
Що теоретично може отримати Україна
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко по-

відомляв, що за програмою ленд-лізу в Україну 
можуть надійти:

 основні бойові танки [ОБТ] США третього по-
коління M1A2 Abrams [можливо, і інші модифікації 
цього танка];

 бойові машини піхоти виробництва США 
M2A3 Bradley і бойові розвідувальні машини на її 
базі [M3A3 Bradley];

 самохідні артилерійські установки M109A6 
Paladin;

 реактивні системи залпового вогню на коліс-
ному шасі сімейства HIMARS;

 універсальна пускова установка РСЗВ M270 
MLRS;

 пересувний зенітно-ракетний комплекс 
NASAMS 2 спільної розробки Норвегії та США;

 стаціонарний зенітно-ракетний комплекс Patriot, 
який виконує роль ППО і протиракетної оборони;

 багатофункціональні легкі винищувачі чет-
вертого покоління F-16 C/D.

Підготовлено за матеріалами 
«Детектор.Медіа», «Слово і Діло», 

інших відкритих джерел
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СВІТ  І  УКРАЇНА
Лендліз на захист демократії

Плітки про «українську недолугість» та «вічний борг» безпідставні
Одним із 
показових об’єктів 
маніпулювання 
та дезінформації 
з боку російських 
пропагандистів є 
Закон про лендліз 
на захист демократії 
в Україні [Ukraine 
Democracy Defense 
Lend-Lease Act], 
який президент США 
Джозеф Байден 
підписав 9 травня.

На початку пояснимо, 
що цей акт, розрахова-
ний на 2022 та 2023 роки, 
уповноважує президента 
США надавати військову 
допомогу Україні, не узго-
джуючи щоразу деталі з 
Конгресом.

Це значно прискорить 
процедуру надходження 
техніки, яка передається 
Україні на умовах оренди 
чи у борг з відтермінова-
ною оплатою. 

Постачання високотех-
нологічної та ефек тивної 
зброї супроводжувати-
меться навчанням україн-
ських військових. 

ОПК Сполучених Штатів 
може запустити вироб-
ництво нової техніки та 
зброї для наших потреб 
як у США, так і в України.

Лендліз не обмежується 
суто військовою складо-
вою: постачатися можуть 
також паливо, продоволь-
ство, медикаменти тощо.

Звістка, що десь у серед-
ині липня почне засто-
совуватися прискорена 
процедура лендлізу, не-
абияк стурбувала ворогів. 
У соціальних мережах од-
разу з’явилася безліч по-
відомлень, покликаних 
посіяти невдоволення 
або й страх. Мовляв, зброя 
виготовлятиметься за 
рахунок американських 
платників податків, тому 
і їм лендліз зашкодить. А 
українці начебто до сьо-
мого коліна потраплять у 
боргову кабалу. 

Ще одним ключовим 
«посилом» російських 
пропагандистів є при-
хована мрія, що у нас все 
одно нічого не вийде. В 
одному із дописів йдеть-
ся, що отримати зброю 
– пів справи. Адже корис-
туватися нею українські 
військові зможуть начеб-
то через довгі роки. І хіба 
Україні під силу створити 
власні підприємства з ви-
робництва озброєння за 
західними зразками?

Другу «думку» наші за-
хисники розбили вщент. 
За лічені тижні вони вже 
оволоділи і британською, 

і турецькою, і польською 
[перелік неповний] збро-
єю. Що й доводять щоден-
но, знищуючи окупантів. 
Ну, а щодо вірогідного 
розгортання військових, 
логістичних та промис-
лових потужностей не 
тільки у США, а й в Укра-
їні,  то, як повідомляв 
«МИГ» у минулорічному 
листопаді, і в Запорізькій 
області окремі підприєм-
ства вже мають плідний 
досвід роботи за стандар-
тами НАТО.

С т о с о в н о  « б о р г о в о ї 
ями», до якої начебто 
штовхають прийдешні по-
коління українців. Так, за 
надану в рамках лендлізу 
допомогу треба буде роз-
рахуватись. Але не за всю і 
не одразу. Деталі узгоджу-
ватимуться між урядами 
України та США. Але вже 
зараз відомо, що алгоритм 
розрахунків буде поді-
бний до того, що і за ленд-
ліз, який США спрямували 
до СРСР під час Другої сві-
тової війни. 

Як це було за радянщини
Тоді за техніку, знищену ворогом на полі бою, платити не 

довелося. Вціліле озброєння можна було або повернути, 
або викупити з розстрочкою на довгий термін. Фактично 
США брали оплату лише за цивільні поставки – вантажівки, 
залізничний транспорт тощо. 

Російські пропагандисти навмисне приховують, яку суму 
насправді склали розрахунки за лендліз у Другій світовій 
війні. США надали СРСР допомоги на 10,8 мільярда доларів 
США в цінах 1941-1945 років. Зустрічні поставки з СРСР 
були на рівні двох мільйонів доларів США. 

По закінченні війни США виставили рахунок до оплати на 
суму 1,3 мільярда доларів США [приблизно 12 відсотків від 
фактичної суми поставок]. З цієї суми СРСР, а потім РФ ви-
знали та сплатили 722 мільйони доларів США, або 6,5 від-
сотка від усієї суми наданої допомоги. Залишки боргу було 
погашено у 2006 році. 

У період погашення боргу його сума не індексувалася. З 
урахуванням інфляції вартість допомоги склала б у 2006 
році близько 138-ми мільярдів доларів США. Тобто реальна 
виплата боргу розтяглася на 60 років і опинилася на рівні 
0,5 відсотка від справжньої вартості наданої допомоги на 
момент остаточного розрахунку.

Эстония – в помощь пострадавшим от войны украинцам
ЗАПОРОЖСКИЙ БФ «Єд-

ність» за майбутнє»  в 
партнерстве с Эстонским со-
ветом по делам беженцев 
уже третий год осуществляет 
гуманитарную программу по-
мощи мирному населению 
Украины, которое пострадало 
от агрессии России. 

Как рассказала «МИГу» глава 
фонда Тамара Огородова, 
до конца февраля нынешнего 
года эта помощь оказывалась 
преимущественно семьям, 
проживавшим на «линии 
разграничения» в Луганской 
и Донецкой областях. На-
пример, тем, кто лишился 
единственного кормильца, 
опекает лежачего больного, 
пострадал от разрушений во 
время обстрелов, вынужден 
был покинуть свой дом и т.д. 
Им передавали постельное 
белье, вещи, памперсы, мою-
щие средства, продуктовые 
наборы и др. Также  действова-
ла отдельная программа «Зим-
них грантов» на подготовку к 
зиме – нуждающимся пере-
давали средства в размере от 
трех до десяти тысяч гривен 
на покупку одеял, подушек, 
обогревателей, на утепление 
[замену] окон и пр. 

– Однако после того, как 
вооруженные силы рф нача-
ли против Украины полно-
масштабную войну, наши 
эстонские партнеры сообщи-
ли, что намерены расширить 
гуманитарные проекты, и 
прежде всего их географию, 
– говорит Тамара Огородова. 
– Теперь помощь оказывают 
пострадавшим от военной 

агрессии россиян во всех реги-
онах Украины. Это мульти-
комплексная адресная помощь 
– для решения конкретных 
проблем, которые возникли у 
людей. Сейчас наши недавние 
участники еще одной совмест-
ной с Эстонией программы по-
ддержки развития женского 
предпринимательства очень 
нам помогают. Да и друг другу 
тоже. Напомню, что в рамках 
этой программы в прошлом 
году 24 команды получили 
гранты на развитие своего 
бизнеса и уже успели достичь 
неплохих успехов. К сожале-
нию, в последнее время от них 
все чаще доходят грустные 
новости. Так, одна молодая па-
ра, проживающая в селе Шуль-
гинка Луганской области, на 
полученные грантовые деньги 
всего за два месяца до начала 
войны открыла свой магазин-
чик, который обеспечивал всю 
их небольшую семью. Однако 
когда в село зашли российские 
оккупанты, первое, что они 
сделали, – полностью разгра-
били и уничтожили этот ма-
газин. И подобных примеров 
немало…

Первоначально на указан-
ную гуманитарную программу, 
которую в Украине осущест-
вляет БФ «Єдність» за май-
бутнє», Эстония планировала 
выделить 200 тысяч евро, но 
впоследствии общая сумма 
была значительно увеличена.

Всего за март-май помощь 
была предоставлена более чем 
34-м тысячам семей [свыше ста 
тысяч человек].

Светлана ШКАРУПА

Покрокова інструкція дій
ДЛЯ ТОГО, щоб отримати допомогу, потрібно 

зробити наступне.
 Крок перший: зателефонуйте до кол-

центру БФ «Єдність» за майбутнє».
Кол-центр працює щоденно з 9.00 до 19.00. 

Єдиний номер кол-центру – (0800) 334056.
Телефонуючи до кол-центру, ви маєте ввести 

номер відповідно до області, в якій ви прожива-
єте:

1 – Чернігівська, Донецька, Запорізька, Кірово-
градська;

2 – Київська, Миколаївська, Херсонська, Пол-
тавська;

3 – Сумська, Житомирська, Одеська, Черкаська;
4 – Харківська, Луганська, Дніпропетровська.
Під час телефонної розмови консультант фон-

ду здійснить оцінку вразливості заявника, і у ра-
зі відповідності потрібній категорії його номер 
мобільного телефону буде введено до бази да-
них. 

Тільки після підтвердження цього факту 

консультантом (!) можна перейти до наступного 
кроку.

  Крок другий: заповніть онлайн-форму
Для того, щоб розпочати заповнювати 

онлайн-форму, вам потрібно ввести номер 
свого мобільного телефону. Якщо ваш мобіль-
ний телефон «затверджено», можна заповню-
вати форму.

  Крок третій: очікуйте, коли ваша за-
явка буде опрацьована

Після заповнення онлайн-форми фахівці 
фонду переглянуть інформацію, яку ви нада-
ли, та можуть вам зателефонувати для того, 
щоб її уточнити. Після фінального підтвер-
дження платіж буде здійснено на ваш банків-
ський рахунок. 

РІШЕННЯ подати заявку є добровільним, а на-
дана інформація залишається конфіденційною. 

У майбутньому перелік вимог до бенефіціарів 
або цільові області можуть бути змінені та пере-
лік категорій розширений.

ВАЖЛИВО!

Хто може розраховувати 
на благодійну допомогу

ЕСТОНСЬКА рада у справах 
біженців та Запорізький бла-
годійний фонд «Єдність» за 
майбутнє» підтримують різні 
цільові групи у таких облас-
тях: Запорізька, Донецька, Лу-
ганська, Харківська, Сумська, 
Чернігівська, Київська, Мико-
лаївська, Дніпропетровська, 
Полтавська, Черкаська, Кірово-
градська.

Багатоцільова матеріальна 
допомога надається на осно-
ві оцінки вразливості і здій-
снюється на індивідуальній 
основі. Оцінка вразливості 
проводиться консультантом 

під час телефонної розмови 
з заявником. Враховуються 
різні життєві ситуації, зо-
крема: втрата годувальни-
ка домогосподарства; якщо 
сім’я  внаслідок бойових 
дій повністю втратила жит-
ло або житло зазнало зна-
чних руйнувань; інвалідність 
або тяжкий стан здоров’я;  
одинока мати/батько з не-
повнолітніми дітьми; до-
могосподарства, де жінка є 
єдиною годувальницею; ма-
лозабезпечені родини, в яких 
є неповнолітні діти; вагітні 
жінки та жінки, які годують 

новонароджених; люди по-
хилого віку та інші. 

Рішення щодо допомоги ба-
зується на наданій заявником 
інформації.

Сума допомоги складає 
2220 гривень на одну особу 
на один або три місяці [зале-
жить від області], але не біль-
ше, ніж 11,1 тисячі гривень 
на одно господарство. Тобто 
матеріальна допомога може 
бути надана максимально для 
п’ятьох членів родини. Гроші 
перераховуються на банків-
ський рахунок, який вказує 
заявник. 


