го ми називали Другу
світову наймасштабнішою і найкровопролитнішою в нашій історії.

А нині? Рашисти у Маріуполі вчинили один із найжахливіших геноцидів у сучасній світовій історії. За два місяці російська армія вбила
вдвічі більше людей – 10 тисяч мирного населення, аніж фашисти за два роки окупації Маріуполя під час Другої світової війни. Більше того,
рашисти вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.

Рашизм – це фашизм 21 століття. І в цьому немає жодних сумнівів чи ілюзій. Людство заплатило високу ціну за перемогу над фашизмом
у минулому столітті. Якщо сьогодні не об’єднатися і не зупинити це зло, то ціна цього разу може виявитися значно вищою.

Слово ветеранам Другої світової, тим, хто боронив нашу землю на фронтах у 1941'1945 роках. Як бачать вони, герої
минулої війни, нинішню з російським агресором.

У Борисполі планують вшановувати переможців та загиблих у Другій світовій війні 8 травня.
«Як Європа», – каже голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій Пасіч�

ний і зауважує: питання не в датах, а в повазі до захисників.
«Ми маємо передати нащадкам, що захисників потрібно поважати... Погляньте на наших воїнів

сьогодні? Ці люди витримують страшні бомбардування, і про це теж треба пам’ятати», –  наголошує
голова організації ветеранів.

Якби була можливість звернутися до військових рф і ветеранів, то, за словами А. Пасічного, пра�
вильні слова знайшлися б.

«Нагадав би їм, що, відповідно до російської конституції, ЗС рф повинні захищати свої кордони,
а не нападати на сусідні держави», – підкреслює він.

Раніше, каже А. Пасічний, підтримував зв’язки з ветеранами в рф, а зараз надсилає їм останні
новини про війну в Україні.

«Ця війна показала, що в росії люди бояться щось говорити. Мабуть, прослуховують розмови,
навіть у watsApp і viber мовчать. Коли запитую: «Невже ви вірите тій інформації, що вам вклада�
ють?», то отримую у відповідь: «Ми віримо росії». Я ж, своєю чергою, направляю їм нашу інформа�
цію, щоб вони прозріли. І, гадаю, вже є ті, хто починає потроху розуміти», – резюмував голова орга�
нізації ветеранів.

Ветеран Другої світової війни Іван ПІДСОСОННИЙ:

«РОСІЯНИ, ЯКИХ МАЛИ КОЛИСЬ ЗА
БРАТНІЙ НАРОД – ГІРШІ, НІЖ ФАШИСТИ»

– Я воював у Другу світові війну й знаю, як це, коли гинуть кращі сини країни, як важко
переживати кожну смерть. Вічна пам’ять тим, кого вже немає з нами. Але наша ненька�
Україна має бути вільною. росіяни, яких ми мали колись за братній народ, чинять звірства
гірші, ніж фашисти: жорстоко вбивають мирних жителів, руйнують будинки, церкви,
лікарні, знищують міста.

Коли почув про вторгнення росії в Україну, спочатку не повірив. Думав, що це буде
лише локальний бій, а виявилося, що їхня «операція» розповсюдилась по всій країні, від
ракетних ударів дісталося навіть західним областям.

Аби мав таку можливість, побажав би російським ветеранам, з якими воював пліч�о�пліч,
тверезо оцінювати події, які відбуваються в Україні, та дотримуватися честі, з якою ми вою�
вали. Гадаю, серед російських ветеранів, якщо і є ті, хто підтримує війну, то це лише 1�2%.

Зважаючи на життєвий досвід, скажу, що війна триватиме ще пів року, але що б росія
не робила – перемога буде за нами, адже Україна боронить рідну землю та приймає ви�
важені рішення.

ПАМ’ЯТЬ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ
РОБИТЬ НАС СИЛЬНІШИМИ СЬОГОДНІ

– Я пережив Другу світову війну й пам’ятаю дуже багато важких і трагічних подій у житті –
колективізація, голодомор, війна, післявоєнна відбудова країни. І тільки�но почали жити по�
людськи, як знову війна. Й подібної війни, зі стількома звірствами, які роблять росіяни, ніко�
ли не було.

Німців майже ніхто з цивільних і не бачив – вони йшли центральними дорогами і бої проходили
лише біля чи навколо міст. Але такого, щоб ось так знущалися з населення, мародерили – крали
меблі, техніку, продукти, не було. Знаю це з власного досвіду, адже пройшов дорогами війни.

Мій племінник проживає у Бучі, з початку війни виїхав із сім’єю на захід. А нещодавно
повернувся додому і жахнувся: двері квартири вибиті, все, що лише можна забрати, забра�
но, а диван, який не пройшов у вхідні двері, рашисти порізали. Це справжнє варварство.

На фронтах Другої світової поряд з росіянами пліч�о�пліч воювали казахи, туркмени, узбе�
ки, інші народи, і, звичайно ж, найбільше українців. Нікого не цікавило, звідки ти, якої націо�
нальності: йдеш в армію, змушували вивчити та розмовляти російською. Я теж пів життя роз�
мовляв російською, а останні 10 років – лише рідною мовою, тож, думаю, що кожен, хто нази�
ває себе українцем, має говорити українською. Скільки пам’ятаю, завжди була русифікація:
куди не підеш, скрізь потрібно знати російську мову. Згадую, як ми з однокурсниками якось
«забастували» проти викладачів, аби ті викладали нам українською.

Щодо війни нинішньої – такого, щоб через одну людину, яка хоче зробити з росії імперію,
гинуло стільки людей, ще у світі ніколи не було. Однозначно, що війна закінчиться, коли путін
здохне. Але перемога вже частково на боці України, адже весь світ, починаючи від Канади і
закінчуючи Китаєм, проти путінського режиму.

А ще я дуже вдячний Збройним силам України, нашим захисникам, які боронять свою
землю, наших з вами дітей, онуків і правнуків від рашистських окупантів.

Ветеран Другої світової Микола ДЕСЯТНИК:
«УВЕСЬ СВІТ ПОВСТАВ ПРОТИ ПУТІНСЬКОГО РЕЖИМУ»

Голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій ПАСІЧНИЙ
ПРО День перемоги:

«ВІДЗНАЧАТИМЕМО 8 ТРАВНЯ ЯК У ЄВРОПІ»

#МОЯВІЙНА:
ІСТОРІЇ УКРАЇНЦІВ

ЗБИРАЮТЬ
МІЛЬЙОН

ПЕРЕГЛЯДІВ
ЩОТИЖНЯ

З початку роботи міжнародної плат'
форми #МояВійна свої історії про війну
в Україні опублікували понад 2,7 тисячі
громадян. Станом на 1 травня, роз'
повіді українців зібрали
майже 4 мільйони переглядів.

Тетяна Ломакіна, м. Маріуполь:
– Ми застигли. Там, у 24 лютого, коли тихе

розмірене життя перестало бути таким.
Замість чудового сонячного ранку місто за�
нурилося в жахливу нескінченну серію кано�
над, тремтячих вікон і будинків, а далі ще
гірше... Усміхнені городяни перетворилися
на наляканих, знедолених людей, головним
завданням яких стало вижити і врятувати
життя своїх дітей, близьких... як здобути їжу,
воду, не замерзнути чи не стати жертвами
нескінченних авіаударів, або просто не по�
трапити під кулі чи уламки снарядів. Тепер
повсякденний розмірений спосіб життя пе�
ретворився на гру у виживання. Ніколи не
думала, що спатиму в підвалі 20 днів у повній
темряві, оскільки свічками та ліхтарями за�
паслися далеко не всі, не вдавалося навіть
розрізняти, який наразі час доби і чекати
ночі, коли хоч трохи вщухне свист снарядів.
Ніколи б не могла собі уявити…

Володимир Страшко, м. Київ:
– 24 лютого 2022 року. 6�та година ранку.

Телефонний дзвінок. Подруга зателефонува�
ла дружині з криками: «Вставай, війна поча�
лася! Кажуть, вони вже під Києвом щось бомб�
лять». Дежа вю. Десь я вже це бачив. У 2014�
му, коли нам, донеччанам, телефонували
друзі зі Слов’янська та розповідали про бо�
йовиків із георгіївськими стрічками. Розумію,
що поспати не вдасться. Встаю з ліжка, йду
до найближчого «Сільпо» та роблю закупівлю,
поки товар ще є. Знаю із досвіду Донбасу, що
так може бути не завжди. Ну а потім? Потім
нескінченні новини, емоційні гойдалки, стан
між «ми вже перемогли» та «невже до Києва
увійдуть?», проєкти, що залишилися у мину�
лому, команди, яких розкидало по всій Європі,
друзі, які висилають фотографії зруйнованих
будинків їхніх батьків у Волновасі, Харкові та
Маріуполі. 2014 року «російський світ» позба�
вив мене одного будинку. Після певних поне�
вірянь я знайшов свій будинок тут, у Києві. І я
на 100% упевнений, що орки не зможуть його
забрати у мене. Тоді, у 2014�му, було страш�
но та незрозуміло. Не було армії, місцева вла�
да була паралізована, всі боялися війни. Сьо�
годні, у 2022�му, ми сильні, впевнені та єдині.
Ми разом. Ми – українці.Підготували Марина ГРИЦЮК, Тоня ТУМАНОВА, «ТС»
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

НА БОРИСПІЛЬЩИНІ
СКАСОВАНО РЕЖИМ
СВІТЛОМАСКУВАННЯ

У Бориспільському районі з 2 травня скасовано спеціальний режим світло�
маскування.

«Згідно з наказом начальника Бориспільської районної військової ад�
міністрації Київської області № 14 від 2 травня 2022 року на території
Бориспільського району спеціальний режим світломаскування скасова�
но з 5 години 00 хвилин 3 травня 2022 року», – повідомили у Бо�
риспільській РВА.

МОБІЛІЗАЦІЮ МОЖУТЬ
ПРОДОВЖИТИ ПІСЛЯ 24 ТРАВНЯ

Залежно від ситуації на фронті мобілізація може бути продовжена після
24 травня. Про це на брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ повідо�
мив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних
військ ЗСУ Роман Горбач.

«Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, з 24 лютого, які
скоро мають спливти, але це не означає, що вона може закінчитися. Все
залежатиме від обстановки, яка складеться на той період (24 травня —
ред.). Якщо буде потрібно, далі будемо поповнювати лави наших військо�
вих частин військовослужбовцями, керівництвом держави у разі необхі�
дності буде прийнято рішення щодо продовження термінів цієї мобілі�
зації. ...Якщо така потреба буде, продовжуватимуться бойові дії, одно�
значно буде потреба поповнення фахівцями військовими наших частин.
Тому керівництвом, думаю, буде продовжена мобілізація після 24 трав�
ня», – сказав Горбач.

ЮЛІЯ ЛАПУТІНА:
«СТАТУС УБД ОТРИМАЮТЬ

ЛИШЕ ТІ ДОБРОВОЛЬЦІ, ЯКІ БРАЛИ
БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ»
Очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна зазначила, що Міністерство у
справах ветеранів України продовжує активно працювати над онов�
ленням системи соціального захисту воїнів та їхніх родин. Та нагада�
ла, що, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який
безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територі�
альної оборони та добровольчих формувань територіальних громад,
має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні
соціальні гарантії від держави.

«Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отри�
мання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не
знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож це право було надано по
усій Україні, – розказала Ю. Лапутіна. – Проте, відповідно до Порядку
надання статусу, отримають його тільки ті, хто брав безпосередню
участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі пред�
ставників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься
цими питаннями».

За інформацією Урядового порталу

РАДА РОЗШИРИЛА
МОЖЛИВОСТІ ТЕРОБОРОНИ
Парламент розширив можливості територіальної оборони,
надавши можливість бійцям ТрО виконувати завдання у
районах ведення військових (бойових) дій. Про це повідомив
член фракції «Голос» Ярослав Желєзняк.

Вказується, що документ вносить зміни до деяких положень зако�
ну «Про основи національного опору», що стосуються надання мож�
ливості територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими
угрупованнями військ (сил) або угрупованнями об’єднаних сил, при�
значених для ведення дій щодо відбиття збройної агресії проти Украї�
ни в районах ведення військових (бойових) дій.

«Законопроєкт також пропонує внести зміни до частини першої
статті 20 закону «Про основи національного опору», в якій закріплено
можливість виконання завдань ТрО виключно поза районами ведення
військових (бойових) дій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до лав територіальної оборони вступили 110 тисяч ук�
раїнців, понад 100 осіб уже мають державні нагороди. Також повідом�
лялося, що Кабмін дозволив теробороні використовувати гранатоме�
ти та вогнемети.

Із них більшість (30%) осіб віком від 35 до 45 років. Варто
зауважити, що за січень – березень 2022 року в рівній мірі
(по 29%) потребували роботу пошукачі у віці до 35 та від 45
до 55 років. Найменше ж (12%) зареєстрованих безробіт'
них віком понад 55 років.

З початку повномасштабної війни
тимчасовий прихисток на території
Київської області знайшли понад
240 тисяч осіб. Найбільше вимуше�
них переселенців зареєструвалися
в Білоцерківському, Обухівському
та Бориспільському районах. Це
близько 150 тисяч людей. Серед
них – літні люди та діти.

Нагадуємо, внутрішньо пере�
міщені особи, які були змушені по�
кинути місце постійного проживан�
ня через бойові дії або окупацію з
боку росії, отримають допомогу від
держави в розмірі 3000 гривень на
кожну дитину або людину з інвалі�
дністю та в розмірі 2000 гривень на
кожну іншу особу.

Для отримання державної допо�
моги потрібно стати на облік в уп�
равліннях соціального захисту на�
селення, отримати відповідну до�
відку та подати заяву.

Джерело:
пресслужба Київської ОВА

СЕРЕД БЕЗРОБІТНИХ ОБЛАСТІ
42% – ЧОЛОВІКІВ ТА 58% – ЖІНОК

Серед осіб, які перебували на обліку в Київському обласному центрі
зайнятості, з січня по березень 2022 року, більшість (57%) – мали вищу
освіту, 26% – професійно�технічну та 17% – загальну середню освіту.
Найбільше за допомогою у працевлаштуванні до фахівців Київської
ОСЗ звертаються працівники сфери торгівлі та послуг, державного
управління, сільського господарства та підприємств переробної про�
мисловості.

Одним із основних завдань фахівців Київського обласного центру
зайнятості з початку року стало налагоджування співпраці з робото�
давцями Київщини. У результаті чого база вакансій з 1 січня по 25 квітня
2022 року нараховувала понад 7 000 пропозицій роботи. Серед них
найбільше пропозицій надійшло працівникам сфери сільського гос�
подарства (28%,) державного управління й оборони (19%), оптової та
роздрібної торгівлі (14%), переробної промисловості (12%) та пра�
цівників транспортної галузі (5%).

Зокрема, найбільш затребувані на ринку праці Київщини наразі ро�
бітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин 25%,
працівники сфери торгівлі і послуг та законодавці – по 14%, фахівці –
12%, працівники найпростіших професій – 10%, професіонали – 9%,
кваліфіковані робітники з інструментом – 6%.

У більшості вакансій, які подали місцеві роботодавці на укомплек�
тування, заробітна плата перевищила мінімальну. Водночас, середній
розмір допомоги з безробіття по Київській області у березні 2022 року
становив 6 083 грн, що на 48% більше, ніж за аналогічний період ми�
нулого року.

Сьогодні Київська обласна служба зайнятості продовжує надавати
свої послуги усім, хто цього потребує. Зокрема, впроваджені елект�
ронні сервіси як для шукачів роботи, так і для роботодавців – завдяки
цьому кожен має можливість отримати послуги в режимі он�лайн.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ В УКРАЇНІ ПОТРІБНО
МАЙЖЕ 600 ТИСЯЧ КВАРТИР

В Україні внаслідок повномасштабної російсько'української війни зафіксовано понад два мільйони
внутрішньо переміщених осіб. Для забезпечення їх житлом держава має надати близько 600 тисяч
квартир. Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив на засіданні
Конгресу місцевих та регіональних влад, присвяченому відбудові та модернізації країни.

«Більше двох мільйонів людей (2 098 677 – ред.) змінили місце свого проживання. Вони вважаються внут�
рішньо переміщеними особами (ВПО). Державі, за попередніми даними, необхідно надати майже 600 тисяч
квартир (599 622 – ред.) для забезпечення переселенців житлом», – сказав Тимошенко.

За його словами, для забезпечення українців житлом був обраний підхід будівництва нових комплексів та
викуп уже готових квартир у всіх регіонах України. Він підкреслив, що готові квартири обов’язково мають бути
з ремонтом, сантехнікою та необхідними меблями.

Заступник керівника ОП зазначив, що впродовж поточного року планується надати понад 53 тисячі квартир,
що закриє потребу 186 тисяч переселенців.

Водночас нове житло буде побудовано в 15 областях та місті Києві. Тимошенко розповів, що до кінця 2022
року планується побудувати 30 тисяч квартир загальною вартістю 36 мільярдів гривень.

Він також додав, що загальна вартість проєкту з урахуванням викупу квартир та будівництва нових комп�
лексів – майже 69 мільярдів.

Тимошенко уточнив, що ці квартири будуть у власності держави. «Як тільки буде відбудовано житло тих лю�
дей, які проживають у цих квартирах, вони повертатимуться до держави і надаватимуться тим людям, які істо�
рично були у великих чергах на житло», – пояснив Тимошенко.

НА КИЇВЩИНІ ЗАРЕЄСТРУВАЛОСЯ ПОНАД
240 ТИСЯЧ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ДО ТЕМИ

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ
ЗРІС УТРИЧІ

За інформацією начальниці відділу
надання соціальних послуг Борис�
пільського міськрайонного центру
зайнятості Світлани Юрченко,
лише за квітень рівень безробіття
зріс утричі.

«Серед переселенців вже п’ять
осіб працевлаштовано, близько 20
перебувають на обліку, тож не мож�
на стверджувати, що люди масово
йдуть до центру зайнятості. Проте
й вакансій небагато, адже одні
підприємства закрилися, інші обхо�
дяться власними силами», – наго�
лосила С. Юрченко.

За її словами, нині безробітні
роботою «не перебирають», лише б
працевлаштуватися і мати хоч якісь
кошти на прожиття. Серед най�
більш затребуваних вакансій – про�
давець�консультант у ветеринарну
аптеку, вальник лісу, перукар,
юрист, біолог, інспектор та ін.

Інф. «ТС»

БОРИСПІЛЬ
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Знаний фізик'теоретик та
релігійна людина навіть у добу
найбільшого радянського
«застою». Академік НАН, перший
віцепрем’єр в українському уряді
(1992'1993 рр.) і перший
очільник Інституту національної
пам’яті… Ветеран Другої світової
і прихильник примирення між
воїнами радянської армії та УПА.
Зрештою, Ігор Юхновський –
один із батьків'засновників
української держави.
У ці нелегкі для всіх нас часи нам
захотілося переосмислити
недалеке минуле, теперішнє та
майбутнє України разом з цією
легендарною людиною.

– Ігоре Рафаїловичу, ми гово�
римо з вами в дні, коли триває
кровопролитна битва за Донбас
і південь України. Яке ваше
відчуття: наскільки близькою чи
далекою є наша перемога?

– Перемога – велике слово. Як
довго ми йтимемо до перемоги, я
не знаю. Але я думаю, що ми має�
мо вистояти. Вистояти проти ро�
сії — для нас то вже є перемога.

ДЕРЖАВУ В НАС УЖЕ НІХТО
НЕ МОЖЕ ЗАБРАТИ

– Де має бути межа комп�
ромісів, червона лінія, за яку Ук�
раїна не перетне у відносинах із
рф, і чим вона може поступити�
ся?

– Україна стала державою у 1991
році. Стала за умови дотримання
кожної букви старої Конституції
1976 року та з дотриманням про�
цедури. Була прийнята офіційна
Декларація Верховної Ради Україн�
ської Радянської Соціалістичної
Республіки про державний сувере�
нітет, ми скористалися конституцій�
ним правом на це. Після того ми
провели референдум, який під�
твердив: більш ніж 90% усього на�
селення Української Радянської
Соціалістичної Республіки схвалює
незалежність. Тому знищити Укра�
їнську державу неможливо. Ми мо�
жемо бути в різних ситуаціях, але
державу у нас вже тепер ніхто не
може забрати. І навіть після всіх
компромісів держава Україна має
бути в кордонах 1991 року.

– Ігоре Рафаїловичу, ви вете�
ран, воювали у Другу світову.
Зараз росіяни прийшли воювати
з нами, і ми бачимо цинічні про�
яви російського нацизму. А ви
пригадуєте, яким був радянсь�
кий солдат? Який був українсь�
кий солдат і який був німецький
солдат?

– Я можу говорити про це, спи�
раючись на свій власний досвід. Я
був солдатом першого взводу пер�
шої роти 201 батальйону резерву
головного командування Радянсь�
кого Союзу. Сапером�мінером,

«НЕМАЄ СХОДУ І ЗАХОДУ,
НЕМАЄ ГАЛИЧИНИ

І СЛОБОЖАНЩИНИ –
Є УКРАЇНА»

розміновував, будував бліндажі й
т. ін. Для мене образ радянського
солдата – обличчя моїх друзів у
взводі. Командира взводу чи ко�
мандира нашої роти.

Чи це були українські солдати?
Це був радянський солдат. Там були
і українці, і росіяни, і грузини. Важ�
ко сьогодні виокремити, яким був
російський солдат чи український
солдат. Якщо говорити про коман�
дира мого взводу, це був надзви�
чайно розумний і геройський лей�
тенант Іванов. І той радянський
солдат (не бачу я в даному випадку
гріха у такому узагальненні) пово�
дився гідно, і у ставленні одне до
одного, і у ставленні до полонених.

Пам’ятаю під Золочевом ми
були у запеклій битві. Німці були
оточені під Бродами, і це оточення
тягнулося аж до Золочева. І під Зо�
лочевом німці намагалися прорва�
тися з оточення. А там така
місцевість, з правої сторони низи�
на, то ото якраз територія Броді�
вського котла, а з лівої сторони ліси
і пагорби. Якщо ви втечете в ліс, то
вже врятуєтеся, і німці намагалися
втекти в той ліс. Це була справжня
битва. Я спокійно цілився та
стріляв. Без ненависті та зайвих
емоцій. Але якби ви мене спитали,
скільки німців я там убив, я вам ска�
жу: ні одного.

– Чому?
– Це була битва, де важко по�

рахувати. Пам’ятаю, як пізніше на�
вколо нас в житі валялися поранені
німці, їх було багато. Я сказав по�
німецьки одне слово, і вони відчу�
ли, що я знаю німецьку мову. І ви
знаєте, як цілий ліс почали простя�
гати мені листи з дому і фотографії
своїх домашніх і просити: не вби�
вай мене. Я кажу, я не буду вбива�
ти, далі просять: то перев’яжи
мене. От кажу, перев’язати не
можу. Якщо ви думаєте, що до цих
поранених, в яких я стріляв, я відчу�
вав ненависть, помилитеся.

А ще ми колись взяли чотирьох
полонених, і дехто з хлопців з мого
взводу на них, як на ворогів, кину�
лися, але їх заспокоїли. І тих поло�
нених відвели на місце збору поло�
нених. Казали, що наші солдати
ґвалтують німецьких жінок десь
там, але при мені цього не було.

А щодо українського солдата на
війні...

Якщо ви пам’ятаєте історію, то
ставлення до українців із боку мос�
ковської влади ніколи не було доб�
рим. Але після того, як був взятий
Київ і війна перейшла на правий
берег Дніпра, в рішеннях радянсь�
кого керівництва, фактично в
рішеннях Сталіна настала абсолют�
на переміна. Були організовані
Перший, Другий, Третій, Четвертий
Українські фронти, які в основному
складалися з українців. Більше
того, було дозволено брати людей
в свою частину без того, щоб вони
проходили через військкомати.
Саме так я потрапив у військову
частину – просто з хати у військову
частину.

ВИ СОБІ НЕ УЯВЛЯЄТЕ
НЕЙМОВІРНОЇ РАДОСТІ,

КОЛИ МИ ДІЗНАЛИСЯ,
ЩО ЗАКІНЧИЛАСЯ ВІЙНА
–  На вашу думку, ми День пе�

ремоги маємо святкувати 8 тра�
вня з Європою чи 9 травня? Чи
змінилося у вас ставлення до
цих дат після початку нинішньої
російської агресії?

– Я був кулеметником, і ми зу�
стріли перемогу в Німеччині в яко�
мусь місті Каменці. І вночі я чую
страшний шум – стріляють, але ті ви�
стріли якісь такі спорадичні, не
організовані. І я зрозумів, що кінчи�
лася війна. Я вставив свій кулемет у
вікно і вистрілив цілу «тарілку» набоїв.
Пізніше вибіг з хати і побіг на майдан,
і там на майдані зібралися всі. Ви собі
навіть не можете уявити неймовірної
радості людей, всіх. Закінчилася
війна! Всі обнімалися, всі раділи. Ви
мене питаєте, коли кінчилася війна?
У той момент, коли стало відомо, що
Німеччина капітулювала, кінчилася
війна. Це було 8 травня.

– Ігоре Рафаїловичу, чому всі
30 років незалежності нам так
важко давалася розбудова краї�
ни? Може, наші президенти не
туди нас вели?

– Я знаю всіх наших президентів
України, починаючи від першого –
Кравчука. Я знаю помилки кожного з
них, але я не можу жодного з них зви�
нувачувати в тих помилках. Бо, по�
перше, я і сам був і першим віцепре�
м’єром, і головою опозиції, і канди�
датом в президенти, і я багато чого
не зробив того, що мав зробити. Че�
рез обставини, які продиктували не�
правильні рішення. Те саме сталося
з нашими президентами.

Я вас запевняю, що кожен з них
намагався бути нормальним пре�
зидентом, але не зумів. Тепер я ро�
зумію, що, аби будувати державу,
треба бути до цього готовим. Це
означає, що в державі має бути
відповідний клімат, рівень вихова�
ності суспільства, яке утворило
державу, врешті�решт свій «нобілі�
тет». А у нас не було духу держав�
ності, і не було достатньої компе�
тенції та духу державності навіть у
президентів. Вони старалися кож�
ний у свій час. Але помилкова дум�
ка породжує неправильні слова та
вчинки, а потім перші особи трима�
ються заявленого курсу, нашарову�
ючи наступні помилки. Тому я би не
звинувачував попередніх прези�
дентів за їх помилки, хоча я можу
назвати кожну з них.

ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗДОБУТА
ШЛЯХОМ НЕЙМОВІРНОЇ

ДОПОМОГИ ВСЬОГО СВІТУ
– Ви уявляєте майбутнє Ук�

раїни після війни?
– Уявляю. Але треба розуміти,

що ця перемога буде здобута шля�
хом неймовірної допомоги всього
світу в тій нашій справедливій виз�
вольній боротьбі проти російсько�
го імперіалізму, яку ми ведемо. І

план Маршалла, фактично план
відродження, про який так багато
говорять, буде тим більш успішний,
чим більш чітко він буде нами сами�
ми складений саме як план майбут�
нього України. В Україні є сільське
господарство, воно точно є, якщо
фермери сіють навіть у бронежиле�
тах. Сільське господарство най�
більш готове до відбудови хоча б
тому, що існують люди, які мають
великі обшири землі і які хочуть їх
обробляти.

Далі, корисні копалини. Україна
має чудове каміння, тобто буді�
вельний матеріал. Я не тільки про
пісок і про глину.  І тут виробництво
має бути знову таки зроблено так,
щоб мало дуже велику додану
вартість. Воно вже готове в Україні.
Його треба ще більше розвинути.

Ми маємо абсолютно розумний
і здібний народ, якого треба навчи�
ти. І про це навчання якраз хочу
сказати вам, як про дуже важливий
елемент нашого майбутнього. Тоб�
то основа так званого плану Мар�
шалла для України у нас є.

– Я була на Марсовому полі
тепер, і там побільшало могил
галицьких хлопців. Біля Личакі�
вського лежать захисники Украї�
ни, які загинули вже під Маріупо�
лем, Харковом, Ізюмом, Крама�
торськом. Я не знаю, як сприй�
мають старші галичанки те, що
їх діти гинуть за східну Україну.
Що ви їм сказали б?

– Серденько, сказав би я, немає
ніякого сходу і заходу, немає ніякої
Галичини, Волині, Поділля і Лівобе�
режної України, Слобожанщини та
ін. Є Україна. Я волинянин, і я відчу�
ваю до сих пір незвичайно глибокий
потяг до Волині.

Але у нас не було раніше своєї
держави. А вона є те основне, що
повинен відчувати кожний житель,
чи то галичани, діти яких загинули,
як ви кажете під Маріуполем чи під
Миколаєвом, чи то зі східної Украї�
ни людина. Є походження з такої то
місцевості як Галичина, Волинь, але
є незалежна Українська держава.

НА ВІЙНІ Я НОСИВ ХРЕСТИК
І ЗНАВ, ЩО НЕ ЗАГИНУ

– Особистісне питання. Як ви
поєднували в собі свою ре�
лігійність і знання науковця�ака�
деміка, як уживаються релігій�
ний світогляд і наукові пояснен�
ня створення світу?

– По�перше, наша родина була
релігійна. Мій батько був дуже релі�
гійним. Мій дід був священником, і
до 6 років я жив з дідом. Але тому,
що батьки не хотіли приймати като�
лицьку віру, а були православними,
то їх переводили з одного місця на
друге, і більше як один рік батько в
одному місці ніде не працював. Мій
дід був священником, і я іноді захо�
див до тої церкви, в якій він правив...

Але я став дуже богомольним, як
не дивно, за німців. Ми були на Во�
лині, а німці на Волині до українців
ставилися жахливо. Не можна
рівняти німців у Галичині і німців на

Волині. Галичина належала до
німецького Рейху, а Волинь нале�
жала до німецької окупаційної ад�
міністрації, того самого Коха.

Ще мушу вам сказати, що вже
коли я був у Верховній Раді чи пер�
шим віцепрем’єром, то мені вдало�
ся вибити певні гроші для нашої
участі в європейському Центрі у
Швейцарії, який займається питан�
нями адронного колайдера. І Украї�
на стала членом того заходу. І учас�
ники мені прислали під Новий рік
поштівку із зображенням Великого
вибуху – так виник світ. У мене ж є
уточнення. Світ виник поступово.
Спершу були створені сили – елект�
ромагнітна і гравітаційна. Сили
були створені протягом 10 в мінус
54 ступені секунди. Після сил були
створені поля – гравітаційне і елек�
тромагнітне. Це 10 мінус 52 ступені
секунди. І так поступово ми йшли
від створення силових полів, а не
енергії. Від силових полів – до ство�
рення мас і в кінці�кінців – до на�
родження живого. Але фізики того
самого центру задають собі питан�
ня: а що було до першого вибуху? І
ось до першого вибуху – є ідеалі�
сти, які кажуть, що був Бог. А мате�
ріалісти кажуть, що нічого не було.
Що значить нічого – не зрозуміло.

– Це математичний доказ
існування Бога...

– І мушу вам сказати, що серед
усіх релігій християнська є найбільш
передова. Поясню чому. Христос був
євреєм. Як і всі євреї, він виконував
10 заповідей Мойсея. Десять запо�
відей є основою і християнської
релігії. Але 10 заповідей Мойсея – це
заповіді Божі. На цих заповідях Бо�
жих виросли євреї. Це дуже цікава
народність. Вони тому і здібні, тому і
розумні, і зібрані, що мали 10 запо�
відей Мойсея. Але був Христос. Від
Христа ми не маємо таких заповідей,
як євреї від Мойсея. Але заповіді
Христа були зовсім інші. Це заповіді
милосердя. Блаженні тихі, бо вони
наслідують землю. Блаженні миро�
творці, бо вони синами Божими на�
звуться та ін. Тобто наука милосер�
дя – це наука християн. І ця наука
християн доповнює 10 заповідей
Мойсея. Крім того, якщо ви слухає�
те Євангеліє на Великдень, то воно
починається: Спочатку було Слово. І
Слово було Бог. І Бог було Слово. І
через Слово все сталося. Тобто ця
мудрість є тільки у християн. І тому
ми, християни, фактично є носіями
найпередовішої серед усіх релігій.

– Дуже дякую вам за ці слова.
Ви, коли були на війні, молилися?

– Не часто молився, бо то не
було прийнято. Хіба один раз, коли
треба було пройти мінним полем і
в додаток під обстрілом. Але я но�
сив хрест. Тобто я на грудях носив
такий великий хрестик. Я не знімав
його. І знаєте, я був впевнений, що
не загину на війні. А мої бойові то�
вариші казали, що коли я йшов на
завдання із ними, то вони знали, що
повернуться живими.

Лана САМОХВАЛОВА,
Укрінформ,  фото: Лесик Урбан

Ігор Юхновський, академік НАНУ,
один з батьків'засновників Української держави:
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Війна, однозначно, зруйнувала всі
наші плани та надії на найближче
майбутнє, проте, волонтери впевнені,
що це не привід опускати руки – варто
триматися та жити далі.
Героєм п’ятничних зустрічей став
місцевий артист Ян Коньок, який під
час розмови переконав мене, що для
нього війна стала справжнім двигуном
прогресу.

– Яне, перш за все, скажи у кількох
словах про своє життя сьогодні.

– Попри військові події, які частково заче�
пили й наше місто, адже у Борисполі також
було чути вибухи, моє життя повністю зміни�
лося. За ці два місяці можу сказати, що війна
стала моїм двигуном прогресу, адже ще ніко�
ли не перебував у такому ресурсному стані,
як зараз. І все завдяки людям, яким можу
підняти настрій та бути корисним.

– Як гадаєш, що зміниться після війни?
– Маю досвід мандрівника: якось зупинив�

ся в Америці й вирішив попрацювати кілька
місяців офіціантом у невеликому закладі для
сніданків, як у фільмах. Там відвідувачі ціка�
вилися, звідки у мене такий акцент? Я про�
понував відгадати, але нікому це не вдава�
лося. А коли говорив, що я з України, вони
перепитували: раша? Дякувати Богу, що цей
стереотип зруйновано і нині про Україну, як
про країну свободи та незламності, знає весь
світ. Шкода лише, що такою ціною...

– Як змінилося твоє життя за останні
місяці?

– Оскільки маю аудиторію у соціальних
мережах, перші тижні від початку війни на�
магався інформувати про найважливіше, але
це швидко привело до вигоряння. Тоді зро�
зумів, що можу допомагати у наближенні пе�
ремоги тим, що вмію, – піднімати настрій. А
раптом це комусь допоможе?!

Тож опублікував новий трек, який написав
ще в перший день війни «Задовбало». Далі
з’явилося ще кілька нових пісень, на які от�
римую приємні відгуки, що надихає й змушує
працювати далі. Якщо мої публікації, жарти
чи відео змушують посміхнутися і подивити�
ся по�іншому на життя хоча б одного підпис�
ника, це й буде для мене найкращою наго�
родою. Навіть воїни ЗСУ надсилають по�
відомлення та знімають відео під мої треки,
залишаючи відгук: «Трек – бомба!».

На мою думку, такі пісні піднімають бойо�
вий дух і тішуся, що це знаходить відгук у сер�
цях людей.

– Чи можна назвати твою діяльність
зірковою?

– Коли запитують, чим займаюся, завжди
кажу, я – артист, адже це слово найбільш влуч�
но мене характеризує. Як на мене, люди сприй�
мають зірок як щось недосяжне, щось інакше.
Працюючи на проєкті «Танці з зірками», пере�
конався, що насправді зірки не такі, якими ми
їх уявляємо, й створені лише для телебачен�
ня. Гадаю, Олег Винник – це один із найкруті�
ших артистів України. Він завжди толерантний,
вихований, привітний – відразу розумієш, що
це справжній український чоловік.

– Як створюєш пісні?
– Текст пишу сам, щодо музики є купа

бітмейкерів�початківців, які за добру ціну
можуть продати свій біт або зробити новий.
Поки я лише коригую мелодію, але оскільки
зараз можу записувати пісні не лише на
мікрофон від навушників, а й на якіснішу апа�
ратуру – хочу самостійно створити біт. Голов�

на ціль – щоб мої треки викликали бажання
пританцьовувати.

– Бачиш себе у музичній кар’єрі?
– Мій перший трек «Ти живеш в Борисполі»

був експериментальним. Я навіть не очіку�
вав, що він набере стільки схвальних відгуків.
Не думав, що мене так «затягне» і я продов�
жу римувати треки далі.

Найперше у музичній кар’єрі мене бачать
ті, хто пише позитивні відгуки. Людям подо�
баються мої треки, й круто, якщо я заряджаю
їх позитивним настроєм на весь день.

Під час війни у мене вийшло чотири тре�
ки, п’ятий – у процесі. Наступні пісні будуть
про повітряну тривогу, бендеро�смузі, Украї�
ну, волонтерів та українців за кордоном, які
допомагають. Всі треки патріотично вмоти�
вовані, аби зміцнювати бойовий дух наших
хлопців на передовій, вони – для ЗСУ, ТрО і
всіх, хто боронить рідну країну, для нас з
вами, для українців, аби менше журилися.

Є трек англійською «Strange Dance», який
ми записували для національного відбору на
Євробачення, шкода, що поки не пройшли,
адже дуже хочу туди потрапити.

Серед творчих планів – зробити кавер на
відомі пісні, аби люди знали, що я не лише
вмію читати реп, а ще трохи й співаю.

– А як поживає «бориспільський
піжон»? Не думав його реанімувати?

– «Бориспільський піжон» був юним, мав
багато ідей, але загубився, бо не мав ані ре�
жиму, ані плану. Аби чогось досягти, маєш
багато працювати, і якщо потрібно, почина�
ти все спочатку, поки не буде результату,
який тебе задовольнить.

Це класний формат, реанімувати можна,
але одночасно всидіти на всіх стільцях не�
можливо. Вважаю, якщо щось робиш, то
роби якісно, і це має відповідати твоєму об�
разу та виглядати справжнім.

– Під час війни ти встиг змінити імідж…
– Мій барбер давно пропонував відрости�

ти вуса чи бороду, але оскільки постійно пе�
ребував на виду і мав би гарно виглядати,
завжди був поголеним, підстриженим та при�
чесаним. Нині справді моєму новому іміджу
частково посприяла війна.

– Від початку війни ти став волонте�
ром. Що це для тебе означає?

– Мій психологічний та фізичний стан вря�
тував волонтерський центр «Перемога», в
якому я представляю творчий батальйон. Це
найкраще, що могло зі мною статися під час
війни. Коли віддаєш щось щиро і без зайвих
думок, безкорисно – якісь свої знання, свої
можливості, своє вміння – обов’язково отри�
маєш удвічі більше. Так працює Всесвіт. Гро�
мадською діяльністю у місті займаюся давно,
а в бориспільському шоубізнесі, якщо можна
так сказати, моєю хресною мамою стала
Вікторія Шевц, за що я їй дуже вдячний. Тому
коли вона написала у чат Молодіжної ради
міста Борисполя, що потрібні люди, аби ро�
бити «коктейлі молотова», відразу відгукнув�
ся: «Я не вмію цього робити, але можу цьому
навчитися». Волонтер – це людина, яка допо�
магає, не вимагаючи нічого взамін, навіть
якщо ця допомога одноразова.

– До війни брав участь у благодійних
акціях?

– Звісно, якщо була змога і розуміння, що
це на добру справу, завжди долучався. Зок�
рема, до благодійних концертів, які органі�
зовував Молодіжний парламент.

– Зараз кожен на своєму місці набли�
жає перемогу, так казав наш президент.
А ти як вважаєш?

– Поважаю тих людей, які працюють, на�
вчаються, піднімають нашу економіку, але
зовсім не розумію тих, хто просто виїхав до
інших областей України, щоб перечекати до
кращих часів. І після перемоги до деяких
буде запитання, а що ти робив під час війни?
Але це моя власна думка.

– Як вдається поєднувати роботу і во�
лонтерство?

– Перш за все, змінив свій режим, тепер
мій ранок починається о 06.00 з бігу та
спортивних вправ, і цим пишаюся. Щоб до�
сягти чогось, потрібно контролювати себе,
своє тіло, сон. І коло бігу – це навіть не спорт,
а самоконтроль та дисципліна. Тому «спорт�
ранок» для мене вже як частина збалансова�
ного та здорового життя. Щось на рівні ру�
тини, але не в нудному понятті, а те, від чого
я кайфую і вже не можу відмовитися.

– У тебе з’явився новий бренд «І сміх, і
гріх». Чому така назва?

– Назва з точністю характеризує мене, як

«ВІЙНА – МІЙ ДВИГУН ПРОГРЕСУ»

людину. А в майбутньому під цим брендом
плануємо випускати худі, футболки з рядка�
ми моїх пісень. Не можу сказати, що це буде
благодійний проєкт, але якась його частинка
точно буде благодійною.

– Цього року під брендом «І сміх, і гріх»
ти продавав крафіни. Давно навчився їх
випікати?

– Під час першого локдауну вирішив са�
мостійно приготувати пасочки за фірмовим
рецептом від Олі Полякової. Вийшла макси�
мально повітряна і смачна здоба, проте
знайшов рецепт крафінів зі схожим складом,
тож приготував ще їх. І ось уже третій рік
поспіль випікаю тільки їх. Багато хто гово�
рить, що крафіни –  це модна європейська
паска, приготовлена трішки за іншим рецеп�
том, але за фактом це та ж сама «хлібо�бул�
ка», якою ми смакуємо на Великдень.

– Чи був на них попит і чи виправдав
результат твої очікування?

– Ще минулого року отримував замовлен�
ня на купівлю цих пасок, але не був упевне�
ний на 100 відсотків у їхньому смаку. А цього
року вирішив продати крафіни і вилучені
кошти надіслати ЗСУ. Паски були традицій�
ними – з родзинками та цукатами.

Ідея прийшла в останній момент, тож
крафінів було лише 10, у чому й полягала їх
цінність. По�перше, ця здоба персонально
від мене, по�друге, ці кошти йдуть на бла�
годійність, по�третє, випічка загорнута в гар�
ну упаковку і має лейбочку.

Перші два крафіни «поїхали» ледь не з
печі, ще гаряченькими. Коли доставляв за�
мовлення, запам’яталася жіночка, яка замо�
вила ці пасочки як великодній подарунок. І
коли вона вийшла за смачним гостинцем, в
її очах було стільки радісного здивування!
Цей подив і досі зігріває мені душу.

Я – людина�емоція, й аби працювати далі,
для мене важливо колекціонувати у серці
приємні емоції. Емоції – це найкраще, що
можна подарувати.

Розкупили дев’ять пасок, тож заробив
2800 грн. Звісно, що це крапля в морі, але у
наші тяжкі дні будь�яка допомога для Зброй�
них сил, які успішно дають відсіч агресору на
всіх напрямках, важлива.

Марина ГРИЦЮК, «ТС»

АРТИСТИ ВЛАШТУВАЛИ КОНЦЕРТ ДЛЯ
ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ БАТЬКІВЩИНИ

На Київщині артисти Академічного ансамблю пісні й танцю Національ'
ної гвардії України влаштували концерт для захисників та захисниць
Батьківщини, повідомили у Національній гвардії України.
«...А ми тую червону калину підіймемо! А ми нашу славну Україну,
гей, гей, розвеселимо!...», – слова саме цієї пісні можуть охаракте'
ризувати ту атмосферу, яку створив у залі цей талановитий творчий
колектив.

«...А МИ ТУЮ ЧЕРВОНУ КАЛИНУ
ПІДІЙМЕМО!»:

Інф. «ТС»
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Після 24 лютого і по ньому –
так, як було, в Україні уже не
буде. Українці справедливо
хочуть позбавитися російсько'
го всюди. Як це організувати?

30 квітня мало закінчитися зби�
рання пропозицій щодо перейме�
нувань вулиць у Києві. Раніше
Віталій Кличко розповів киянам, що
у місті планується демонтувати
близько 60 пам’ятників, ба�
рельєфів, знаків, пов’язаних з ра�
дянщиною і росією. Складений
список з понад 460 вулиць було оп�
рилюднено на сайті КМДА.

Більше 400 вулиць, які пропо�
нується перейменувати, навіть для
великого міста – це дуже багато. А
у тих, хто ознайомився з довжелез�
ним списком, виникло безліч запи�
тань. Серед них – дуже болючі.
Адже з мапи столиці разом з купою
російських діячів та російських то�
понімів ще й пропонується викрес�
лити воїнів визволителів Києва
часів Другої світової війни різних
національностей, а ще – багато ук�
раїнських митців і науковців.

З одного боку, нема з чим спе�
речатися: так, як було, уже ніколи
не буде, не надійтеся. І затягувати
зі змінами теж не варто, скільки б
не дорікали нам більшовиками, які
100 років тому перекраяли топоні�
міку того ж Києва миттєво і до не�
пізнаваності, нехтуючи всім, від
моралі – до історичних фактів. Але
це й підкреслює на рівні імперати�
ву: так, нам треба це робити швид�
ко, але без нахрапу й метушні. І
Боже збав, робити це без добре
продуманої процедури та фахівців,
чиїм знанням, досвіду і, передусім,
смаку українські громади можуть
довіряти.

«Це різні люди (йдеться про
«список на перейменування» –
ред.), яких поєднує тільки те, що всі
вони є діячами української РА�
ДЯНСЬКОЇ культури. Ми повністю
від неї відмовляємося? Добре, але
чому тоді не від усієї? – пише
Віталій Портніков на своїй сторінці
у фб. – Чим великий український
актор Амвросій Бучма гірший за
Леоніда Бикова? Чому може зали�
шитися прізвище Олеся Гончара, а
Бажана – ні?». І продовжує далі:
«Мені здається, це важливі й кон�
цептуальні питання. Тому що за
кілька тижнів ми не побачимо на
мапі Києва не тільки прізвищ ро�
сійських діячів, а й українських та�
кож».

Дискусія в мережі розгорнулася
гаряча. Багато хто щиро підтримав
ініціативу щодо безальтернативно�
го вичищення зі столиці всього ро�
сійського.

«В Україні «площа Льва Толсто�
го» чи пам’ятник Пушкіну – абсо�
лютно таке ж блюзнірство, як на�
звати площу іменем Льва Лещенка
чи поставити пам’ятник Охлобис�
тіну. Це знущання над нашими
предками, що були вбиті і закато�
вані імперією. – написав у фб відо�
мий блогер Ігор Бігдан.

Опоненти заперечують: мовляв,
коли бути не лише принциповим, а
й послідовним, то можна і до Тара�
са Григоровича Шевченка добрати�

мира» в наших містах, щоб він зно�
ву не розрісся махровою плісня�
вою. І щоб за східним кордоном
навіть близько не виникало ні у кого
думки, що хтось тут на них чекає і
зустрічатиме квітами.

Дозволимо собі навести цитату
з одного з інтерв’ю дослідника еко�
номічних і суспільних процесів Ва�
лерія Пекаря:

«Семантична війна — це війна за
право давати явищам імена. Це війна
наративів, війна героїв, війна назв. І
саме тому важливо, кому, яким геро�
ям стоять пам’ятники, якими імена�
ми називають вулиці. Україна є для
рф джерелом усіх семантичних ре�
сурсів. Тому що всі ідеї, на яких три�
мається рф – імперії, слов’янського
братства, третього Риму чи давньо�
го християнства, давньої держав�
ності та тривалості цієї держави – все
походить з Києва. Якщо у рф забра�
ти Київ, то там нічого не залишаєть�
ся, тільки болото, на якому 1147 було
засновано село».

Так, на жаль, східного сусіда не
відправиш на Місяць і сподіватися,
що він в осяжному майбутньому від
нас відчепиться, не випадає. А ось
максимально зменшити вплив росії
можна. І перейменування наших
вулиць – це теж частина остаточної
деколонізації України.

Але – повторюємо – не можна
впадати в крайнощі. Якщо комусь
не живеться без Пушкіна чи Толсто�
го – нема проблем. Як переконаний
історик Ярослав Грицак, нехай собі
люди читають книжки Пушкіна, але
ось пам’ятника Пушкіну та вулиці в
кожному місті не має бути. Тим, для
кого російське залишається необ�
хідним, треба просто перенести
російську культуру в суто особис�
тий простір, а не вимагати, щоб її
любили геть усі.

«ДАВАЙТЕ НЕ ПОВТОРЮВАТИ
ПОМИЛКИ

РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ»
Своїми думками щодо нагально�

го поділився з Укрінформом відо�
мий історик Києва Михайло Каль�

ницький. До речі, Михайло Борисо�
вич, є членом комісії з питань
найменувань.

– Так, є «російська культура», яка
обслуговує путінський режим –
літератори, режисери, співаки,
журналісти. А є те, що увійшло в
культурний світовий обіг. І серед
тих, хто зараз боронить Україну чи
займається волонтерством, є бага�
то знавців цієї культури – думаю,
навіть більше, ніж у рашистській
банді. У них теж потрібно запитати,
що вони думають про ці перейме�
нування і пропозиції знищити па�
м’ятники Пушкіну, – каже пан Каль�
ницький.

Ще один момент, який мене не�
покоїть – наскільки ініціатори цих
перейменувань обізнані з українсь�
кою історією і культурою. Коли про�
понують, наприклад, позбутися ву�
лиць Брюллова, Жуковського…
Вони взагалі знають, що саме
Брюллов і Жуковський допомогли
викупили на волю Тараса Шевчен�
ка?

Що стосується вулиць Бажана,
Тичини, Гончара і багатьох інших
знакових діячів української культу�
ри, які зараз теж хочуть перейме�
нувати, доцільність цього вже роз�
глядали під час декомунізації, нага�
дує М. Кальницький:

– І зберегли назви, незважаючи
на те, що Олесь Гончар був членом
ЦК КПУ, Тичина – наркомом освіти
Української радянської республіки,
Микола Бажан – заступником голо�
ви ради міністрів УРСР. Але ще у
2015 році були прийняті застере�
ження для перейменувань, які, зок�
рема, враховували вклад людини у
розвиток української  культури і
науки.

– Є ще один момент... Ми бачи�
мо, що у списку «на перейменуван�
ня», є багато назв, які пов’язані не
тільки з росіянами, а й з українця�
ми та з представниками інших
націй, які захищали, визволяли Київ
від нацистів у Другій світовій. Зро�
зуміло, це через бажання позбути�
ся усього «радянського». Але так ми
ігноруємо прийнятий у 2015 році

закон про увічнення перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні. Не
слід демонструвати зневагу до пе�
реможців нацизму – на Заході та�
кого не зрозуміють.

І ми тут не можемо не погоди�
тися з паном Кальницьким. На�
приклад, у списку на переймену�
вання в Києві є вулиця Никифора
Шолуденка, названа на честь ге�
роя, який першим 6 листопада
1943 року увірвався на своєму
танку до Києва і в той же день за�
гинув у бою… Цікаво, кому нале�
жить ця блюзнірська пропозиція,
йому б хотілося, щоб Київ тоді за�
лишився під нацистською окупа�
цією?

– Десь у 50�ті роки вже відбува�
лося таке масове перейменування
вулиць, – продовжує М. Кальниць�
кий, – насамперед, через те, що
місто тоді розширювалося, і до
нього потрапили приміські насе�
лені пункти, і назви часто дублюва�
лися. До того ж, почали будувати
нові масиви, мікрорайони, з’явля�
лися маса нових вулиць і спочатку
їх називали Нова перша, Нова де�
сята, Нова сота... Потім почали їх
перейменовувати. Але дати назви
одночасно кільком сотням вулиць
не так вже й легко. Саме тоді «на�
шаткували» стільки вулиць з назва�
ми російських міст або якихось ро�
сійських діячів.

Тобто тоді відверто напартачи�
ли, а ми тепер своєю чергою хоче�
мо напартачити? – підсумовує ри�
торичним запитанням М. Каль�
ницький.

ЯК ЦЕ МАЄ ВІДБУВАТИСЯ
Так, після того, що накоїли в Ук�

раїні росіяни, позбутися усього, що
з ними пов’язано – це здорова ре�
акція. І рішення про масове пере�
йменування вулиць можна лише
вітати. Інше питання, що треба дія�
ти зважено, а процес визначення –
і об’єктів перейменувань, і нових
назв – був цивілізованим, щоби в
ньому були задіяні фахівці.

МКІП та УІНП дали роз’яснення
щодо знесення пам’ятників і пере�
йменування назв, пов’язаних з
історією й культурою росії та СРСР.
А також розробили рекомендації
для органів місцевого самовряду�
вання.

Це інформація від міністра куль�
тури Олександра Ткаченка.

Необхідно враховувати й вис�
новки науковців та незалежних екс�
пертів щодо історичної та мистець�
кої цінності таких об’єктів і доціль�
ності їх назв.

Деякі пам’ятки потребують пе�
реосмислення та набуття нового
культурного контексту. Деякі – мо�
жуть стати експонатами для музеїв,
наприклад, імперської пропаганди.
Це шлях, яким має йти Україна.

– Тож закликаю владу на місцях
приймати рішення виважено, –
підкреслив міністр культури.

Ми – за. Але ще одне. Давайте
збавимо градус емоцій. Це заклик,
передусім, до деяких «корєнних
кієвлян». Як то кажуть, «тримайте
себе в колготках». Бо ми тут теж
корінні – були і будемо.

Лариса ГАВРИЛОВА,
Укрінформ

ся – служив у царській армії, писав
російською…

Тому є третя сторона, яку ми й
хочемо представити: давайте все
по�розумному зважимо! Ті ж діячі на
кшталт Тичини, Бажана, Рильсько�
го – так, вони й радянськими функ�
ціонерами були, і графоманію про
«великого Сталіна» писали, але ж
вони й українське слово в кращих
своїх творах та вчинках попри все
зберегли, передали його нам у часи,
коли це було більш, ніж важко. Ми
не маємо бути їм за це вдячні?

Про російську культури та її
діячів. У Києві нема чого залишати�
ся, наприклад, вулицям Некра�
совській, Тургенєвській… Тому що
Микола Некрасов і Іван Тургенєв
жодного стосунку до Києва не мали
і творчістю своєю з ним пов’язані
не були. А як бути з блискучим пись�
менником Алєксандром Купріним,
який довго в Києві жив і про нього
писав у багатьох чудових творах?

НАЗВИ ВУЛИЦЬ – ЦЕ,
НАСПРАВДІ, ДУЖЕ ВАЖЛИВО

У Києві деякі знакові вулиці, не�
зважаючи на всі декомунізації, дов�
го залишалися зі старими назва�
ми – Горького, Червоноармійська,
Артема… Немов самі вулиці не на�
важувались, не спішили, щоб не
засмутити своїх корінних по�
жильців. Ну скільки з цим можна
тягнути? – ще нарікали тоді небай�
дужі кияни.

Так, назви – це дуже важливо,
скільки б не збирали у соцмережах
лайків дописи на зразок: «мені од�
наково, як називатиметься моя ву�
лиця і чи залишиться в місті па�
м’ятник Булгакову, головне, щоб
закінчилися війна». І якими б іно�
планетними, порівняно з тим, що
коїться нині у Маріуполі, не здава�
лися затяті суперечки стосовно пе�
рейменувань вулиць у Києві, на�
справді, це дуже важливо і це тре�
ба робити прямо зараз. Саме в па�
м’ять про тих, хто воював і загинув,
не хочеться і не можна залишати й
мікроскопічного грибка «русского

ВАРШАВСЬКА, ЗВІРИНЕЦЬКА ЧИ БАЙРАКТАРСЬКА:
ЯК У КИЄВІ ПРОПОНУЮТЬ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ СТАНЦІЇ МЕТРО
У Києві завершився перший етап збирання пропозицій для перейменування п’яти станцій
метрополітену, ідеї подали майже 19 тисяч охочих. Про це начальник КП «Київський метрополі'
тен» Віктор Брагінський повідомив у Фейсбуці.

Для наступного етапу рейтингування відібрано по п’ять найпопулярніших варіантів для кожної станції. Їх
можна побачити за посиланням й одразу зробити вибір за одну назву до кожної станції.

Серед варіантів, які надійшли для станцій: «Мінська» – «Варшавська» та «Вишгородська»; «Героїв Дніпра»
– «Героїв Маріуполя» або «Героїв України»; «Дружби народів» – «Ботанічна» та «Європейська»; «Площа Льва
Толстого» – «Василя Стуса» чи «Ліни Костенко»; «Берестейська» – «Бучанська» та «Ірпінська».

За словами Брагінського, «зустрічалися й досить екзотичні варіанти. Наприклад, для «Мінської» запро�
понували назви «Борщ», «Реактивні гуси» та «Тракторна». Станцію «Героїв Дніпра» деякі учасники опитуван�
ня бачили як станцію «Імені Магістра Йоди» або «Пухнастих котиків». «Берестейську» пропонували пере�
йменувати в «Паляницю», а «Дружби народів» в «Байрактарську» або «Чорнобаївську». Серед варіантів для
«Героїв Дніпра» була «Червона калина».

Як зауважив керівник метрополітену, «деякі варіанти повторюються або є синонімічними. Також для пев�
них станцій частина користувачів запропонувала лишити існуючі назви».

Він нагадав, що другий етап онлайн голосування триватиме до 9 травня.
Після цього результати будуть опрацьовані та направлені до Київської міської ради. Свій висновок також

підготує фахова комісія з питань найменувань.
Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті підтримує перейменування у Києві об’єктів, назви

яких пов’язані з державою�агресором і комуністичним тоталітарним режимом, та водночас закликає не до�
пустити знищення пам’яті про значущі для країни й столиці історичні постаті й події.

ДАВАЙТЕ
ПЕРЕЙМЕНУЄМО
ВУЛИЦІ, АЛЕ ТАК,
ЩОБ НАЗАВЖДИ…

ДУМКИ З ПРИВОДУ
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ЗАМІСТЬ ЛЕРМОНТОВА – КНЯГИНІ ОЛЬГИ,
ЗАМІСТЬ ГАГАРІНА – КАДЕНЮКА

Ще наприкінці грудня 2015 року, враховуючи пропозиції мешканців міста Борисполя та взявши до
уваги рекомендації топонімічної комісії при виконавчому комітеті рішенням Бориспільської міської
ради № 42'2'VII від 17 грудня 2015 року «Про перейменування окремих вулиць, провулків, площі та
водного об’єкта міста Борисполя» було перейменовано майже 120 вулиць міста.
Дерусифікацію у Борисполі продовжило рішення сесії Бориспільської міської ради № 1792'23'VIII
від 19 квітня 2022 року «Про перейменування окремих вулиць та провулків Бориспільської міської
територіальної громади». Відтак у Борисполі перейменували 68 вулиць та провулків, в Глибоцько'
му, Іванківському та Рогозівському старостинських округах – по 6 вулиць, в Кучаківському – 9,
одну вулицю перейменували в Любарецькому старостинському окрузі.

МІСТО БОРИСПІЛЬ
1. вул. Анни Ахматової – вул. Дмитра Бортнянського
2. вул. 8 Березня  – вул. Шелестівка
3. вул. Бажана  – вул. Івана Виговського
4. вул. Ватутіна – вул. Старокиївська
5. вул. Булгакова  – вул. Артема Веделя
6. вул. Юрія Гагаріна  – вул. Леоніда Каденюка
7. вул. Герцена  – вул. Георгія Нарбута
8. пров. Герцена – пров. Георгія Нарбута
9. вул. Глінки – вул. Степана Руданського
10. вул. Декабристів  – вул. Охріма Судомори
11. пров. Декабристів – пров. Охріма Судомори
12. вул. Дружби народів – вул. Івана Нечая
13. вул. Єсеніна  – вул. Мелетія Смотрицького
14. вул. Жовтнева – вул. Івана Сірка
15. вул. Бориса Іванова – вул. Ярослава Мудрого
16. вул. Кибальчича  – вул. Сергія Шамрая
17. вул. Ковпака  – вул. Олексія Баха
18. вул. Космонавта Комарова –
        вул. Олександра Кошиця
19. вул. Короленка  – вул. Горянська
20. пров. Короленка  – пров. Горянський
21. вул. Кошового – вул. Романа Шухевича
22. вул. Крилова – вул. Любомира Гузара
23. вул. Кутузова – вул. Дмитра Чередниченка
24. пров. Кутузова – пров. Дмитра Чередниченка
25. вул. Лермонтова  – вул. Княгині Ольги
26. вул. Лютнева  – вул. Валерія Гудзя
27. пров. Лютневий – пров. Валерія Гудзя
28. вул. Карла Маркса  – вул. Голубівка
29. вул. Матросова  – вул. Альтинська
30. пров. Матросова – пров. Альтинський
31. вул. Маяковського  – вул. Лисичівка
32. пров. Маяковського – пров. Лисичівський
33. вул. Мічуріна  – вул. Віктора Баталіна
34. вул. Нахімова – вул. Кальміуська
35. пров. Нахімова – пров. Кальміуський
36. вул. Олександра Невського  –
        вул. Северина Наливайка
37. пров. Олександра Невського –
        пров. Северина Наливайка
38. вул. Некрасова  – вул. Бахматівка
39. вул. Островського  – вул. Мокріївка
40. вул. Плеханова – вул. Нестора Літописця
41. вул. Поповича – вул. Олександра Олеся
42. вул. Профспілкова  – вул. Михайла Максимовича
43. вул. Пушкіна  – вул. Йовівка
44. пров. Пушкіна – пров. Йовівський
45. вул. Робітнича  – вул. Білодідівка
46. вул. Січнева – вул. Євгена Чикаленка
47. вул. Сім’ї Сосніних  – вул. Вербова
48. пров. Сім’ї Сосніних – пров. Вербовий
49. вул. 1 Травня  – вул. Солонецька
50. пров. 1 Травня – пров. Солонецький
51. вул. Толстого – вул. Старокняжицька
52. пров. Толстого – пров. Старокняжицький
53. вул. Туполєва – вул. Ігоря Сікорського
54. вул. Тургенєва  – вул. Коломичівська

55. пров. Тургенєва – пров. Коломичівський
56. вул. Гліба Успенського  – вул. Миколи Леонтовича
57. вул. Ушакова – вул. Володимира Малика
58. вул. Марини Цвєтаєвої –
        вул. Володимира Антоновича
59. вул. Ціолковського  – вул. Літописна
60. вул. Челюскінців – вул. Бондарівка
61. пров. Челюскінців – пров. Бондарівський
62. вул. Чернишевського – вул. Івана Борця
63. вул. Чехова  – вул. Алли Горської
64. вул. Чибісова  – вул. Миколи Вінграновського
65. пров. Чибісова – пров. Миколи Вінграновського
66. вул. Чкалова  – вул. Василя Симоненка
67. вул. Шолохова  – вул. Купальська
68. пров. Шолохова – пров. Купальський

СЕЛО ГЛИБОКЕ
1. вул. Ватутіна – вул. Ярослава Мудрого
2. вул. Гагаріна – вул. Тимошівка
3. вул. Мічуріна – вул. Сагацька
4. вул. Суворова – вул. Кошарська
5. пров. Гагаріна – пров. Затишний
6. пров. Мічуріна – пров. Тихий

СЕЛО ІВАНКІВ
1. вул. Гагаріна – вул. Спаська
2. вул. Кутузова – вул. Свободи
3. вул. Суворова – вул. Козацька
4. вул. Нахімова – вул. Соборна
5. вул. Ломоносова – вул. Щастя
6. вул. Пінської Флотилії – вул. Івана Богуна

СЕЛО КУЧАКІВ
1. вул. Гагаріна – вул. Свободи
2. вул. Горького – вул. Дружби
3. вул. Брусиловського – вул. Лісова
4. пров. Гагаріна – пров. Вишневий
5. пров. Горького – пров. Затишний

СЕЛО ЛЕБЕДИН
6. вул. Пушкіна – вул. Калинова
7. вул. Гагаріна – вул. Пасічна
8. пров. Пушкіна – пров. Квітневий

СЕЛО СУЛИМІВКА
9. пров. Горького – пров. Затишний

СЕЛО ЛЮБАРЦІ
1. вул. Зої Космодем’янської – вул. Квітнева

СЕЛО РОГОЗІВ
1. вул. Степана Разіна – вул. Єднання
2. вул. Гагаріна – вул. Гетьманська
3. вул. Суворова – вул. Європейська
4. вул. Комарова – вул. Мальовнича
5. вул. Ломоносова – вул. Юності

СЕЛО КИРИЇВЩИНА
6. вул. Пушкіна – вул. Квітнева

ВУЛИЦІ ТА ПРОВУЛКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ,
НАЗВИ ЯКИХ ЗМІНЮЮТЬСЯ

ДЕРУСИФІКАЦІЯ
У БОРИСПОЛІ:

Наш син був справжнім патріотом
своєї країни, адже захищав неза�
лежність, суверенітет та територі�
альну цілісність України як учасник
АТО у 2015�2016 роках на сході. Вже
тоді він, історик за фахом, учасник
Майдану, розумів підступність
російського агресора. А з перших
днів повномасштабного вторгнення
росії Юрій був на передовій, давав
відсіч окупантам в Донецькій об�
ласті. Відваги і мужності йому було
не позичати.

22 березня 2022 року Юрій Чаба�
нюк загинув під час артилерійсько�
го обстрілу військами рф міста Кос�
тянтинівка Донецької області.

Коротким видався його життєвий
шлях… Мав багато мрій та планів,
усім серцем любив Україну та вірив
у її світле майбутнє. Він загинув за кожного із нас, за нашу перемогу.
Пам’ять про нашого героя – сина, друга – житиме вічно. Герої не вми�
рають!

Сумуюча родина, друзі і сусіди

Щодня о 09.00 –
всеукраїнська хвилина мовчання за усіма загиблими – героя'
ми та героїнями, військовими та цивільними, дорослими та
дітьми, внаслідок вторгнення рф в Україну. Вічна пам’ять
кожному, хто загинув за рідну країну!

Герої не вмирають!
Всеукраїнська хвилина мовчання була запроваджена 16 бе'
резня Указом Президента України Володимира Зеленського.

40 ДНІВ СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ

Юрій Анатолійович ЧАБАНЮК

МВС ЗНАЧНО СПРОСТИЛО ОТРИМАННЯ
ВОДІЙСЬКИХ ПОСВІДЧЕНЬ

Міністерство внутрішніх справ значно спростило отримання
під час воєнного стану водійських посвідчень у сервісних
центрах. Про це розповів начальник Головного сервісного
центру МВС України Євген Мойсеєнко.

Так, за його словами, щоб відновити чи обміняти водійське по�
свідчення, тепер не потрібна медична довідка.

«З початком війни велика кількість людей втратила свої документи,
і послуга відновлення посвідчення водія стала однією з найзапитува�
ніших. Ми ініціювали зміни, які були ухвалені урядом, і забезпечили
відновлення посвідчення водія без медичної довідки на період воєн�
ного стану», – сказав Мойсеєнко.

Тож, за його словами, для відновлення водійського посвідчення до�
статньо звернутися до будь�якого сервісного центру, лише надавши
паспорт та ідентифікаційний код.

Також у сервісних центрах МВС відновили складання теоретичних і
практичних іспитів для всіх категорій водіїв, значно спростивши їх.

«Розуміючи складний стан на дорогах та наявність блокпостів, ми
змінили маршрути для складання практичних іспитів, погодивши ці мар�
шрути з військовими адміністраціями. Загалом екзаменація відбуваєть�
ся у 19 областях та місті Києві. Також ми спростили процедуру складан�
ня практичних іспитів на період воєнного стану. Водіям легкових авто�
мобілів, загально запитувана категорія В, зараз достатньо успішно
скласти іспит на шляхах загального користування», – розповів Мойсеєнко.

Крім того, за його словами, на початку війни виник дефіцит водіїв
для перевезення вантажів для критичної інфраструктури. Тому Голов�
ний сервісний центр МВС ініціював внесення змін до постанови уря�
ду, яка дозволила громадянам на період воєнного стану керувати ван�
тажним транспортом з посвідченням категорії В (легковий транспорт).

Також у Головному сервісному центрі МВС ініціювали скасування в
умовах воєнного стану бюрократичних перешкод для перевезень не�
безпечних вантажів і допуску до них водіїв.

Він нагадав, що послуги сервісних центрів МВС надаються також у
31 ЦНАПі у 13 регіонах країни.
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МИ ПРАЦЮЄМО!
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телиць  корів
(лежачі та доріз
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Уже традиційно 12�13 травня 2022 року
в Борисполі відбудеться VIII Міжна�
родний фестиваль ронделя «На бере�
гах Альти», співзасновниками й орга�

нізаторами якого є Асоціація поетів�рон�
делістів України (голова Микола Боровко),
Національна спілка письменників України
(голова Михайло Сидоржевський), Борис�
пільська міська рада (голова Володимир Бо�
рисенко). І хоча були певні побоювання, чи
варто зараз, коли йде війна, коли світ став
до бою супроти зла, проводити такі заходи,
але тут же згадалося, як під час Другої світо�
вої війни прем’єр�міністр Великої Британії
Вінстон Черчилль відмовився від пропозиції
одного з міністрів скоротити витрати на куль�
туру заради оборони. «А за що ми тоді воює�
мо?» – сказав Черчилль. Ця історія неодно�
разово звучала з вуст менеджерів культур�
ної сфери в Україні. Попри все, факт ли�
шається фактом – у нас розвивається куль�

Людмила МОЗГОВА
***

Прошепотіла осінь за вікном
Духмяним ароматом чорнобривців,
Вже й килим трав’яний на сонці вицвів,
Зливаючись у тоні з полином.

Нас доля випробовує вином,
А будні – прохолодою криниці...
Прошепотіла осінь за вікном
Духмяним ароматом чорнобривців!

Стерня услала поле за селом,
Снує павук мереживо мисливців,
В обіймах довгожданих вечорниці
Родину зустрічають за столом!
Прошепотіла осінь за вікном...

ЧЕРГОВИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
РОНДЕЛЯ
В БОРИСПОЛІ

тура навіть в умовах війни. А ще: коли грим�
лять гармати, Музи не повинні мовчати. Тим
більше в сучасному світі інформаційних тех�
нологій, коли правдиве слово має надзви�
чайну вагу. Практично кожен член Асоціації
поетів�ронделістів України уже вийшов у світ
(знову ж таки завдяки всюдисущому Інтер�
нету) з власними віршами, публіцистичними
статтями і щоденниковими дописами, в яких
нуртує невимовний біль за Україну, віра в
перемогу, молитва до Всевишнього. «Спо�
чатку було Слово…». І Всесвіт нас почує.

Кожного разу до початку роботи Фести�
валю журі обирає лауреатів літературної
премії «Рондель року» з врученням Дипло�
ма переможця, медалі, посвідчення і грошо�
вої винагороди. Цьогоріч на конкурс свої
твори подали дев’ять авторів. За рішенням
журі лауреатами літературної премії Асоціа�
ції поетів�ронделістів України «Рондель
року�2021» стали Людмила Мозгова, м. Бо�

риспіль (рондель «Прошепотіла осінь за
вікном»), Лідія Руденко, м. Миронівка (рон�
дель «Вікно. Дерева. Листя. Вітер. Сум»),
Лідія Яцкова, с. Снітівка Хмельницької об�
ласті (рондель «Молитва»). Їх твори подає�
мо в черговому випуску літературної сто�
рінки «Альта»

Користуючись нагодою, оргкомітет
Міжнародного фестивалю ронделя «На бере�
гах Альти» та журі літературної премії «Рон�
дель року» оголошують прийом заявок на
конкурс 2022 року і просять завчасно (до
1 квітня 2023 року) подавати свої ронделі
(один від автора, повторно премія не присуд�
жується) з поміткою «На конкурс «Рондель
року�2022» на електронну адресу відпові�
дального секретаря Фестивалю Володими�
ра Литвина.

Володимир ЛИТВИН,
заступник голови

Асоціації поетів(ронделістів України

Лідія РУДЕНКО
***

Вікно. Дерева. Листя. Вітер. Сум.
По шибці крапля дощова сльозою,
Спів журавлиний серце не загоїть –
Лише навіє оберемок дум.

У снах дитинством радісно іду,
Ні разу не зустрілася з журбою.
Вікно. Дерева. Листя. Вітер. Сум.
По шибці крапля дощова сльозою.

Я долі хрест зігнувшися несу,
Слід стелиться рожевою габою,
Осіннє небо хмуриться грозою,
Закривши Господа земну красу.

Вікно. Дерева. Листя. Вітер. Сум.

Лідія ЯЦКОВА

МОЛИТВА
Господи наш! Розуму дай грішним!
На стражденній зраненій землі
Гинуть люди, діточки малі!
Розпинають мир нові фашисти!

Рай земний, що створений Всевишнім,
Потопає у крові й золі!
Господи наш! Розуму дай грішним
На стражденній зраненій землі!

Для брехні і звірств, покритих грішми,
Всі покари пекла замалі!
Та чи будуть каятись в смолі
Ті, що роблять світ цей безутішним?
Господи наш! Розуму дай грішним!

РОНДЕЛЬ МІЖ ВІРШІВ – МІСТЕР ЕЛЕГАНТ

Доро�у�нашу�матусю�та�бабусю

Лідію�Ми�олаївну�ТІЛЬНУ
вітаємо�з�ювілеєм,�70-річчям!

Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у труді,
дорослими вже стали діти, а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води, і вже минає 70.
Хоч як прожитих років шкода, та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі і радість у ньому живе,
здоров’я міцного і щирої долі
хай Бог посилає і Вас береже.

9 травня

З�любов’ю�сини�з�дружинами,

онуч�и�з�чолові�ами

та�правнучо��Матвій�о

Акціонерне товариство «Укрпошта»
розпочало першу під час воєнного
стану передплату газет та журналів на
II півріччя 2022 року. Про це повідом'
ляє Укрпошта.

«Оформлення передплати за електронни�
ми каталогами почалося із 25 квітня, а із
28 квітня — за друкованими каталогами для
всіх регіонів України, крім територій Лугансь�
кої, Донецької та Херсонської областей.
Відновлення доставки газет та журналів у
звільнених населених пунктах відбувається
за умови безпеки для клієнтів та працівників
Укрпошти», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що передплатна кампанія
проводитиметься до 16 червня на видання
загальнодержавної сфери розповсюдження,
а на місцеві видання (обласні, міські, ра�
йонні) в строки, що визначені згідно з укла�
деними з видавництвами (редакціями) дого�
ворами.

УКРПОШТА
ПОЧАЛА ПЕРШУ
ПІД ЧАС ВІЙНИ

ПЕРЕДПЛАТУ
ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ

До 27 червня ви можете
передплатити на друге півріччя

і «Трудову славу».

9�травня�свят�уватиме�свій
поважний�ювілей�–�70�ро�ів�–
а�тивна�учасниця�художньої

самодіяльності��урту�«Любарчан�а»

Лідія�Ми�олаївна

ТІЛЬНА

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити
їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ,

тим більше щастя.
Людської шани зичимо

й тепла,
Достатку, злагоди в родині,

Журба щоб в безвість
відійшла,

А радість щоб жила
в родині.

Хай щастя панує
у вашому домі

І радість у ньому живе.
З�пова�ою��урт�«Любарчан�а»


