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УКРАЇНА КРОКУЄ ДО ПЕРЕМОГИ ПІД УБИВЧИМ НЕБОМУКРАЇНА КРОКУЄ ДО ПЕРЕМОГИ ПІД УБИВЧИМ НЕБОМ

У Кривому 
Розі

тепер 
є вулиця
Миколи 
КОРОБКА

Так було, є і буде: 
світло долає пітьму і 
створює простір для жит-
тя. Так само й світлий 
лідер доброї волі, ви-
датний український еко-
лог і народний депутат 
України першого скли-
кання Микола Коробко: 
подолавши пітьму після 
того, як пішов із життя, 
він повертається до нас. 
Спочатку – вулицею у 
Тернівському районі в 
Кривому Розі, яка раніше 
була Тобольською і де 
він жив зі своєю сім’єю.  

І тепер наша органі-
зац ія  «Криворізьке 
міське правозахисне то-
вариство», яку він ство-
рив, дуже сподівається 
на те, що наші друзі із 
Всеукраїнської еколо-
гічної асоціації «Зелений 
світ», зі Спілки офіцерів 
України, з Асоціації 
народних депутат ів 
України,  з Української 
Гельсінської спілки з прав 
людини, з Харківської 
правозахисної групи 
і з числа організаторів 
Міжнародного кінофес-
ти валю Docudays UA на-
дадуть нам підтримку й 
поділяться своїми спо-
гадами, аби видати кни-
гу про Миколу Івановича 
Коробка. І тоді світла 
правди й доброти і в 
Кривому Розі, і в інших 
місцевостях України 
значно примножить-
ся. Навіть – під час цієї 
підлої і геть руйнівної 
війни з рашистами. 

Ми просимо вас, друзі,  
стати і в нашому  випад-
ку провідниками світла!

На цій же сторінці ми 
подаємо матеріал з 
квітневого числа газети, 
за минулий рік коли на-
шого світлого лідера не 
стало…

АРОДЖЕНИЙ 1937-го року 
в тоталітарному Радянсько-
му Союзі, в часи нещадно-
го терору і розстріляного 

Українського Відродження, Ми-
кола Коробко виріс у яскраво-
го за своїми діями представни-
ка еліти України, у громадського 
діяча всеукраїнського рівня. Геолог 
за професією із глибокими знання-
ми в цій галузі, який свого часу пра-
цював на відповідальних посадах у 
геологічних службах Криворізького 
геологічного тресту, Північного 
гірничо-збагачувального комбінату, 
управління «Південукргеологія», у 
Криворізькому науково-дослідному 
гірничорудному інституті, він міг за-
хистити і кандидатську дисертацію, 
і докторську й успішно працювати 
на різних високих посадах. Але він, 
передусім, був сином України, який 
не шукав у житті високих посад і 
матеріальних благ, бо жив насам-
перед потребами душі й бажанням 
принести користь своїй Батьківщині-
матері й зробити її вільною. І, став-
ши народним депутатом України 
першого скликання, Микола Короб-
ко в складі депутатського об’єднання 
«Народна Рада» щиро виступав за  
прийняття Декларації про держав-
ний суверенітет України, що й стало 
реальністю в липні  1990 року. 

У тому, щоб бути успішним і досяг-
ти високих посад, йому весь час пе-
решкоджало і негативне ставлення 
до всіляких партій. І – не тільки до 
КПРС у Радянському Союзі, а й до 
тих, що потім з’явилися в незалежній 
Україні. Ось як це пояснював сам Ми-
кола Іванович: 

«… і мені теж лідер однієї із партій 
патріотичного спрямування пропону-
вав, щоб я увійшов до списку (якраз – 
1994 року), однак (так само, як і Олек-
сандр Барабаш) не погодився стати 
членом партії, через що й не стало-

ся продовження моєї депутатської 
діяльності… Та навіть в комсомолі 
не був і жодного разу не пов’язував 
піонерського галстука. При цьому я 
не був сектантом, як мене в цьому 
підозрювали. Просто свідомо не хотів 
підтримувати тодішній режим». 

За часів незалежної України на 
громадські організації, які Микола 
Коробко очолював, неодноразово 
здійснювались рейдерські атаки. Зо-
крема, – на всеукраїнську екологічну 
асоціацію «Зелений світ», а потім – на 
криворізьке міське об’єднання  ВУТ 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка. У 
останньому випадку керівники дея-
ких партійних структур намагалися не 
тільки відлучити його від керівництва, 
а й прибрати до рук єдину в Криво-
му Розі незалежну україномовну га-
зету. Дійшло до того, що централь-
на «Просвіта» припинила навіть 
її фінансування. І якби не жертов-
на підтримка патріотів з української 
діаспори в США, то  наслідки такої 
атаки були б нищівними.

Та Микола Коробко, попри все це,  
напружено й інтенсивно працював, 
у 2010-му в місті з його ініціативи 
була організована нова громадсь-
ка організація «Криворізьке міське 
правозахисне товариство», яке 
згодом почало випускати газету 
«Промінь Просвіти Є»  А він сам, не 
маючи юридичної освіти, активно й 
ефективно продовжував захищати 
права людини на громадських заса-
дах. Про те, чому він не став юри-
стом, Микола Іванович розповів на-
ступне: 

«У мене було бажання оволодіти 
юридичними знаннями, і якраз ста-
лося так, що ще на початку 90-х років 
Київський національний університет 
започаткував навчання юриспруденції 
народних депутатів України нашого 
першого скликання. Але будучи зай-
нятий поточними справами, проґавив 

той момент, коли розпочався цей 
набір і подання документів. А коли 
пропустив той момент, то вже ніяк не 
зміг, так би мовити, втовпитися…». 

Та все одно великій кількості людей, 
попри відсутність юридичної освіти,  
Микола Іванович допоміг, і було за 
його участі чимало блискучих пере-
мог. Навіть – європейського рівня:

«…А одна із справ, що стосувала-
ся житлово-комунальної сфери, теж 
тривала кілька років. Після того ми 
звернулися до Європейського суду 
(я був представником у цій справі) 
– і в результаті 18 червня 2013 року 
подружжя Лідія Іванівна та Анатолій 
Макарович Білі в суді проти держави 
України отримали перемогу». 

Так невтомно і наполегливо Ми-
кола Коробко і працював щодня, 
відмахуючись від пропозицій написа-
ти про діяльність керованих ним гро-
мадських організацій словами: «Та 
ось же борги, борги… Скільки ще 
справ треба зробити!... То вже пізніше 
колись…». 

Ось так і минав час його життя: у 
постійних турботах про те, щоб захи-
стити людей від неправоти, щоб за-
хистити природу від хижацького став-
лення до неї. І робив це до останнього 
подиху.

На світлині: Микола Іванович КО-
РОБКО

Фото Сергія ЗІНЧЕНКА
Число газети з цим матеріалом 

знаходиться за посиланням: http://
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0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9F%D1
%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%
BD%D1%8C-%D0%9F%D1%80%D0%B
E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
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ЗАСТУПНИКИ ГЛАВКОМА
Зрозуміло, що військові дії розробляються не одно-

особово Залужним, а керівництвом генштабу на чолі з 
генералом Сергієм Шапталою. Він обійняв свою поса-
ду одночасно з Залужним - в кінці липня минулого року. 
Безпосередньо в Главкома є два заступники: генерал-
лейтенант Євген Мойсюк і генерал-полковник Мико-
ла Балан. Євген Мойсюк, 43 роки, відомий як колишній 
командувач десантно-штурмових військ, а до того - ко-
мандир 81-ї аеромобільної бригади і комбат десантно-
штурмового батальйону 25-ї бригади. Його підрозділи 
і особисто Мойсюк виконували найскладніші завдан-
ня на ділянках фронту Донбасу в 2014-15 роках: Савур-
Могила, Амвросіївка, Донецький аеропорт. Зараз саме 
Мойсюк разом з міністром оборони Олексієм Резніковим 
зазвичай бере участь в засіданнях так званої групи «Рам-
штайн», де західні партнери України обговорюють питан-
ня надання зброї для ЗСУ. В іншого заступника Залуж-
ного - 53-річного Миколи Балана - майже вся професійна 
кар'єра була пов'язана не з ЗСУ, а з Національною 
гвардією (а до того - Внутрішніми військами МВС). Він 
був керівником Кримського управління ВВ МВС, а під 
час окупації Криму росіянами не зрадив присязі та вивів 
свій підрозділ з півострова. На материковій Україні став 
заступником командувача новоствореної Нацгвардії. 
Воював на Донбасі. З червня 2019 до кінця січня поточ-
ного року очолював Національну гвардію. Залишив по-
саду після трагічної історії з розстрілом нацгвардійців 
на заводі «Південмаш». Окрім того, ще з минулого року 
тягнеться шлейф кримінальної справи, де підозрюваним 
є його товариш, колишній заступник керівника Кримсь-
кого управління МВС Микола Федорян. Його затрима-
ли два роки тому на адмінмежі з Кримом українські 
правоохоронці за підозрою в держзраді. В телефоні за-
триманого знайшли переписку з генералом Баланом, 
згідно з якою очільник Нацгвардії начебто допомагав 
товаришу і його родичам перетинати кордон з окупова-
ним півостровом. Наразі справа Федоряна слухається в 
суді, він перебуває під арештом, а чинному заступнику 
Головнокомандувача ЗСУ жодних підозр не висували.

РАДНИКИ ЧИ НЕ РАДНИКИ?
З радниками, штатними і позаштатними, Валерія За-

лужного ситуація більш заплутана. Восени минулого 
року колишній очільник «Правого сектору» і командир 
Української добровольчої армії Дмитро Ярош публічно 
повідомив, що Головнокомандувач призначив його своїм 
радником і навіть продемонстрував посвідчення. Дми-
тро Ярош 2 листопада 2021 року виклав фото з Залуж-
ним і написав, що став його радником. Однак в генштабі 
згодом повідомили, що 20 листопада 2021 року Залуж-
ний взагалі скасував інститут позаштатних радників і 
створив замість них громадські експертні групи. Крім 
того, вже навесні цього року під час повномасштабної 
війни ветеран американської армії Ден Райс заявив, що 
є спеціальним радником Главкома ЗСУ. В цій якості він 
дав вже два інтерв'ю державному інформаційному агент-
ству «Укрінформ». В них він, зокрема, із захопленням 
розповідав про особистість Залужного. «Я вважаю, що 
генерал Залужний - дивовижний лідер, і ви можете ба-
чити цю дисципліну в армії. Я працював із військовими 
по всьому світу, навчався в Академії Вест-Пойнт, тричі 
був у військових відрядженнях в армії США, тому я можу 
помічати певні речі», - так охарактеризував його Ден 
Райс. «Я мав із генералом Залужним двогодинну бесіду 
і, занурившись у його минуле та у перебіг цієї війни, знай-

шов його історію абсолютно дивовижною. Але я також 
розмовляв із командирами – всі вони обожнюють його», 
– додав він.

Крім того, на початку вторгнення 24 лютого Залуж-
ний оприлюднив фото роботи в генштабі зі своїм по-
передником - генералом Віктором Муженком - і подя-
кував йому за «підтримку і безцінний досвід». Це дало 
підстави для розмов, що Муженко нібито став радником 
нового командувача української армії. Однак у відповіді 
на запит ВВС з проханням надати перелік усіх штатних 
радників Залужного, в генштабі відповіли, що з 1 жовтня 
поточного року цей інститут теж скасований. Натомість 
замість радників у Залужного з'явилися посади голов-
них консультантів. Цих осіб усього 7 і серед них немає ні 

Дена Райса, ні Дмитра Яроша, ні Віктора Муженка. ВВС 
розбиралась, хто ті люди, які зараз надають консультації 
Головнокомандувачу українського війська.

ХТО КОНСУЛЬТУЄ? 
За напрямком «політика» головним консультантом 

є 60-річний Віктор Назаров. Це відомий український 
воєначальник доволі складної долі. Генерал-майор На-
заров є земляком Залужного, обидва народились в 
Новоград-Волинському на Житомирщині, і обидва пра-
цювали на штабних посадах в зоні АТО на Донбасі. Наза-
ров тривалий час був заступником начальника головного 
оперативного управління генштабу, а з початком війни 
на Донбасі в 2014 очолив штаб АТО, тобто відповідав за 
планування всіх військових операцій. Однак, саме на цій 
посаді сталася подія, яка суттєво змінила долю генерала. 
В ніч на 14 червня 2014 року проросійські бойовики зби-
ли український літак Іл-76МД над аеропортом Луганська. 
Загинули 49 українських військових. Вже через півроку 
після трагедії правоохоронці затримали Назарова в 
Києві, йому інкримінували недбалість при плануванні 
цієї операції. Начебто він не взяв до уваги повідомлення 
розвідки про перебування біля аеропорту груп бойовиків, 
озброєних ПЗРК (переносними зенітно-ракетними ком-
плексами). Свою провину Назаров так і не визнав. «Це 
взагалі навіть не абсурдне, а ідіотське звинувачення», - 
так коментував він пред'явлену йому підозру. Судовий 
процес над бойовим генералом тривав 7 років. В березні 
2017 року Павлоградський суд на Дніпропетровщині за-
судив його до 7 років за ґратами за службову недбалість. 
Цей вирок в грудні 2020 підтримав апеляційний суд. 
Однак, 21 травня 2021 року Верховний суд скасував ці 
рішення і заявив, що колишній начальник штабу АТО не 
вчиняв кримінального правопорушення. Слід зауважи-
ти, що протягом усього розгляду на підтримку Назаро-
ва публічно висловлювались українське військове ко-
мандування і західні колеги, зокрема екскомандувач 
американської армії в Європі Бен Ходжес.

Крім Назарова за напрямком «політика» Валерія За-
лужного консультує Едуард Щеглов. Йому 57 років і 
його політичне життя пов'язане з Одесою. Він був най-
ближчим соратником колишнього мера міста Едуарда 
Гурвіца і навіть очолював список його партії на останніх 
місцевих виборах. За часи мерства Гурвіца (2005-2010) 
Щеглов був депутатом Одеської міськради і очолю-
вав управління інформації в міськраді. На цій посаді 
запам'ятався проукраїнськими діями і заявам, напри-
клад, на підтримку зносу пам'ятника Володимиру Леніну 
в центрі Одеси.

ВЕТЕРАН ДЕСАНТУРИ
За напрямками «безпека» головними консультантами 

Залужного є Сергій Боровий і Володимир Мєчов. Пер-
ший є ветераном Управління державної охорони (УДО). 
Це спеціальна силова структура, яка відповідає за без-
пеку перших осіб держави. 50-річний Володимир Мєчов 
зараз займається бізнесом і є головою «Всеукраїнської 
асоціації вендінгу» (це продаж товарів і послуг через 
торгові автомати). Також, за даними держреєстрів, він є 
засновником чи керівником кількох будівельних компаній 
і фірм з продажу нерухомості. Входив до складу ради 
підприємців при Кабінеті Міністрів. Однак Мєчов має і 
військове минуле. Він, як і Назаров, закінчив Київське 
військове командне училище і має досвід служби в ВДВ 
(високомобільних десантних військах). Особливо тісні 
стосунки в нього склалися з 79-ю аеромобільною бри-

гадою, що дислокується в Миколаєві. Зокрема, в червні 
2019 року він виклав на своїй сторінці в фейсбуці 
фото зі своїми друзями - колишніми бійцями 79-ї 
бригади: полковником Валерієм Гудзем (загинув 12 
березня 2022 року), генералом Юрієм Галушкіним 
(колишній командувач ВДВ і сил тероборони) і Героєм 
України, капітаном Валерієм Чибінеєвим (загинув 3 
березня 2022 року). Однак справжнім захопленням 
Володимира Мєчова є карате. Він займається сам і 
тренує учнів в школі бойових мистецтв в Києві, а також 
очолює компанію, що продає екіпіровку для карате. 
Мєчов навіть записав і виклав на ютуб відео зі своїм 
майстер-класом по карате на «скляному» пішохідному 

мосту в Києві.

ЕКОНОМІКА, 
КОМУНІКАЦІЇ І ЛОГІСТИКА

За економічним напрямком головним консультантом 
Залужного є Оксана Шерстюк. Вона є фінансистом з 
понад 20-річним досвідом, ексдиректором операційних 
департаментів банків України, а також експертом з 
міжнародних стандартів обліку, комплаєнсу та оцінки 
ризиків. За напрямок «забезпечення» відповідає 
48-річний Сергій Мельник. В період 2019-2021 років 
він був керівником лікувально-оздоровчого санаторію 
«Жовтень», що майже 50 років функціонує в елітному 
передмісті Києва - Конча-Заспі. Він є одним з найбільших 
реабілітаційних центрів України, де зокрема проходять 
оздоровлення учасники бойових дій. Станом на 2021 
рік активи санаторію оцінювались в майже 22 млн гри-
вень, а річний дохід складав 13 млн гривень. Мельник 
залишив посаду директора санаторію наприкінці 2021 
року, а вже на початку поточного було розпочате судо-
ве провадження про банкрутство «Жовтня». Цю проце-
дуру ініціювали електро- і газопостачальники, які вказу-
ють на багатомільйонну заборгованість санаторію перед 
кредиторами. Розгляд справи ще не завершено. В грудні 
2019 року в інтерв'ю ЗМІ Сергій Мельник казав, що землі 
санаторію доводиться захищати від «рейдерів», що по-
клали око на велику територію «Жовтня» в елітному 
селищі на березі Дніпра. «Кожен день хочуть зайти 
інвестори, так звані рейдери, кожен день відбиваєшся. 
Знаєте, скільки сотка землі коштує в Конча-Заспі? Тож 
дуже важко втримати таку локацію», - казав він. Ким 
зараз працює Мельник після звільнення, невідомо, од-
нак в його фейсбуці місце роботи вказано ЗСУ (Збройні 
сили України).

За стратегічні комунікації в команді Залужно-
го відповідає Людмила Долгоновська, 35 років. Вона 
є кандидатом філософських наук і співзасновницею 
громадської організації «Мережа захисту національних 
інтересів «АНТС». Це об'єднання вказує своїм за-
вданням «суб'єктивізувати Україну як лідера регіону і 
«м'яку» силу, трендсеттера демократичних перетво-
рень на пострадянському просторі». Головою правління 
«АНТС» є колишня депутатка і ексочільниця парла-
ментського комітету у закордонних справах Ганна Гоп-
ко. Під час роботи в парламенті Долгоновська була її 
помічницею. До цього в 2016-2018 роках вона очолювала 
управління стратегічних комунікацій Луганської обласної 
державної адміністрації. На той період ОДА очолював 
Юрій Гарбуз. З 2020 року Долгоновська працює над 
стратегічними комунікаціями в апараті Головнокоман-
дувача ЗСУ. В коментарі для журналу Time Валерій За-
лужний зізнався, що в професійному плані вважає своїм 
вчителем нинішнього військового опонента - керівника 
російського генштабу Валерія Герасимова. Щодо інших 
джерел натхнення, то на прохання ВВС в апараті Голов-
нокомандувача повідомили, що Залужний з дитинства 
надихався книгами з історії воєн і вивчав їх: «Військова 
історія - це його захоплення з дитинства. Військова спра-
ва - це його життя».

Олег ЧЕРНИШ,  BBC  News Україна,
 3 листопада 2022 року

(У скороченому вигляяді. Повністю читай-
те за посиланням: https://www.bbc.com/ukrainian/
features-63474137)

Фото – за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD
%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4
%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/
media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lieutenant_

Залужний і його оточення. Хто
консультує головного генерала країни

шов його історію абсолютно дивовижною Але я також гадою що дислокується в Миколаєві Зокрема в червні

Похмурий, але й іронічний. Не публічний, але в топі найвпливовіших людей світу за версією 
журналу Time. А також на верхівці електоральних вподобань українців. Це все –  про Голов-
нокомандувача Збройних сил України, 49-річного генерала Валерія Залужного. Попри те, що 
з початку повномасштабного вторгнення Росії український командувач не дає інтерв'ю ЗМІ, 
важко сказати, що його персона є «terra incognita» для широкої громадськості.

Його біографія відома. Закінчив військовий виш вже за часів незалежної України, а не СРСР. 
Поступово йшов сходами військової служби нагору, не перестрибуючи сходинки. Спочатку 
заступник командира бригади на Львівщині, згодом - очільник військового формування на 
Волині. З початку бойових дій на Донбасі обіймав посади в штабі українського угруповання 
військ. В липні 2021 року за рішенням президента Володимира Зеленського став Головно-
командувачем ЗСУ. На нього поклали завдання за пів року підготувати країну до вторгнен-
ня з боку північного сусіда і відбити напад. На думку багатьох західних експертів, поки що це 
йому успішно вдається робити. Стрімкі та зухвалі операції ЗСУ, як, наприклад, оборона Києва 
і звільнення Харківщини, вже вивчають і аналізують в провідних арміях світу, беручи їх за зра-
зок сучасної військової науки.
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ТАМ, ДЕ ПАНУЄ ТАМ, ДЕ ПАНУЄ 
ЗГРАЯ ЗЛАЗГРАЯ ЗЛА

  Після того, як українці відчули на собі 
або ж дізналися, на що здатні агресори з 
Росії у своїх діях в Бучі, Маріуполі, Харкові 
і в багатьох-багатьох інших місцевостях 
України, потрібно звернути, на мій по-
гляд, увагу ось на цей матеріал, передру-
кований в газеті «Домашняя газета» від 
24 серпня 2022 року під заголовком «Би-
лет в один конец». А потім – помислити, 
наскільки близькими до реальності є ось 
такі висновки-спостереження головно-
го редактора одного з відомих видань. 
Чи справді окупанти з сусідньої РФ саме 
так мислять у масі своїй, чи вони, мож-
ливо, трохи по-іншому ставляться до нас, 
українців, і до своєї влади?  Отже, читай-
те і активно міркуйте, прошу вас! 

«О своих расследованиях и о своих впе-
чатлениях рассказал Роман Доброхотов, 
главный редактор издания The Insider  
«Были вещи, которые стали несколько не-
ожиданными. Например, история о герл-
френд одного из солдат, которая пишет 
письмо о том, что исчез ее возлюбден-
ный. Потом родителям пришло письмо о 
том, что он погиб, прислали какой-то за-
крытый гроб, похоронили. А оказалось, 
что похоронили вообще неясно кого, а 
солдат скорее всего в плену. Девушка 
попыталась навести справки, ей сказа-
ли: «Давайте официальніые запросы. А 
родители не захотели официально этот 
запрос оформлять, потому что они уже 
получили похоронные деньги за него, во-
общем, дальнейшей судьбой официаль-
но интересоваться не захотели…»… «По 
таким семьям видно, что это точно не те, 
кто пойдет протестовать и возмущаться, 
если они готовы предпочесть пару сотен 
тысяч рублей вместо родного сына…»… 
«… Чтобы оценить примерный уровень 
сознания этих людей, можно посмотреть 
некоторые ролики с опросами на улицах. 
Я недавно выкладывал, как какой-то бло-
гер ходил и опрашивал совсем не пожи-
лых, а очень даже молодых людей о том, 
что происходит в Украине, кто такой Бан-
дера и т.п. Это люди не то чтобы даже 
обработанные пропагандой, а у них нет 
вообще никакого понимания. У них пре-
зидент Украины – Лукашенко и вообще…  
Я думаю, что из тех, что в итоге завер-
бовался и пошел, процентов 99 в голове 
примерно вот это все о Лукашенко, Бан-
дере. Они просто не представляют, где 
они, что происходит в Украине. Предло-
жили деньги, им показалось это интерес-
ным; у них фантастически скучная, бед-
ная, нищая жизнь, и для них это какое-то  

«приключение». Вот с этим, мне кажется, 
надо иметь дело. В этом смысле миссия и 
независимых СМИ, и блогеров, и активи-
стов заключается в том, чтобы достучать-
ся и до этих людей тоже, и попытаться на 
понятном им языке объяснить, а что же на 
самом деле вообще происходит…» (Алек-
сей ТАРАСОВ, источник –/nv.ua ) – (Якщо 
точніше, то – https://nv.ua/world/countries/
otpravka-rossiey-soldat-v-ukrainu-bilet-v-
odin-konec-redaktor-the-insider-poslednie-
novosti-50262983.html)

ПРО ДЕЯКІ ЯКОСТІ ПРО ДЕЯКІ ЯКОСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ 

НА ТЛІ ОКУПАЦІЇЇ НА ТЛІ ОКУПАЦІЇЇ 
ХЕРСОНУ  ХЕРСОНУ  

Не можна залишитися байдужим і ось 
до цього матеріалу з «Домашней газеты» 
від 29 червня 2022 року під заголовком: 
«Кто виноват в том, что россия оккупиро-
вала Херсон? Предательство, безразли-
чие или небрежность? Єксперты разбира-
ются, почему рашисты смогли захватить 
Херсон уже в первую неделю войны». Бо 
тут, як на мене, міститься багато того, над 
чим варто замислитися нашим шановним 
читачам. Бо для перемоги над нашим лю-
тим ворогом треба спочатку поглянути, 
які якості були у нашої влади, що дозволи-
ли тому ворогу так швидко й активно про-
суватися нашою територією.  Ось для при-
кладу кілька моментів із того матеріалу, 
де фахівці розмірковують над тим, як таке 
сталося і що на нас може очікувати тут у 
найближчому майбутньому. 

Військовий експерт і полковник 
Сергій Грабський:  «Для вторжения рос-
сия собрала в Крыму множество войск. 
Соотношение их было 1:8 не в нашу поль-
зу…. Большой вклад в сдерживание про-
тивника сделали бы силы территориаль-
ной обороны, если бы их создали раньше 
времени. Ибо для того, чтобы сделать их 
действительно эффективными, нужно 
много времени. К примеру, полякам для 
этого понадобилось пять лет. У нас же все 
произошло за полтора месяца. Поэтому 
у нас было лишь хаотическое сопротив-
ление групп людей. Они были физиче-
ски уничтожены, когда пытались остано-
вить танки и бронетехнику коктейлями 
Молотова».

Ч л е н  к о о р д и н а ц і й н о ї  р а д и 
Громадської ліги «Україна – НАТО», 
керівник програм безпеки Центру  
глобалістики «Стратегія ХХ1» Павло 
Лакійчук:

«Знали ли мы, что россияне в 2015 году 
создали на севере Крыма наступатель-
ную группировку войск? Знали. Знали 
ли мы зимой, что группировка в Крыму 
готовится к нападению на Украину? Ви-
дели и знали. Имели ли силы и средства 
для противодействия вторжению? Имели. 
Более того, имели и сответствующие опе-
ративные планы. В конце концов, стала 
ли 35-тысячная группировка, ударившая 
из Крыма, неожиданнростью? Нет.  Соб-
ственно, 24 февраля на юге было таким 
же, как и на севере. Не ожидали? Но нас 
предупреждали!...»

Експерт Українського інституту май-
бутнього Іван Ступак:

«Среди работников СБУ в Херсонской 
области в начале войны нашли и задер-
жали предателя. Чиновник был руково-
дителем антитеррористического центра 
и его называли именно тем лицом, че-
рез которое россияне захватили Херсон. 
Вероятно, он раздал карты с расположе-
нием мин. Это переросло не только в па-
дение города, но и в оккупацию части За-
порожской области и Мариуполя. Если бы 
орки шли только из Донецкой области, то 
он стоял бы очень долго, ведь был укре-
плен. Да и генерал-майор ВСУ Дмитрий 
Марченко, приехавший руководить обо-
роной Николаева буквально  за несколько 
дней до начала войны, был удивлен, что 
ничего не было подготовлено для защиты 
области: не было ни блокпостов, ни укре-
плений. Поэтому, на мой вигляд, в Хер-
сонской области было так же».

Військовий оглядач В'ячеслав Шра-
мович:

«С учетом степного рельефа, а также 
данных, что россияне выстраивают там 
несколько линий обороны, выбить рос-
сийскую армию из Херсона будет сложно, 
но возможно. Главный фактор эффектив-
ного контрнаступления на юге, как и на 
Донбассе для ВСУ – обеспечение запад-
ной артиллерией. А потенциал для плани-
рования и проведения таких штурмовых 
действий  Генштаба у ВСУ есть».

Звичайно, набагато краще було б, аби 
подібні матеріали до цього публікувалися 
українською мовою. Однак справа – не в 
одній мові. Бо й українською можна так 
все подати, під таким кутом зору, що 
слів може забракувати для якихось там 
коментарів.

ПІДВЛАДНА ПРЕСА – ПІДВЛАДНА ПРЕСА – 
УКРАЇНСЬКОЮУКРАЇНСЬКОЮ

А тепер – майже всуціль цитати: з газе-
ти, яка за два роки має відзначати своє 
століття і яка вже кілька років тому ого-
лосила себе в Кривому Розі незалежною 
і залишається такою й донині (з огляду на 
вихідні дані на останній сторінці). Проци-
тую переважно лише деякі із заголовків 
до матеріалів із трьох чисел газети за 
жовтень і листопад цього року. Коментарі, 
на май погляд, тут – зайві. 

Число 71. «Олександр Вілкул: Навіть у 
складних умовах воєнного стану вдало-
ся своєчасно провести підготовку міста 
до зими. Цього тижня у Кривому Розі 
буде розпочато опалювальний сезон – 
першими тепло приймуть дитячі лікарні, 
пологові будинки, Перинатальний центр, 
стаціонарні відділення лікарень», «Олек-
сандр Вілкул: наша професійна армія та 

сотні тисяч тих, хто за покликом серця взяв 
до рук зброю, – це гордість нації. Сплав 
сили та любові до рідної країни ніколи 
не перемогти жодному ворогові», «Юрій 
Вілкул: в умовах воєнного часу в місті збе-
режена та працює міська інфраструктура, 
наразі тривають ремонтні роботи з заміни 
трамвайних колій та дорожнього полотна 
в Металургійному районі», «Брифінг на-
чальника військової адміністрації Криво-
го Рогу Олександра Вілкула від 18 жовтня 
2022 року», «За підтримки Олександра 
Вілкула ще вісім родин бійців Криворізької 
бригади Нацгвардії виїхали на відпочинок 
до Туреччини», «Юрій Вілкул: «Незважа-
ючи на військовий стан, жорсткі умови 
економії енергоресурсів, у Кривому Розі 
всі хлібозаводи і приватні пекарні продо-
вжують працювати у штатному режимі та 
продовжують забезпечувати криворожан 
свіжою продукцією».

Число 74. «Юрій Вілкул: «Промисло-
вий гігант Кривого Рогу «АрселорМіттал» 
працює у складних умовах воєнного ста-
ну, але, незважаючи на це, продовжує 
реалізацію заходів екологічної програ-
ми. Вони повинні виконуватись і надалі», 
«Начальник військової адміністрації Кри-
вого Рогу Олександр Вілкул: «Підтримка 
криворіжців триває. З 1 листопада стартує 
шоста «хвиля» видачі безкоштовних про-
дуктових наборів – допомогу від міста от-
римають ще 55 тис. родин криворіжців», 
«Начальник військової адміністрації Кри-
вого Рогу Олександр Вілкул оголосив про 
початок опалювального сезону в місті з 
1 листопада та розповів про ситуацію з 
енерго- та водопостачанням», «Брифінг 
начальника військової адміністрації Кри-
вого Рогу Олександра Вілкула від 27 
жовтня 2022 року», «Олександр Вілкул: 
містом заздалегідь були відпрацьовані 
відповідні заходи оперативного реагу-
вання – для мешканців вулиць, що за-
лишилися без водопостачання», «Олек-
сандр Вілкул: підтримка одне одному 
зараз дуже потрібна, це одна із скла-
дових нашої Перемоги!»,  «Олександр 
Вілкул: нам треба зробити чіткі виснов-
ки», «До двох раніше знищених воро-
жих вертольотів К-52 «Алігатор» у Берис-
лавському районі додався ще й третій», 
– начальник Військової адміністрації Кри-
вого Рогу», «Олександр Вілкул: ні в якому 
разі не чіпайте підозрілі предмети – викли-
кайте рятувальників і правоохоронців».

Число 75. «Юрій Вілкул: «Незважа-
ючи на всі складнощі воєнного часу, в 
місті працюють всі служби та комунальні 
підприємства. У тому числі проводиться 
ремонт критично важливих ділянок доріг», 
«Збитки довкілля внаслідок забруднення 
річки Інгулець через російський терори-
стичний обстріл дамби Карачунівського 
водосховища в Кривому Розі склада-
ють майже 80 мільйонів гривень, – Олек-
сандр Вілкул», «Юрій Вілкул: «Після пе-
ремоги України молоді спеціалісти на 
наших підприємствах будуть ще більше 
затребувані – вже зараз треба вести їхню 
підготовку», «Олександр Вілкул: «Наші 
батьки та діди перемогли! Нині черга 
та відповідальність нашого покоління – 
буде й наш День Перемоги!», «Началь-
ник військової адміністрації Кривого Рогу: 
«Дуже важливо всім свідомо та згуртова-
но й надалі тримати енергетичний фронт» 
– заради Перемоги України!»

 Сергій ЗІНЧЕНКО

«ЗАПАНУЄМ… «ЗАПАНУЄМ… 
У СВОЇЙ СТОРОНЦІ». У СВОЇЙ СТОРОНЦІ». 
      КОЛИ?      КОЛИ?
      Так хочеться зібрати найкраще з місцевої преси за минулі мі-
сяці, так хочеться поділитися, на мою думку, найпотрібнішим 
із там знайденого! Але то вже як вийде, бо розумію, як нелегко 
нині зорієнтуватися, аби звернути увагу на все справді найваж-
ливіше й одночасно зрозуміти авторів матеріалів. Тим більше, 
що цей огляд – перший після великої перерви, яка тягнеться ще 
з початку року, перед повномасштабним вторгненням рашистів 
на нашу землю. Тож буду намагатися бути насамперед корис-
ним, а не дошкульним і критичним. А тому побудую цей огляд 
переважно на цитатах, які б дозволили читачам самим зрозу-
міти, що ж відбувалося й відбувається під час цього вторгнення.  
Бо якщо ми справді мріємо запанувати у своїй сторонці, то ма-
ємо звернути свою увагу передусім ось на ці слова з усього тек-
сту Державного Гімну України»: «… і ми, браття..» (тобто, по ін-
шому, українці як брати й сестри між собою – настільки активно 
згуртовані на перемогу над нападниками-рашистами, а – не бу-
дучи підвладними одиницями чи зграями).

Куди нас рухає місцева преса?Куди нас рухає місцева преса?
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Література і мова на тлі Література і мова на тлі війни з рашистамивійни з рашистами
Під час війни культура 

не має бути 
приватною ініціативою

26 жовтня європейське культурне життя зба-
гатилося на одну подію – британське видав-
ництво «Bloomsbury» випустило в світ книжку 
дванадцятирічної українки Єви Скалецької. Твір 
не художній. Це щоденник дівчинки-харків`янки, 
який вона вела щодня від початку масштабного 
російського вторгнення в Україну до моменту, коли 
вибралася з міста й опинилася в Дубліні. Аудіоверсію 
книжки озвучила Кіра Найтлі — голлівудська 
зірка, найбільш відома головною жіночою роллю у 
«Піратах Карибського моря». Переклали щоденник 
із російської – саме нею в оригіналі писала Єва. Ру-
копис у червні виставили на аукціон, і ось тепер опе-
ративно видали. А українське видавництво «Vivat!», 
яке купило права, перекладатиме на українську 
саме з англійського тексту. Це не перший і навряд 
останній факт інтересу до України з боку західних 
діячів культури, мистецтва й шоубізнесу. Прикро, 
що до цьогорічних трагічних подій українцям та 
українському доводилося пробиватися до західних 
аудиторій лобами, і то без особливого успіху. Звісно, 
окремі спроби вдавалися. Але це швидше виня-
ток, ніж правила. Тепер усе навпаки, хоча за такий 
підвищений інтерес до себе та свого наша країна, 
не бажаючи того, платить страшну ціну.

Раніше інша голлівудська зірка – австралійка 
Кейт Бланшетт, — озвучила документальну 
стрічку «Україна. Життя під вогнем». Британські 
документалісти з «Channel 4 News» знімали її так 
само в Харкові. Водночас над документальним 
фільмом про українські події працює відомий ак-
тор, режисер та продюсер, володар «Оскара» Шон 
Пенн. Україну з гуманітарною місією відвідала 
Анжеліна Джолі. Нас підтримали в цій війні культові 
французькі кінозірки П`єр Рішар та Ален Делон. На 
українському боці – найвідоміші у світі письменни-
ки Стівен Кінг та Джоан Роулінг. У київському ме-
тро виступив Боно, лідер групи U2. А «Pink Floyd» цій 
зробив спільно з Андрієм Хливнюком свою версію 
знаменитої повстанської пісні «Червона калина».

Ці та інші відомі факти нагадуються тут для того, 
аби наголосити: підвищений інтерес до України, 
якого наша культурна спільнота так довго чека-
ла, навіть у таких складних умовах проявився без 
участі держави Україна та поза підтримкою владних 
структур та інституцій. Складається прикре вражен-
ня, що до цього процесу справді активно долучила-
ся Росія як держава-агресор. Логіка вимагає роз-
будувати культурний фронт поруч із військовим та 
економічним. Проте вся інтеграція, все проникнення 
діячів та здобутків української культури в західний 
світ – це, як і раніше, здебільшого приватні ініціативи 
та особисті контакти.

Не менш прикро розуміти: Україною та українським 
у світі зараз цікавляться на всіх рівнях більше, ніж у 
середині воюючої країни. Це помітив і на цьому на-
голосив, зокрема, народний депутат Микола Кня-
жицький: «Уряд припинив фінансування кіно. Зараз 
все це зупинено, попри те, що ремонтуються доро-
ги навіть там, де їх не треба ремонтувати. Тобто за-
кладають кошти, де є велика корупційна мережа. А 
на культурні проєкти держава коштів не дає, що, з 
моєї точки зору, в умовах війни очевидно є фактично 
злочином». Від себе додам: українське кіно від цієї 
весни й дотепер часто й активно репрезентоване на 
багатьох майданчиках багатьох країн. Його бачили 
й ще побачать фактично по всій земній кулі (окрім 
Росії та Білорусі з Іраном, звісно). За відносно корот-
кий час кіно, а разом – книжка й музика з України 
дійшли туди, де ще зовсім недавно лише мріяли 
опинитися. Проте фільми, з яких формуються такі 
покази, були створені завдяки фінансуванню, отри-
маному у 2015-2019 роках. І влада нинішня до цих 
здобутків має опосередкований стосунок. Як, влас-
не, і до ініціатив репрезентувати українські фільми 
по всьому світу. Тим часом навіть під час ковіду – хай 
лиха від пандемії менше, ніж від щоденних ракет-
них атак і наглих смертей українців, — чинна влада 
спромоглася на точкові ініціативи, котрі виявилися 
корисними для культурної галузі.

Андрій КОКОТЮХА, 
28 жовтня, 2022 року, спеціально для «Еспре-

со» (У сколроченому вигляді. Повністю читайте 
за посиланням: https://espreso.tv/pid-chas-viyni-
kultura-ne-mae-buti-privatnoyu-initsiativoyu )

ЛЬВІВ – Повномасштабна війна Росії проти України, репресії і тортури, яких за-ЛЬВІВ – Повномасштабна війна Росії проти України, репресії і тортури, яких за-
знають українці на рідній землі, спонукали багатьох громадян України, які розмов-знають українці на рідній землі, спонукали багатьох громадян України, які розмов-
ляли російською, перейти на українську мову. Втім, залишається велика кількість ляли російською, перейти на українську мову. Втім, залишається велика кількість 
тих осіб, які вважають, що мовне питання – не на часі. Чому важлива українська тих осіб, які вважають, що мовне питання – не на часі. Чому важлива українська 
мова? Які виклики та завдання сьогодні щодо мовного питання? Про мовне мова? Які виклики та завдання сьогодні щодо мовного питання? Про мовне 
каліцтво і убогість розмова з українським мовознавцем, доктором філологічних каліцтво і убогість розмова з українським мовознавцем, доктором філологічних 
наук, професором, директором Інституту української мови Національної академії наук, професором, директором Інституту української мови Національної академії 
наук України Павлом Гриценком.наук України Павлом Гриценком.

– Пане Гриценко, які є 
виклики для української 
мови через призму 
війни? Сьогодні мож-
на почути: а до чого 
узагалі мова, коли в країні 
війна, бо серед тих, хто 
захищає батьківщину, є 

російськомовні. І цими ар-
гументами маніпулюють. 
Яке значення української 
мови у цей складний для 
українців час?

– Українська мова –
це мова,  яку плекає 
український народ, як код 
своєї держави. Це не про-
сто мова спілкування, це 
національний код. Якщо 
раніше, за радянського часу, 
нам увесь час нав’язували 
код нібито двомовності, а, 
насправді, витискали на 
узбіччя українську мову і пе-
ретворювали її у декорацію. 
Українська мова в Україні, 
навіть тут, у Львові, не була 
мовою повноформатною. 
Тому що це була мова, яка 
була вилучена з багатьох 
сфер спілкування. Якщо 
вам потрібна українська 
мова, то вам показали її 
на сцені, якщо треба, то й 
дітисьок підготували і вони 
вірші прочитали. Отакими 
зовнішніми ефектами ство-
рювали враження розквіту 
української мови, що і ро-
билося.

– Що й робили радянські 
«визволителі», які прийш-
ли у західні регіони в 1939 
році. Тоді у Львові мешка-
ли, за складом населення, 
половина поляків, третина 
євреїв і решта українців. 
У Львові «асвабадітєлі», 
як їх називали, навіть 
в ідкрили  укра їнськ і 
школи, знаючи настрої 
українців. Але це було 
лише пропагандистське 
загравання з українцями 
щодо українізації, бо тюр-
ми невдовзі наповнились 
українцями, як і товарні 
потяги, які везли людей 
у Сибір.

– Бо, насправді, у ра-
д я н с ь к и й  ч а с  й ш л а 
цілеспрямована бороть-
ба проти української мови, 
як, зрештою, і проти мов 
інших націй у Радянському 

Союзі. Тому що і наукова 
термінологія, і словниковий 
запас, що формує засоби 
вираження думки, так чи 
інакше зазнавали поступо-
вих звужень і спрямування 
в російськомовне річище. І 
навіть, не підозрюючи, по-

ступово люди втрачали своє 
національне Я. Україна, 
обравши для себе долю 
незалежної держави, по-
ставила за мету відновити 
своє національне обличчя, 
національну пам'ять і цю 
спотворену ментальність 
привести у порядок.

– Чому це так потрібно?
– Тому що ми, крім всьо-

го іншого, відповідальні за 
величезний історичний, 
мовний, культурний, есте-
тичний досвід, який ми 
отримали у спадок від 
попередніх десятків і со-
тень поколінь. Ми не маємо 
права просто ним знехту-
вати або просто відійти 
від нього. Тому що через 
оцей мовний, культурний 
спадок ми отримуємо отой 
зв’язок між поколіннями і, 
зрештою, у цьому зв’язку, 
в сув’язі цих поколінь ми 
доходимо до глибинних 
витоків українства на цих 
теренах. Українці, не пе-
рекотили, і не прийдешні 
люди на цих теренах. І це 
мають усвідомити українці 
самі для себе. Українці тут 
споконвіку були і є. Цьому 
є не романтичні, а наукові 
докази. Це дуже важли-
во, тому що ми нікого не 
витісняли з цих теренів, ні 
в кого не забирали їхньої 
мови, їхньої культури, їхньої 
території. Українці твори-
ли це своїми руками. Тому 
сьогодні, маючи такий ко-
лосальний спадок, українці 
зобов’язані його не просто 
зберегти, а повернути на 
добротворення і утверджен-
ня нації. Ми були присутні у 
попередніх поколіннях, хай і 
як не визнана, але як част-
ка цивілізації. І зараз є ча-
стиною сучасної цивілізації. 
Саме для того, щоб мати 
майбутнє у цій цивілізації, 
боронимо свою держа-
ву, культуру, ідентичність 
і, звичайно ж, українську 

мову. Не раз чуємо, мов-
ляв, українська література 
малознана у світі. А я за-
питую: а той світ, який не 
знає української літератури, 
є повновартісним? Який не 
бачить 50-мільйонного на-
роду поруч із собою? Він 

повновартісний? Той світ, 
який придумав собі вежу зі 
слонової кістки і живе там 
в самоізоляції. Він достой-
ний тих поривань, якими 
живе сьогодні Україна, коли 
Україна готова жертвувати 
собою, коли готова собою 
закрити, навіть, ту вежу зі 
слонової кістки від повно-
го зруйнування?! Тому тре-
ба розуміти історичну місію 
України сьогодні і України 
у минулому. Це все казоч-
ки про те, що це не на часі 
чи це байдуже, якою мовою 
розмовляти, головне, щоб 
мене розуміли. Не розумію! 
Тому що мова це не техніка 
передачі мови. Мова – це 
засіб передачі душі. З цього 
треба починати. І якщо ти не 
здатен відчувати, бо ти не 
хочеш чути цієї мови, не зда-
тен відчувати цієї душі, то 
ти залишаєшся обскубаним 
у своєму контакті, у своїй 
комунікації до сприймання 
чогось тільки поверхового. 
Ти не здатен відчути глиби-
ни. І паляниця, яка прозву-
чала, це якраз символ того, 
що тільки українець відчує 
оту красу, емоційну напру-
гу, оці зв’язки, внутрішні 
асоціації і слова, і виразу, 
і інтонації. Бо це його рідне! 
Мова – це спосіб збережен-
ня отого всього, що є в душі 
людини і кожен акт мовови-
користання – це акт великої 
творчості. Тому я свідомий, 
що оті окалічені мільйони 
українців, у кого насильно 
забрали українську мову 
і які були обдурені ідеєю 
«великого могуществен-
ного русского языка и рус-
ской культури», одурені, бо 
вони її ніколи не знали. Тому 
що для володіння мовою, 
тією ж російською, треба 
бути у струмені, інфлюаціях 
російськості, а це можли-
во лише на теренах Росії. 
Не можна пересадити 
мову. Квітку пересаджують 

і вона хворіє. А мову, яка 
є відгомоном цілого наро-
ду, пересадити не можна, 
тому що народ не можна 
пересадити.  Українці ма-
ють збагнути, українська 
мова – це велика мова 
українського народуА тут 

була є і залишається мова 
того народу, який творив 
все, що ми бачимо: міста 
і села, творив рукотворне 
і умислотворні свої витво-
ри. І в цій самореалізації, 
великій, культурній, українці 
подиву гідні своїми витвора-
ми. Українці мають збагнути: 
українська мова – це велика 
мова українського народу. 
Мова з глибокою історією, 
мова, якою написані писемні 
тексти від ХІ століття, яких 
багато народів Європи 
немає. А у нас десятки збе-
реглись, хоча їх нищено, 
палено і вивезено ніби для 
перевірки, а далі вони ще-
зали. Українська мова – це 
унікальне явище і тільки 
треба українцям дорости 
до розуміння величезного 
голографічного феномену 
української мови і тоді, збаг-
нувши його, в один момент 
запитати себе: а як так ста-
лося, що цю мову забирали 
від її творця і народ.

– Але попри століття ни-
щення Росією української 
мови, українці її зберегли.

– Мова збереглася, бо є 
глибинні закони. По-перше, 
це мова не транспонована, 
а народжена тут. Це мова 
корінного народу. Мова, яка 
мала давню писемну куль-
туру. Це мова, яка мала ве-
личезний унікальний фоль-
клор, розсипана тисячами 
говірок, діалектизмів і ста-
новить діалектні утворен-
ня найрізноманітніші. Мова, 
яка має у своїй структурі 
імпульс дальшого свого са-
морозвитку…

Галина ТЕРЕЩУК,   
«Радіо Свобода», 5 ли-

стопада 2022 року 
(У скороченому вигляді. 

Повністю читайте за по-
силанням: https://www.
r a d i o s v o b o d a . o r g / a /
mova-v iyna-zaborona-
vbyvstvo/32115335.html 

Українська мова злить Росію. 
Кремль знає, що мова є 

ідеологічним інструментом» –
 мовознавець Павло Гриценко


