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КОЛИ ВЖЕ ВІЙНА
ЗАВЕРШИТЬСЯ?

На запитання, винесе-
не в заголовок, відповісти 
легко. – Тоді, коли у 
країнах, які себе нази-
вають цивілізованими, в 
управлінні державами пе-
реважатимуть представни-
ки людського роду Homo 
sapiens (людини розумної), 
які понад усе цінують пра-
ва і свободи людини,  а не 
людиноподібні дурні, які по-
над усе цінують свою вла-
ду і гроші у своїх кишенях 
та на своїх банківських ра-
хунках. 

Інша справа:  коли саме 
станеться така зміна в 
управлінні? І от на це за-
питання відповісти над-
звичайно важко. Бо війна 
в різних місцях на планеті 
то загасатиме, то знову 
розгоратиметься до тих 
пір, поки люди справді 
порозумнішають і пере-
стануть віддавати владу 
різного роду дурням, які 
переважно страждають 
на пиху (на гординю по-
іншому) і вважають себе 
мало не якимись сонцями 
над своїми та пригнобле-
ними народами. 

Якщо ж мову вести про 
підлу агресію РФ, яку ця 
імперія зла розв’язала 
проти вільної і незалежної 
України більше вось-
ми років тому (в лютому 
2014-го), то маємо взяти 
до уваги слова міністра 
оборони України Олексія 
Резнікова, який, зокре-
ма, наголосив у своєму 
виступі під час участі в 
Міжнародному безпеково-
му форумі GLOBSEC-2022, 
що РФ «продовжує докла-
дати зусиль з окупації усієї 
нашої держави. Наразі не-
можливо передбачити, 
коли закінчиться війна, але 
мої оптимістичні прогнози, 
що це реально зробити ще 
цього року». 

Тож орієнтуючись на та-
кий оптимістичний про-
гноз, маємо не тільки 
сподіватись на це, а ще й 
помислити над тим, чому 
на планеті (в тому числі і 
в нашій вільній країні) так 
багато дурнів розвелося, 
які диктують, як нам тре-
ба жити і на які пріоритети 
орієнтуватися. 
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Міжнародна комісія ООН
з розслідування злочинів

рф відвідала Київщину

У Києві відкрилася виставка 
плакатів «Шевченко: 4.5.0»

 У Національному музеї Та-
раса Шевченка у Києві за 
участі міністра культури та 
інформаційної політики Олек-
сандра Ткаченка відкрилася 
виставка плакатів «Шевченко: 
4.5.0».Про це повідомляє ко-
респондент Укрінформу.“Що 
для нашого колективу ця ви-
ставка? Напевне, найперше 
і найголовніше - це послати 
меседж суспільству і світові, 
що ніякі зайди, які прийшли 
на нашу землю, не змусять 
нас відмовитися від наших 
культури і традицій», - наго-
лосив директор музею Дми-
тро Стус . За його словами, 

нинішня війна - це війна і за 
Шевченкові ідеї. І коли колек-
тив музею обмірковував цю ви-
ставку, згадали, що у Харкові, 
Маріуполі, Дніпрі та інших 
містах з'являються плакати, 
на яких Шевченко відстоює 
свою землю. «І ми вважаємо, 
що це - явище», - зазначив ди-
ректор музею. За його сло-
вами, оцифровані роботи 
вже зберігаються у цифровій 
колекції музею. «А це - те, що 
наші експерти відібрали, і ми 
це роздрукували і розмістили 
тут», - додав він.

Щодо назви виставки (а 
4.5.0. на сленгу українських 

військових означає «все 
спокійно»), Стус відзначив її 
актуальність. «Така ідея при-
йшла молодшому поколінню 
музею. Наразі ці цифри дуже 
промовисті - що все добре, що 
ми боремося, що все нормаль-
но: «Шевченко: все нормаль-
но». І я дякую тим людям, які 
під час мозкового штурму при-
думали цю назву», - сказав ди-
ректор Музею.

Назва виставки сподобалась 
і главі МКІП Олександрові Тка-
ченку. «Це все - своєрідний 
тизер того, що планує зроби-
ти Музей Шевченка. На дру-
гому поверсі те, що я бачив у 
вигляді проєкту, буде вигляда-
ти ще цікавіше. Я вдячний за 
підхід», - сказав він. На його 
переконання, потрібно показу-
вати ворогу, що ми воюємо і за 
нашу ідентичність, бо кремль 
воює саме проти неї, проти 
нашої культури. «А значить - 
проти нашої спадщини, історії, 
мови», - наголосив міністр. Він 
закликав громадян відвідувати 
музеї, заповідники, театри, які 
теж «на культурному фронті».

Серед експонатів виставки 
- плакат Нікіти Тітова, на яко-
му зображене чорно-червоне 
серце, усередині якого кон-

туром окреслено Шевчен-

ка. В експозиції представлені 

також плакати «Катерина. 

Маріуполь» Максима Пален-

ка, «Шевченко» Ярослава 

Яцуби, «Борітеся - поборете» 

Миколи Гончарова, «Тарас» 

Ірини Ільїнської, «Borodianka» 

Марини Боровнікової, «Шев-

ченко - Kalush» і «Шевченко-

прикордонник» Олександра 

Грехова та інші - загалом 18 

робіт українських авторів. По-

ряд із ними є QR-коди, за до-

помогою яких відвідувачі мо-

жуть зайти на сторінки авторів 

робіт і ознайомитися з їхньою 

творчістю. Експонуватиметься 

виставка до 31 липня. А з 1 лип-

ня у музеї планують відкрити 

значною мірою експозицію на 

другому поверсі.

Як повідомлялося, міністр 

культури та інформаційної 

політики Олександр Ткачен-

ко поінформував, що упро-

довж останнього часу у Європі 

відбулося близько 450 акцій на 

підтримку України, до яких при-

четне МКІП.

«Укрінформ». 

13 червня 2022 року

Н а  с в і тл и н і :  п л а к а т 

«Борітеся – поборете!».

НЕЗАЛЕЖНА міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, скоєних 

рф в Україні, відвідала Київську область. Про це повідомив голова Київської 

обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

 «Спільно з керівником Національної поліції Київської області Андрієм 

Нєбитовим та головним слідчим Київської області Віктором Луговим про-

вели робочу зустріч з міжнародними експертами та ірпінською владою 

щодо механізмів документування воєнних злочинів росіян та фактів пору-

шення країною-терористом прав людини», - зазанчив Кулеба. Він нагадав, 

що на Київщині знайшли тіла понад 1300 мирних жителів, убитих окупан-

тами, і ця цифра збільшується в процесі розчищення територій від завалів. 

«Вдячні міжнародній спільноті за їхню роботу, адже притягнення росії до 

відповідальності за вчинене в Україні – наш спільний обов'язок», - додав 

Кулеба.

Раніше начальник Київського облуправління Національної поліції Андрій 

Нєбитов повідомив, що станом на 3 червня правоохоронці знайшли тіла 1314 

місцевих жителів, убитих російськими військовими під час окупації області, 

переважно зі стрілецької зброї. «Це цивільні люди, які не мали стосунку до 

військових формувань», - зазначив він.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Сайт газети «День», 12 червня 2022 року

СТВОРИЛИ СТВОРИЛИ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ

Читайте на 2-й сторінці
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ЯЯ Після краху авторитаризму.
 Путінський режим може 

зруйнуватися зсередини, але 
відомі російські опозиціонери 
його не замінять — Портников
Російські опозиціонери, наприклад Михайло Ходор-

ковський чи Олексій Навальний, не зможуть замінити 
режим диктатора Володимира Путіна, якщо той впаде, 
переконаний політолог, український публіцист Віталій 
Портников. «Я поки що таких шансів не вбачаю. Думаю, 
що путінський режим може зруйнуватися зсередини. 
Як будуть виглядати події, коли він зруйнується? По-
перше, це питання, через скільки часу — рік чи десять 
років? Внаслідок фізичної смерті вождя або раніше? 
Або він зруйнується внаслідок якогось серйозного пере-
вороту, або — серйозної економічної, соціальної кризи 
в РФ. Це абсолютно різні підходи», — зазначив в ефірі 
Радіо НВ Портников.

«Чи збереже владу та еліта, яка сьогодні знаходить-
ся при владі в Росії, просто вона модифікується і стане 
партнером по перемовинах з Заходом? Або це призве-
де до повної руйнації такої еліти», — пояснив політолог.

Публіцист навів приклад: коли у 1917 році до Росії 
поверталися політичні емігранти, були сподівання, що 
владу отримають люди, які були «голосом здорово-
го глузду». Натомість, продовжив він, до влади при-
йшли більшовики. «Так і тут може бути, що ми зовсім 
не на тих людей сьогодні дивимося. <...> Повернення 
емігрантів по-різному виглядає після краху авторитар-
них режимів», — додав Портников.

Редактор: Юлія КОЗІНА,
 сайт Радіо «НВ» 5 червня 2022 року 

https://nv.ua/ukr/world/countries/putinskiy-rezhim-
mozhe-zruynuvatisya-zseredini-portnikov-novini-
rosiji-50247619.html 

ЗАПИТАННЯ. Олексан-
дре Олександровичу, 
якщо наблизитися з часу 
початку війни до сього-
дення, коли триває вже 
четвертий місяць повно-
масштабного вторгнен-
ня рашистів в Україну, то 
як все це почалося: (за-
дум, завдання і наступні 
кроки)?

ВІДПОВІДЬ. Все розпо-
чалося четвертого трав-
ня поточного року. Тоді  
у одному з волонтерсь-
ких центрів Кривого Рогу, 
який працює на базі ГО 
«Криворізька асоціація 
учасників бойових дій 
та учасників АТО», наші 
правозахисники разом з 
активістами Інгульської па-
ланки війська Запорізького 
низового вирішили, що 
треба модернізувати 

підсумок для гранатоме-
та РПГ-7.

ЗАПИТАННЯ: А що по-
служило безпосеред-
ньою причиною для сво-
го роду модернізації 
підсумка?

ВІДПОВІДЬ. У того 
підсумка, який був створе-
ний ще в часи існування Ра-
дянського Союзу, є кілька 
недоліків. Найголовніше 
– це те, що він ставав 
суттєво важчим внаслідок 
намокання: це коли потра-
пляв під дощ або довгий 
час перебував у насиче-
них вологою приміщеннях. 
А також він важчав тоді,  
коли суттєво забруднював-
ся. Цю проблему вирішили, 
використавши синтетичну 
тканину американського 
виробництва (швейники її 
називають кордорою). 

Крім цього, там була вже 
застаріла фурнітура: геть 
все на ременях. А ми за-
стосували інше: високої 
якості фастекси, тоб-
то – навпівавтоматичні 
пластикові застібки, та 
ще й – у формі тризу-
ба.  А ще тут необхідно 
підкреслити такий важли-
вий момент: ідея засто-
сувати фастекс і назва-
ну вище тканину виникла 
після зустрічі з одним із 
підприємців за  сприяння 
активіста нашої організації 
Андрія Литвиненка. За ек-
спериментальну роботу з 
пошиву підсумка взялась 
криворізька швачка Ок-
сана Садова і виконала її 
дуже швидко і професійно 
та дала цінні  поради під 
час корегування викройок.

ЗАПИТАННЯ.  Так, 
зрозуміло. А якими були 
наступні кроки після по-
чатку виконання прийня-
того рішення?

ВІДПОВІДЬ. Далі були 
випробування  підсумка 
в комплекті з головною 
частиною і патроном, які 
організував Петро Лисен-
ко. Вони показали, що 
вдалою знахідкою для  

для пошиття підсумка 
с тало  викорис тання 
13-міліметрової пористої 
фольгованої гуми. Це до-
зволило зробити його 
зручним  під час бігу гра-
натометника з підсумком 
на спині під час бойового 
застосування, так як еле-
менти фольгованої гуми в 
елементах конструкції га-
сили вібрації.

ЗАПИТАННЯ. А чи були 
ще якісь інші висновки  
та наслідки цих випро-
бувань новоствореного 
зразка?

ВІДПОВІДЬ.  В резуль-
т а т і  м и  р о з р о б и -
ли технологічний про-
цес разом з Андрієм 
Литвиненко  (з викройками 
і матеріалами) із  можливо-
стями  тиражування  зраз-
ка для ЗСУ і підрозділів  
Тероборони України.     

 Бесіду вів Сергій 
ЗІНЧЕНКО. 

На світлинах: (на 1-й 
сторінці – загальний ви-
гляд модернізованого 
підсумка); на 2-й сторінці 
головна частина пострілу 
для РПГ-7 і патрон.

Іронія долі. До чого може 
призвести війна в Україні

СТВОРИЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВСТВОРИЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ
(Бесіда з Олександром Чижиковим,  інженером- раціоналізатором 

і активістом Криворізького міського правозахисного товариства)

Перед тим, як розпочати бесіду, слід зазначити, що події, які привели до того, щоб удоскона-
лити одну з позицій амуніції для військових ЗСУ, розпочалися ще в 2014-му році, коли вже по-
вним ходом ішла російсько-українська війна, коли вже стало відомо про розстріл рашистами під 
Іловайськом українських воїнів, а частина добровольців (тепер все частіше прийнято називати 
добровольців - волонтерами) з громадської організації «Криворізьке міське правозахисне товари-
ство» включилися під керівництвом голови організації Миколи Коробка та полковника Петра Ли-
сенка у створення екранів пасивного захисту бронетехніки української армії).  А якщо конкретніше, 
то сьогодні мова йде про створення модернізованого  підсумка для  головної частини гранати з 
патроном до РПГ-7. 

кщо ця війна ненароком не підірве пла-

нету, вона може з часом підтримати її 

та скоротити  основне джерело грошей 

і влади Путіна

Ось дивовижний факт: тоді як американці не 

можуть дійти згоди практично з жодного питан-

ня, стійка більшість виступає за надання щедрої 

економічної та військової допомоги Україні у її 

боротьбі зі спробою Володимира Путіна стерти 

її з лиця землі. Це подвійно дивно, якщо вра-

хувати, що ще кілька місяців тому більшість 

американців не могли знайти Україну на мапі, 

оскільки це країна, з якою ми ніколи не мали 

особливих стосунків.

Проте збереження цієї підтримки протягом 

літа буде подвійно важливим, оскільки війна 

в Україні переходить у фазу сумо — коли два 

гігантські борці намагаються викинути один 

одного за межі рингу, але жоден не хоче йти 

геть і при цьому не може перемогти.

Хоча я чекаю деякої «ерозії» у міру того, 

як люди усвідомлюють, наскільки сильно ця 

війна підвищує світові ціни на енергоносії та 

продовольство, я все ж таки сподіваюся, що 

більшість американців триматимуться доти, 

доки Україна не відновить свій суверенітет 

військовим шляхом або не укладе гідну мирну 

угоду з Путіним.

Мій оптимізм на найближчу перспективу 

випливає не з читання опитувань, а з читання 

історії, зокрема нової книги Майкла Мандель-

баума «Чотири віки американської зовнішньої 

політики: Слабка держава, велика держава, 

наддержава, гіпердержава».

Мандельбаум, заслужений професор 

зовнішньої політики США у Школі перспектив-

них міжнародних досліджень Джона Хопкінса 

(у 2011 році ми спільно написали книгу), 

стверджує, що, хоча ставлення США до України 

може видатися абсолютно несподіваним та но-

вим, це не так. Якщо поглянути на ситуацію на-

вколо зовнішньої політики США, яку він пере-

конливо характеризує крізь призму чотирьох 

різних силових відносин Америки зі світом, то 

відносини двох країн насправді цілком знайомі 

та передбачувані. Справді, настільки, що Путіну 

і голові КНР Сі Цзіньпіну було б корисно прочи-

тати цю книгу.

                                                                                               

Томас ФРІДМАН,  американський 

журналіст, тричі лауреат Пулітцерівської 

премії,      сайт Радіо «НВ»,10 червня 2022 

року

https://nv.ua/ukr/opinion/putin-use-virishuye-

tomas-fridman-pro-te-chim-zakinchitsya-viyna-

v-ukrajini-ostanni-novini-50248828.html

Байден 
продовжив 

санкції проти 
влади Білорусі

Президент США Джо Байден 
продовжив санкції проти вла-
ди Білорусі ще на один рік. Таке 
рішення ухвалене тому, що 
«дії та політика деяких членів 
білоруського уряду та інших, а та-
кож зловмисна діяльність і тривалі 
зловживання білоруським ре-
жимом продовжують станови-
ти надзвичайну та виняткову за-
грозу національній безпеці та 
зовнішній політиці США», йдеть-
ся в документі, опублікованому на 
сайті Білого дому. Санкції США 
проти білоруського режиму були 
запроваджені 16 червня 2006 року 
президентом Джорджем Бушем за 
дії білоруської влади, «спрямовані 
на підрив демократичних процесів 
або інститутів Білорусі» під час 
президентських виборів 2006 року, 
порушення прав людини, політичні 
репресії та державну корупцію.

9 серпня 2021 року США розши-
рили санкції у через події серпня 
2020 року, ліквідацію політичної 
опозиції та організацій громадянсь-
кого суспільства, а також загрози 
міжнародному авіаперевезенню.

Сайт «Радіо Свобода», 
14 червня 2022 року

https:/ /www.radiosvoboda.
o r g / a / n e w s - b i d e n - b i l o r u s -
sanktsiyi/31897124.html    
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резидент Володимир 
Зеленський закликав 
Євросоюз ввести сьо-
мий пакет санкцій про-

ти Росії. Про це він сказав під час 
спільної пресконференції з гла-
вою Єврокомісії Урсулою фон дер 
Ляєн у Києві в суботу, повідомляє 
«Європейська правда».

«Війна продовжується, а отже 
- потрібен сьомий санкційний па-
кет», - сказав Володимир Зеленсь-
кий. За його словами, потрібно 
запровадити санкції проти всіх 
російських посадовців та суддів, 
які працюють на війну та репресії. 

Європейський Союз також має 
повністю заблокувати діяльність 
усіх російських банків. Передусім 
це стосується «Газпромбанку», че-
рез який відбувається фінансування 
антиєвропейської політики РФ.

«Також потрібні санкції про-
ти компаній, які так чи інакше до-
помагають російській державі - 
чи то у військовій сфері, чи то у 
придушенні демократії», - зазна-
чив Зеленський. Він також наполіг, 
що ЄС має повністю відмовитися 
від енергоресурсів ЄС. «ЄС має 
заради власного блага працювати 
над повною відміною від російських 
енергоресурсів. Це фундаменталь-
не питання безпеки для всіх», - ска-
зав Зеленський.

Раніше стало відомо, що міністр 
закордонних справ Дмитро Кулеба 
підписав листа для Європейського 
Союзу з баченням України щодо 
сьомого пакета санкцій. «Я сьогодні 
(мова йде про минулу середу - ред.) 
підписав лист, яким бачить сьо-
мий пакет санкцій Україна… За-
вдання для ЄС, Групи семи і для 
інших сторін, які беруть участь у 
санкційній політиці, дуже прості: 
потрібно вбити російський ек-
спорт», - сказав Кулеба. Міністр 
наголосив, що Україна наполягає 
на якнайшвидшому ухваленні сьо-
мого санкційного пакета. «Немає 
жодних підстав зволікати, це наш 
сигнал Євросоюзу і Групі семи. В 
основу ми поклали пропозиції групи 
Єрмака-Макфола: нові секторальні 
санкції у сфері енергетики, до-
рожня карта нових персональних 
санкцій і закриття вже виявлених 
лазівок для обходу санкцій», - до-
дав він. Кулеба зазначив, що навіть 
в нинішньому форматі нафтове ем-
барго ставить російську владу на 
лічильник зворотного відліку.

«Повне ембарго, після того, як 
воно почне діяти, а рано чи пізно це 
станеться, утворить в російському 
бюджеті пробоїну на десятки 
мільярдів доларів», - сказав Куле-
ба. Тим часом ЗМІ повідомляють, 
що у пресрелізі про затверджен-
ня шостого пакету санкцій проти 
Росії на сайті Ради ЄС зникла згад-
ка про обмеження щодо хмарних 
технологій. На це звернув увагу 
блогер Антон Швець.

3 червня на сайті Ради ЄС 
з'явилося повідомлення про санкції, 
затвердження яких тривало по-
над місяць. Один із пунктів сто-
сувався консультаційних послуг 
і звучав наступним чином: «ЄС 
заборонить надання в Росії бух-
галтерських послуг, зв'язків з PR 
та консультаційних послуг, а та-
кож хмарних сервісів». Тепер же ця 
фраза змінена і виглядає так: «ЄС 
заборонить надання в Росії бухгал-

терських послуг, зв'язків з PR та 
консультаційних послуг».

3 червня стало відомо, що 
Рада ЄС затвердила шостий па-
кет економічних і персональних 
санкцій, спрямованих проти РФ і 
Білорусі. «Завдяки сьогоднішньому 
пакету ми посилюємо обмеження 
на здатність Кремля фінансувати 
війну шляхом введення подаль-
ших економічних санкцій. Ми 
забороняємо імпорт російської наф-
ти в ЄС, і тим самим скорочуємо ве-
личезне джерело доходу для Росії. 
Ми відключаємо більше ключових 
російських банків від міжнародної 

платіжної системи SWIFT. Ми та-
кож накладаємо санкції на винних 
у звірствах, які сталися в Бучі та 
Маріуполі, і забороняємо більше 
поширювачів дезінформації, які ак-
тивно сприяють пропаганді війни 
президента Путіна», - заявив гла-
ва європейської дипломатії Жозеп 
Боррель.

Зазначається, що новий пакет 
включає низку заходів, спрямо-
ваних на ефективне перешкод-
жання здатності Росії продовжи-
ти агресію. Зокрема, ЄС вирішив 
заборонити закупівлю, імпорт або 
перевезення сирої нафти та дея-
ких нафтопродуктів з Росії до ЄС. 
Поступова відмова від російської 
нафти триватиме від шести місяців 
для сирої нафти до восьми місяців 
для інших нафтопродуктів. «Тим-
часовий виняток передбачається 
для імпорту сирої нафти нафто-
проводом до тих країн-членів ЄС, 
які через своє географічне поло-
ження страждають від специфічної 
залежності від російських поставок 
і не мають життєздатних альтерна-
тив. Крім того, Болгарія та Хорватія 
також виграють від тимчасових 
винятків щодо імпорту російської 
морської сирої нафти та вакуумно-
го газойлю відповідно», - йдеться у 
повідомленні Ради ЄС.

 Крім того, ЄС поширює діючу за-
борону на надання спеціалізованих 
послуг фінансових повідомлень 
(SWIFT) на три додаткові російські 
кредитні установи – найбільший 
російський банк Сбербанк, Кре-
дитний банк Москви та Російський 
сільськогосподарський банк – а 
також Білоруський банк розвит-
ку та реконструкції. Також ЄС 
призупиняє мовлення в блоці 
ще трьох російських державних 
телеканалів: «Россия РТР/РТР 
Планета», «Россия 24» / «Россия 
24» і «Міжнародний телецентр». 
«Ці структури використовувалися 
російським урядом як інструменти 
для маніпулювання інформацією 
та поширення дезінформації про 
вторгнення в Україну, включаючи 
пропаганду, з метою дестабілізації 
сусідніх з Росією країн, ЄС та 
його держав-членів. Відповідно 
до Хартії основоположних прав 
ці заходи не завадять цим ЗМІ та 
їхнім співробітникам здійснювати 
діяльність в ЄС, крім мовлення, 
напр. дослідження та інтерв'ю» - 
пояснили в Раді ЄС.

Крім того, ЄС розширив список 
осіб та організацій, на яких поши-
рюються обмеження на експорт 
товарів і технологій подвійного ви-
користання. Такі доповнення до 
списку включають як російські, 
так і білоруські організації. Крім 
того, ЄС розширить перелік товарів 

і технологій, які можуть сприяти 
технологічному розвитку секто-
ру оборони та безпеки Росії. Він 
включатиме 80 хімічних речовин, 
які можуть бути використані для 
виробництва хімічної зброї. ЄС за-
боронить надання в Росії бухгал-
терських послуг, зв'язків з PR та 
консультаційних послуг, а також 
хмарних сервісів. Крім того, Рада 
ЄС вирішила накласти санкції на 
додаткових фізичних та юридичних 
осіб: винних у звірствах російських 
військ у Бучі та Маріуполі, осіб, 
які підтримують війну, провідних 
бізнесменів та членів сімей олігархів 

та кремлівських чиновників, а також 
на оборонні і фінансові організації.

Також Рада ЄС затверди-
ла санкції щодо ще 65 осіб та 18 
компаній у рамках розширення 
санкцій проти Росії за розв’язану 
війну. Це військовослужбовці, які 
керували підрозділами під час бой-
ових дій на території України, зо-
крема, полковник Азатбек Омур-
беков - командир 64-ї окремої 
мотострілецької бригади 35-ї 
армії, що керував російськими 
військами у Бучі, та ще низка осіб з 
керівництва 64-ї бригади; генерал-
полковник Міхаїл Мізінцев, який 
здійснював керівництво облогою 
Маріуполя, та причетні до так зва-
ного «Комітету порятунку миру й 
порядку» - колабораційної струк-
тури на Херсонщині. Також під 
санкції потрапили нові політики, 
пропагандисти, бізнесмени і чле-
ни родин осіб, які раніше потра-
пили під санкції. Серед інших, це 
кілька співробітників РИА Ново-
сти та керівник «Роскомнадзо-
ру». «Колишня гімнастка, депу-
татка Держдуми Аліна Кабаєва 
також включена до списку як осо-
ба, тісно пов’язана з президентом 
Владіміром Путіним», - зазначають 
у комюніке. 

Компанії, які потрапили під 
санкції, прямо або опосеред-
ковано працювали в інтересах 
російської армії та керівництва РФ. 
Це Національний розрахунковий 
депозитарій, а також - «Незалеж-
на страхова група», «Гарнизон», 
«Оборонэнерго», «Ульяновский ав-
томобильный завод», «Воентеле-
ком», «Военторг», «ВоенТекстиль-
Пром», «КАМАЗ», група компаній 
«Кронштадттехнологии», Тат-
нефтьНефтехим, «Нижнекамский 
завод грузовых шин», «Нижнекам-
скшина», ТД „КАМА», Балашихин-
ский литейномеханический завод, 
«Ремдизель», два підприємства 
авіаційної промисловості - „Сухой» 
та „121 авиационный ремонтный 
завод». Загалом під санкціями ЄС 
тепер перебуває 1158 осіб та 98 
компаній. Санкції передбачають за-
мороження активів і заборону в’їзду 
чи транзиту через територію країн 
Євросоюзу, а громадянам та юри-
дичним особам з ЄС заборонено 
надавати їм кошти.

Водночас через позицію Угорщи-
ни під санкції не потрапив патріарх 
Кирил (Владімір Гундяєв). Головний 
дипломат ЄС публічно визнав, що 
його включення у санкційний спи-
сок спершу розглядали.

Сайт «Брама». http://postup.
brama.com/dinamic/i_pub/usual.
php?what=87576

ПП Мушу відгукнутися на статтю
Мушу відгукнутися на статтю «Нагородили українських 

журналістів» («Свобода», 20 травня). Гарно, що судді 
вирішили надати найзначнішу журналістську нагоро-
ду в Америці відважним журналістам, котрі наражують 
своє життя у виконанні своїх обов’язків, описуючи війну 
в Україні. В той сам час, ця установа іґнорує прохання, 
ведене довгі роки, щоби скасувати ганебну нагороду 
Пулітцера, надану Волтерові Дюранті в 1932 році, коли він 
писав, що не було Голодомору і багато спричинив до того, 
щоб Америка вивела Сталіна на світову арену. Анна Ап-
пельбаум, знавчиня Голодомору, не відгукується на про-
хання, щоб вплинуту на рішення і нарешті в час цього дру-
гого геноциду відібрати в Дюранті премію.

Оксана ПЯСЕЦЬКА, – голова Комітету з 
відкликання нагороди Дюранті, газета української 

громади в США «Свобода», 2 червня 2022 року
h t t p s : / / s v o b o d a - n e w s . c o m /

svwp/%d0%bc%d1%83%d1%88%d1%83-%d0%b2%d1
%96%d0%b4%d0%b3%d1%83%d0%ba%d0%bd%d1%8
3%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-
%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8e/ 

Українська діаспора зі США 
передала позашляховики 

для військових

Американський благодійний фонд Help Heroes Of Ukraine 
придбав чотири повнопривідні авто для українських 
захисників. Тепер вони поїдуть на фронт, де будуть допо-
магати ЗСУ виконувати бойові завдання. Саме такі авто 
на передовій – справжня знахідка, бо радянська техніка 
часто ламається і потребує ремонту.

«Ці авто забезпечують прохідність і можуть працювати 
у будь-яку погоду. Їх можна використовувати як для пе-
ревезення особового складу та боєприпасів, так і для ме-
дичних потреб. На кузов можна поставити і кулемет, і гра-
натомет. На даний момент такі позашляховики нам дуже 
необхідні. Якби нам ще допомагали з цим, ми б були дуже 
вдячні», – говорять українські військові.

Крім автівок для військових зібрали декілька ящиків 
гуманітарної допомоги: медикаменти, взуття та амуніцію 
для виконання бойових завдань. 

«Help Heroes Of Ukraine» – американська благодійна 
організація, створена в США у перші дні війни проти 
України. Його заснували українці, які проживають в Чика-
го і які захотіли докласти максимальних зусиль, щоб до-
помогти нашим захисникам здобути перемогу якнайш-
видше. Станом на зараз вдалось відправити допомоги на 
суму понад 10 млн доларів. На фронт регулярно переда-
ють бронежилети, каски, оптичні прилади, військове спо-
рядження, автомобілі, дрони, тощо. Також фонд допомагає 
гуманітарною допомогою українцям, які постраждали 
внаслідок бойових дій.

Сайт «Стожари»,  9 червня 2022 року
https://svitua.org/2022/06/09/ukrayinska-diaspora-z-

ssha-peredala-pozashlyahovyky-dlya-vijskovyh/
     Фото – за посиланням: https://leopolis.news/

post/65572/ukranska-diaspora-z-ssha-peredala-4-
pozashlyahovyky-viyskovym-iz-lvivshchyny- 

Прес-конференція Погорельцева
3 червня Посол України Сергій Погорельцев  провів 

прес-конференцію для провідних ЗМІ Іспанії в рам-
ках інформаційної кампанії до 100 днів з початку 
повномасштабної війни.

У своєму виступі та в ході відповідей на запитання По-
сол підкреслив, що за вісім років військової агресії та 100 
днів повномасштабної війни Росії так і не вдалося досягну-
ти головної мети – підкорення України, натомість рф ста-
ла найбільш підсанкційною державою у світі. 

Ракетні обстріли території України з боку рф у напрям-
ку атомних електростанцій становлять безпрецедентну 
загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. 
Росія блокує морські порти України, через які зерно ви-
возиться на світові ринки. Без українського зерна світу 
загрожує голод, Росія несе відповідальність за провоку-
вання глобальної продовольчої кризи.

   (У скороченому вигляді. Повністю – за посиланням:
https://spain.mfa.gov.ua/news/3-chervnya-posol-

ukrayini-sergij-pogorelcev-proviv-pres-konferenciyu-dlya-
providnih-zmi-ispaniyi-v-ramkah-informacijnoyi-kampaniyi-
do-100-dniv-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-vijni)     

Сайт «Посольство України в Королівстві Іспанія»

У центрі уваги - українська діаспораУ центрі уваги - українська діаспора
НА ЦІЙ СТОРІНЦІ, яку ми започаткували більше 15 років тому в газеті «Промінь Просвіти», ми знову подає-

мо найактуальніше. Цього разу – стосовно повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Редакція вдячна нашим 
українським патріотам зі США (останнім часом – панам Василю СТАНУ і Олексію КОНОВАЛУ) за надання нам допо-
моги для перемоги української справи в Кривому Розі.

Закручування санкційної петлі 
на шиї Росії триває: 

на часі сьомий пакет
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Українська мова стає зброєю, за-
хистом і символом нескореності. Під 
час повномасштабної війни з РФ 
наша мова змінюється сама і змінює 
світ. Тепер у всіх на слуху слова 
українських стрілецьких пісень чи гас-
ла на кшталт «Слава Україні! Геро-
ям слава!». На площах європейських 
міст люди виходять на акції з 
україномовними плакатами, а чимало 
зарубіжних волонтерів і політиків ста-
раються говорити українською слова 
підтримки нашому народу.

Раніше ми вже писали матеріал 
про те, чому ж Росія так боїться 
української мови. 577 % — гло-
бальний показник зростання 
зацікавленості вивченням української 
мови на платформі Duolingo (ста-
ном на 20.03.22). Найбільші цифри 
зафіксували у США, адже саме там 
найбільше користувачів цієї платфор-
ми для вивчення іноземних мов.

Ukrained — поняття, яке з’явилося 
у словнику англомовного слен-
гу Urban Dictionary, який наповню-
ють та редагують волонтери. У 
перекладі — «заукраїнити» або «бути 
заукраїненим» має кілька значень, 
що разом окреслюють нинішній стан 
і майбутні перспективи Росії через 
розпочату повномасштабну війну з 
Україною.

К о р о т к а  з б і р н а 
версія:— «… коли ти Росія 
і вдираєшся у країну, от-
римуючи у відповідь при-
ниження на глобальному 
рівні»;

— «… коли друга за 
величиною держава з клептокра-
тичним устроєм вирішує напасти на 
сусідню мирну країну і зазнає тако-
го удару у відповідь, що її економіка 
повертається в кам’яний вік»;

— «… коли ти відмудохав нападни-
ка так сильно, що ця ганьба переда-
ватиметься у спадок від нього аж до 
його пра-правнуків».

«Рашизм» — ще одне нове поняття 
в лексичному запасі українців. Воно 
вказує на окупанта й характеризує 
його поведінку — «російський фа-
шизм».

НАПИСАНЯ НАЗВИ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

З МАЛЕНКОЇ І ДУЖЕ 
МАЛЕНЬКОЇ ЛІТЕРИ

Цей мовний жест неповаги до 
країни-агресора можна було просте-
жити в деяких медіа ще до початку 
повномасштабної війни з Росією (так, 
наприклад, писали «Свідомі»).

Після 24 лютого це стало більш 
поширеним медійним явищем. 

Варіантами «росія» і «рф» те-
пер послуговуються і користувачі 
соцмереж на своїх сторінках, і 
деякі ЗМІ та інформагентства 
(«Hromadske», «Українська Правда» 
у своєму телеграм-каналі, «Бабель», 
«Накипіло», «Укрінформ», «UNN» та 
ін.). Також з малої літери пишуть і 
прізвище російського диктатора — 
«путін». 

Написання цих слів з малої літери, 
звісно, не кодифіковане чинним 
українським правописом. Суб’єктивно 
таке рішення цілком зрозуміле 
українцям, однак у довгостроковій 
перспективі може призвести до плу-
танини у слововживанні.

НЕОЛОГІЗМИ І 
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ 
ВОЄННОГО ЧАСУ 

«Чорнобаїти» — постійно робити 
одне і те ж саме, не отримуючи іншого 
результати, та дуже страждати через 
це. «Макронити» робити дуже стурбо-
ваний вигляд щодо певної ситуації, 
усім це показувати, але нічого не ро-

бити по суті.
«Затридні» — поставити собі 

нереалістичні плани та щиро вірити у 
їх успіх. Ці та інші слова з’являються 
як реакція на актуальні події в 
Україні та світі. Доповнюють палітру і 
фразеологізми, що потребують знань 
контексту цієї повномасштабної війни. 
Наприклад, «як долар у Росії» (дуже 
дорогий) чи «не будь москалем» (не 
будь поганцем).

Значно розширився синонімічний 
ряд іменників на позначення російських 
окупантів: «орки», «русня», «русаки», 
«рашисти», «рузкі», «свинособаки». 
Вживання цих емоційно забарвлених 
слів у побуті цілком доречне, а от у 
дипломатичній і медіакомунікації кра-
ще послуговуватися словом «росіяни», 
«російські військові», «російська 
армія» тощо, аби чітко фіксувати 
винуватців цієї війни.

Нині з’являються не лише нові 
фразеологізми, а й скоромовки. Так 
українська режисерка й акторка, ав-
торка курсу роботи над власним го-

лосом «Видихай і звучи 2.0» Поліна 
Коробей ник створила добірку ав-
торських скоромовок. Більшість із 
них — на злобу дня: «Клара для Кар-
ла вкрала байрактара» або «Чорної 
ночі червона калина хилилась хили-
лась під Хливнюка, та не схилилась, 
а розвеселилась» та інші.

ПІДТРИМКА 
РОСІЙСЬКОМОВНИХ 

УКРАЇНЦІВ,
  ЯКІ ВИРІШИЛИ 

ПЕРЕЙТИ 

НА УКРАЇНСЬКУ 
Українські університети ініціювали 

проведення розмовних клубів, 
щоб допомогти російськомовним 
українцям впевненіше почувати-
ся, переходячи на українську. Такі 
ініціативи безкоштовні для вимуше-
них переселенців. Також доступні 
онлайн-формати навчання, що пропо-
нують громадські організації. Подібні 
ініціативи допомагають подолати мов-
ну стигматизацію українців зі сходу, 
які спілкувалися російською мовою 
через тривалу колонізацію Росією. 

Сайт  «Ukraїner», 
27 квітня 2022 року

https://ukrainer.net/mova-i-viyna/

У той час,  коли у  св іт і 
започатковані та активно трива-
ють дискусії відносно того, як стави-
тися до «великой российской куль-
туры»; коли ламаються списи та 
дискурси; коли частина культур-
них еліт намагається будь-що до-
вести, що імперська політика – це 
щось одне, а російська культура – 
це щось зовсім інше («ето другое»); 
в цей час – ось, прямим текстом: 
«Дякуємо імперіалізму за Пушкіна»

З нагоди дня народження 
Пушкіна, російська письменниця 
Толстая (нащадок шляхетного роду 
Толстих, що само по собі є прикмет-
но), відзначилася фантастично про-
мовистим текстом.

Кажучи стисло, вона уклінно (хоча 
й удавано ніяково) подякувала - ува-
га - імперіалізму, расизму, самодур-
ству, корупції та безправ'ю, що мали 
місце в російській історії, за те, що 
вони подарували Росії Пушкіна.

Мовляв, «порядна людина» не на-
важилася б сказати доброго слова 
на захист цих явищ, але вона - ска-
же. Бо завдяки ним і постало на світ 
«Наше Все», «Александр свет Сер-
геич». Коротко можна було б сха-
рактеризувати цей допис так: лю-

дожери, що вже й не соромляться 
свого людожерства.

Але погляньмо на її хід думок 
дещо розлогіше, бо він приховує 
кілька вельми прикметних моментів.

1) Виправдовує зло 
та імперське минуле 
Росії

Ключовий умовивід, яким Тол-
стая вивершує текст, полягає у 
тому, що без перелічених явищ 
(імперіалізму, расизму, корупції, 
самодурства й безправ'я) Росія 
не мала би Пушкіна. Пушкін для 
неї - неперебутня й фактично 
онтологічна цінність («Наше Все»). 
А якщо так, то й всі ті явища, що 
його спричинили та підготували, 
постають в цьому світлі не просто 
виправданими й допустимими, але 
- необхідними. Таке собі необхідне 
зло. Огидний засіб, що, втім, 
виправдовується метою. «Побічний 
ефект» великого руху коліс історії. 
Толстая немов би погоджується: 
так, Росія була імперією. Так, ошу-
кувала; так, завдавала страждань. 
Так, сторіччями...  Але ж, даруй-
те, усе це не просто так, а заради 
мети. Телеологія як вона є. Смисл 

і мета історії. Все, заради народ-
ження генія! Тому, звичайно, що 
про людське око, напевно, й варто 
соромитися цих явищ; але за вели-
ким рахунком, - прозоро натякає 
Толстая, - насправді й не сором-
но. Ба більше, й прекрасно, що 
врешті-решт наспів час, коли мож-
на з полегкістю скинути маски 
(накинутої пристойності) й відверто 
сказати, що «Нет, нам не стыдно!»

2) Екстраполяція на 
сьогодення

Втім, очевидно, що логіка 
міркувань - у тому вигляді, у якому 
представлена, - геть не обмежується 
минувшиною й історією та бездо-
ганно надається на виправдання й 
теперішньої Росії - з її неподоланою 
імперськістю, корумпованістю, са-
модурством, безправ'ям. Бо якщо 
300 років тому названі чинники 
(згідно з Толстою) зіграли велику 
та визначальну роль рушія, який 
наперед готував з'яву генія, то чи 
не варто їх мати за сталі (констан-
ти) російської історії? Сталі історії, 
які невидимо (і неочевидно для ока 
профана) й надалі старанно пра-
цюють на здійснення смислу Росії? 

Ви не розумієте, а заради чого 
війна? А чому тиранія? Навіщо на-
сильство? Ну, можливо, цього й не 
слід розуміти сьогодні, - випливає 
із логіки міркування Толстої. Все 
оприявниться згодом: за 50, може, 
100-200 років. Крізь малоприємні 
та на позір непристойні діянння 
сучасності буде народжене нове 
«Наше Все». То ж не запитуйте зай-
вого, посполиті, й підкоріться. Якщо 
випала честь і нагода зіграти роль 
інструмента в руках Провидіння 
- зіграйте. Утверджуйте імперію, 
практикуйте ненависть, давайте 
хабарі, дурійте: усе во благо Росії.

3) Культура = імперія
І третій прикметний момент, 

що випливає із тексту Толстої: 
культурологічний. А саме - ствер-
дження й визнання факту, що фе-
номен Пушкіна (яко поета, який 
підніс і розвинув російську мову) 
є прямим наслідком і продуктом 
названих вище явищ та чинників: 
імперіалізму, расизму, корупції 
тощо.

Підкреслімо ще раз. У той час, 
коли в світі започатковані та активно 
тривають дискусії відносно того, як 

ставитися до «великой российской 
культуры»; коли ламаються списи 
та дискурси; коли частина культур-
них еліт намагається будь-що до-
вести, що імперська політика – це 
щось одне, а російська культура – 
це щось зовсім інше («ето другое»); 
в цей час – ось, прямим текстом: 
«Дякуємо імперіалізму за Пушкіна».

Жодної думки про те, що ве-
ликий поет у Росії міг народити-
ся й без імперії і безправ'я. Жод-
них припущень про автономію 
літературного процесу та розвит-
ку мови. Жоднісіньких сумнівів у 
тому, що перелічених на початку 
історії засновків може бути не до-
сить для висновку про причинний і 
наслідковий зв'язок поміж вадами 
російської дійсності і народженням 
генія. Жодних.

Що ж, гаразд. Ви це самі сказали. 
Культура = імперія. А імперія = куль-
тура. Что и требовалось доказать.

Сергій Стуканов, керівник 
аналітичного відділу Центру 
контент-аналізу, сайт «історична 
правда», 10 червня 2022 року

https://www.istpravda.com.ua/
columns/2022/06/8/161422/

 Соцмережі обговорюють, що 
«Війна і мир» із пучком імперських 
рефлексій випаде зі шкільної про-
грами. А які зміни мають статися 
із предметом «Історія»? При чому 
як світової, так і України… 

Ресурс «Локальна 
історія» місяць тому 
торкнувся теми і опитані 
фахівці одразу порва-
ли палету шаблонів, які 
широкий загал (а осо-
бливо «прості люди») 
зустрінуть ступором. 
Олексій Сокирко від 
початку матеріалу 
задав рамку – «Ми здебільшого 
відтворюємо постколоніальний 
погляд на свою історію, який 
значною мірою сформулював 
російський історичний наратив і 
схеми в імперській або радянській 
редакціях». І це факт. Питання: чи 
готові лідери думок консолідовано 
рухать в маси український 
історичний наратив?

Наприклад посил, що Вели-

ке князівство Литовське й Річ По-
сполита були не загарбниками, а 
своїм? «Їхніми будівничими стали 
руська світська й церковна еліти. 
Ця елітна верства конструювала їх 
у своїх інтересах і була виразником 
протонаціональної ідентичности». 

Що час правління в Києві Володи-
мира і Ярослава був час не розквіту 
держави Русь (бо любима імперією 
централізація, сильна рука і т.д.), 
а лише початком того цвітіння (ко-
тре знищив Батий). Що акцент на 
православності спотворив історичну 
реальність, загубивши баланс із ви-
користанням віри кримських татар, 
юдеїв, українців греко-католиків і 
католиків. Що українська шляхта 
– важливо і вагомо, як національні 

еліти в принципі. Акценти на 
«класовості» селянських повстань 
- лівацька маніпуляція...

 За 9 років тотального фальшу-
вання, видалення небажаного, на-

тягування сови на глобус, тобто 
доведення спорідненості Суздаль-

ских висілок і Київської 
держави, було створено 

шаблон.
І від 1792 липова ми-

нувшина вкачувалася в 
літературу, шкільні програми, свята, 
політичні обгрунтування експансій 
імперії. Царі, генсеки, президенти 
– усі культивували і доповнювали 
неосяжну матрицю.

Невже ми, як суспільство, дорос-
ли і готові це зупинити?

«Маємо переосмислити роль 
імперій в історії України, особливо 
російської та радянської. Вони були 
асиміляційними та уніфікаційними 
щодо українців і фактично працю-
вали над їх винищенням. 

Застосовували й геноцидні ме-

тоди – голодомори, переселення, 
гарматне м'ясо для армій. Застосо-
вували і «м'яку силу» – інтеграція 
еліт до загальноімперського класу, 
русифікація» - Сокирко знову.

Чи готові ми в голос сказати 
– російська імперія і СРСР були 

окупацією? Визнати, що наші бать-
ки і діди народилися в окупації, 
співпрацювали із режимом, 
підлаштовувалися, щоби вижити…

Що ми, ті, кому 30+ і хто пам'ятає 
піонерію, комсомол, дефіцит, па-
перову ковбасу і т.д. – народили-
ся в окупації… Чи готові ми визна-
ти – більшість населення після 1921 
року (початок радянської окупації 
України) не мала альтернативи.

А ті, хто її бачив і за неї боровся 
був знищений, або зламаний, або 
ледь повернувся з таборів… Готові?

Для окреслення ідентичності без 
минулого ніяк. Початок лікування від 
хвороби самозабуття починається 
із визнання проблеми. Це як в гурт-
ку анонімних алкоголіків, тільки не 
анонімно: «…я Віталій, я народився 
в радянській окупації на території 
колонії - УРСР».

А яка Ваша думка – готові, пра-

вильно чи «не на часі»?
  Віталій ГАЙДУКЕВИЧ,  сайт 

«Історична правда» , 9 червня 
2022 року

Я, Віталій, народився 
в радянській окупації 

на території колонії - УРСР

Література і мова на тлі Література і мова на тлі війни з рашистамивійни з рашистами

Пушкін як виправдання зла, або Телеологія по-російськи

Як українська мова
змінюється і змінює світ


