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«Воєнні облігації стали одним із важливих інструментів фінансування 
нашої армії».

Денис Шмигаль
прем’єр-міністр 

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 Волонтери ініціативи «Черка-
щани разом» за два місяці зібра-
ли на допомогу ЗСУ втричі біль-
ше коштів, ніж планували. Про 
це повідомляє депутат Черкась-
кої міської ради Нарек Казарян, 
один з організаторів цієї акції.
 За його словами, на ці кошти 
було придбано11 легкових авто-
мобілів, одну «швидку допомо-
гу», 400 пар берців та 100 комп-
лектів військової форми. 
 «Пам’ятаєте оголошений 
мною два місяці тому збір коштів 
«Черкащани разом»? Так от, зві-
тую. Зібрали утричі більше, аніж 
очікував. Усього надійшло 288 до-
натів — на монобанку на загаль-
ну суму 479 тис.120 грн., ще 109 
платежів — на рахунок Фонду до-
помоги та надії. Укотре не підвів 
і бізнес», — зазначає Нарек Каза-
рян і дякує за підтримку кожно-
му, хто переказував від кількох 
гривень до десятків тисяч. 
 Зокрема, наголошує, окремо 
подяка Віталію Лауту та групі 
компаній McLaut, які приєднали-
ся до збору, подарувавши відра-
зу два автомобілі, а таку бажа-
ну і дуже потрібну на передовій 
«швидку» передала у межах збо-
ру медична компанія «Айболіт» 
на чолі з підприємцем Олександ-
ром Ліщиною, Романом Коваль-
ським та Русланом Донцем.
 Нарек Казарян каже, що усі 

зібрані кошти вже конвертува-
ли у потрібні нашим захисникам 
речі. Тож 3 автомобілі, 400 пар 
берців та 100 комплектів фор-
ми передали військовим Чер-
каської територіальної оборо-
ни, 3 машини поїхали до поліції 
Донецької області, по одному 
авто передали черкаським хлоп-
цям, які нині несуть службу на 
Сумщині, 80-й окремій десант-
но-штурмовій бригаді та війсь-
ковій частині А2120, 2 маши-
ни — для 118-ї окремої бригади 
територіальної оборони у Смілі, 
швидка поїхала у 20-й окремий 
мотопіхотний батальйон.
 «Не зупиняємося, віримо в 
ЗСУ, продовжуємо донатити. Все 

буде Україна», — підсумовує На-
рек Казарян. 
 Додамо, що черкащани актив-
но підтримують фронт не лише в 
обласному центрі Шевченково-
го краю. Приміром, нещодавно у 
місті Сміла місцевий підприємець 
Віталій Лисенко купив для фронту 
комплекс супутникового зв’язку 
Starlink і профінансував щомісяч-
ну абонплату за використання три-
валістю до Перемоги. А колектив 
Смілянського комунального під-
приємства «ВодГео» за свій одно-
денний заробіток, а це приблизно 
96 тисяч гривень, та ще за 36 ти-
сяч гривень, виділених профспіл-
кою, купив для захисників поза-
шляховик. ■

ЦІННІ ПАПЕРИ

«Севастополь» 
уроздріб
Держава випустила облігації воєнного 
часу з назвами українських міст
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Порівняно з гарячими новинами з фронту дві фінансові 
події минулого тижня не привернули достатньо уваги, а 
втім, ці події цікаві. По-перше, українці повністю розкупи-
ли воєнні облігації «Крим» та «Луганськ» із дохідністю 14% 
та стало відомо про нові військові облігації «Енергодар» із 
процентною ставкою 12%. По-друге, Міністерство фінансів 
на аукціоні 1 листопада залучило під розміщення воєнних 
облігацій 13,35 мільярда гривень.
 Що ж таке воєнні облігації і причому тут Луганськ і 
Крим? Воєнні облігації — це цінні папери, які випускає 
держава, вони можуть бути на 3, 6, 12 місяців, 1,5 року. 
Воєнні, звісно, випускають лише в період війни. Коли за-
кінчується термін цих облігацій, держава повертає назад 
кошти плюс додає зверху відсоток. Виплати за такими облі-
гаціями на 100% гарантуються державою. Тобто це чимось 
схоже на депозит, але при цьому громадяни ще й вкладають 
гроші в економіку своєї країни. 
 Сила-силенна волонтерських організацій збирають кош-
ти на допомогу ЗСУ, але ми відчуваємо, що можливості ук-
раїнців донатити майже вичерпалися. Воєнні облігації да-
ють чудову альтернативу. Мстислав Банік, керівник з роз-
витку електронних послуг Мінцифри, розповідає: «Купівля 
воєнних облігацій завжди передбачає повернення коштів. 
І, можливо, в цьому є додаткова мотивація. Якщо ти маєш 
якусь заначку і розумієш, що не готовий цю суму просто за-
донатити безповоротно на користь тих чи інших військових 
покупок, — можеш купити воєнні облігації. Тобі гарантова-
но ця сума повернеться, але повернеться ще й із відсотком. 
Тобто це і підтримка держави, і збереження та примножен-
ня коштів». 
 Та все ж таки, до чого тут Крим і Луганськ? Не знаю, 
кому спала на думку блискуча з погляду ефективності ідея 
— дати воєнним облігаціям назви українських міст. Заміни-
ти безликі коди цінних паперів конкретикою фактично ні-
чого не коштує, але створює додатковий на них попит, нехай 
часом імпульсивний. Тож зараз громадянам доступні облі-
гації з назвами наших міст: Херсон, Мелітополь, Горлівка, 
Донецьк, Севастополь і Маріуполь. 
 Ще у вересні українці з легкістю взяли планку в 100 мі-
льярдів гривень куплених воєнних облігацій. «Воєнні облі-
гації стали одним із важливих інструментів фінансування 
нашої армії», — наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
Економісти-скептики програли вщент: запропонований фі-
нансовий інструмент виявився вельми доречним, адже ук-
раїнцям важливо, що воєнні облігації — це своєрідна допо-
мога, частково благодійна, бо ставка облігацій менша за інф-
ляцію. Але й приваблює, що вона вища за депозит у багатьох 
банках. Єдина «незручність» — номінал воєнних облігацій 
стартує з тисячі гривень, а донатити можна і 100, і 10 гри-
вень, за бажанням.
 Утім із 16 вересня воєнні облігації отримали новий пош-
товх — відтепер придбати їх можна через «Дію». Мстислав 
Банік: «У нас вийшло зробити з воєнними облігаціями так, 
щоб якомога більша кількість людей могла з цим розібра-
тися і в кілька кліків купити та підтримати економіку де-
ржави». «Дія» не продає облігації самостійно, але різні ком-
панії та банки підключаються до неї, тож кожен користувач 
може придбати ті чи інші цінні папери. «Дія» в цьому випад-
ку спрямовує користувача своїх послуг до продавця обліга-
цій. 
 Михайло Демків, фінансовий аналітик компанії ICU, за-
уважує: «Як це працює? Кошти від погашення облігацій за-
раховуються на картку «еПідтримка». Ту саму, яку всі від-
кривали минулого року для отримання коштів за вакцина-
цію. Вибір такої картки невипадковий — «Дія» «бачить» 
наявність у людини такої картки й пропонує зараховувати 
гроші туди. Вибір відбувається ще на етапі покупки, а кош-
ти від погашення надходять у день виплати». 
 Безумовно, сервіс «Дії» ще недосконалий, бо, приміром, 
громадянин не має можливості порівняти різні пропозиції 
купівлі того самого випуску, а про ціну можна дізнатися вже 
на наступних етапах здійснення угоди. Хоча українцям не 
відмовиш у фінансовій цікавості, адже багато хто купує 
тільки одну облігацію, але це — прекрасно. 
 «Загарбники згинуть, а українці розвиватимуть фінан-
совий ринок після перемоги, — вважає Михайло Демків. — 
Компанії виявлятимуть бажання залучати кошти на внут-
рішньому ринку. І десятки тисяч покупців воєнних обліга-
цій, більшість з яких уперше придбала цінні папери, — це 
неабиякий плюс. Люди затестують інструмент, дізнаються 
більше, як це працює, і будуть готові спробувати щось від-
мінне від банківського депозиту». ■

■ Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Спікери ворожої армії дня-
ми радісно повідомили про зни-
щення у бою елітного 214-го 
спеціального батальйону ЗСУ 
— OPFOR, про який на росії вже 
почали складати легенди. Мо-
вляв, бій був справді дуже тяж-
ким, але росіянам таки вдалося 
завершити героїчну історію зна-
менитого підрозділу. Втім, як 
з’ясувалося, в цьому повідом-
ленні правдою є лише факт само-
го бою на сході нашої країни. Ре-
шту традиційно притягнули за 
вуха. «Ворог устиг відрапорту-
вати про знищення батальйону. 
Але підрозділ продовжує успіш-
но виконувати бойові завдання, 
— розвіяв черговий фейк голо-
внокомандувач ЗСУ Валерій За-
лужний. — Так пишеться нова 
переможна історія нашої держа-
ви і Збройних сил». 
 Водночас журнал Forbes пові-
домив про серйозні втрати у ла-
вах 155-ї гвардійської морської 
піхоти росії, яка, за даними ви-
дання, представляє наразі най-
кращу частину армії рф. «При-
речена російська атака була на-
цілена на український гарнізон у 
Павлівці, за 45 кілометрів на пів-
денний захід від Донецька. Гар-
нізон відбив атаку російських 
військ», — пише джерело з поси-
ланням на Генштаб ЗСУ.
 Цей бій тривав майже два дні, 
у ході якого згадана елітна брига-
да втратила 63 бійців. Не виклю-
чено, що такий розклад став мож-
ливим завдяки перевазі українсь-
кої сторони в артилерії, оскільки 
напередодні ЗСУ вдало атакува-
ла аналогічні російські батареї на 

лінії постачання. Повідомляєть-
ся також, що 155-та бригада воює 
на території України від початку 
повномасштабного вторгнення. 
Протягом останніх місяців вона 
була ключовим з’єднанням на 
східному напрямку. 
 Тим часом східний фронт і 
надалі залишається найгарячі-
шою точкою війни. За даними 
Ген штабу ЗСУ, у вівторок побли-
зу Горлівки на Донеччині наші 
підрозділи завдали удару по райо-
ну зосередження техніки ворога. 
Знищено 5 бойових машин, ще 4 
— отримали пошкодження.
 Біля Майорська щоденні втра-
ти ворога становлять до 30 осіб 
убитими та понад 120 — поране-
ними. А в Лисичанську наші по-
цілили у батальйон кадировців. 
У результаті 30 вояків загинуло, 
15 поранено. 
 На півдні ЗСУ також продов-
жують успішно демілітаризову-
вати армію противника точними 
артилерійськими ударами, але 
найбільша інтрига зберігаєть-
ся навколо визволення Херсо-
на. Наразі вся пропагандистська 
машина росії намагається пере-

конати громадськість у необхід-
ності відступу з цього міста. Але 
наші військові експерти переко-
нані у тому, що таким чином во-
рог хоче заманити ЗСУ в пастку. 
«Згадаємо історичні паралелі: у 
подібній ситуації були самі росія-
ни у січні 1995 року, коли штур-
мували Грозний, — каже полков-
ник запасу Петро Черник. — Тоді 
чеченці створили ілюзію, що ви-
вели свої війська з міст, прибра-
ли блокпости. І чотири російсь-
кі ударні колони дійсно зайшли 
у центр Грозного і навіть узяли 
президентський палац. Але з усіх 
боків невеликими групами їх ото-
чили і знищили. Втрати особо-
вого складу і техніки були веле-
тенські».
 Аби уникнути подібної ситуа-
ції, Генштабу ЗСУ, на думку Пет-
ра Черника, краще обрати такти-
ку поступової зачистки ворожих 
ланцюжків постачання зброї і 
продовольства. «Рано чи пізно 
це угруповання буде виснажене, 
— вважає він, — а потім або пот-
рапить до полону, або буде лікві-
доване». ■

НА ФРОНТІ

Гарячий листопад
На сході та півдні країни ЗСУ влаштували 
ворогу справжнє пекло, тому рашисти 
пустили в хід усю міць своєї військової 
й пропагандистської машини

■

Автомобілі від волонтерів «Черкащани разом» вже на фронті.
Фото з ФБ-сторінки Нарека Казаряна.
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ДОПОМОГА

Гуртом і кацапа легше бити
Волонтери ініціативи «Черкащани разом» зібрали для ЗСУ втричі 
більше коштів, ніж планували

■
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Подолати 
сміттєву 
навалу
Незважаючи на війну, 
українці сумлінно сортують 
побутові відходи
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Повномасштабне вторгнення росіян 
на нашу землю не лише призвело до чис-
ленних руйнувань мирних міст і сіл, за-
гибелі українських військових і цивіль-
них, переміщення мільйонів громадян у 
безпечні місця, а й завдало шкоди дов-
кіллю України на понад 1,35 трильйона 
гривень: від війни постраждали 20% за-
повідників і 3 млн га лісів.
 Наразі під російською окупацією за-
лишаються 8 заповідників та 10 націо-
нальних природних парків, і можна лише 
уявити, що залишать по собі новітні вар-
вари після деокупації цих територій.
 Аби хоч якось зменшити тягар наван-
таження на довкілля та масштаби еколо-
гічного лиха, українці різними способа-
ми намагаються зробити так, аби на полі-
гони твердих побутових відходів потрап-
ляло якнайменше сміття. 
 Зокрема, кияни за вісім місяців пов-
номасштабної війни здали на переробку 
80 тисяч кубометрів відходів, що дорів-
нює вмісту 700 спеціальних сміттєвозів 
— цей непотріб гарантовано не потрапив 
на сміттєві полігони, адже його відвезли 
на сортувальні лінії та станції.
 У КМДА зазначили, що комунальне 
підприємство «Київкомунсервіс» та під-
рядні організації, що здійснюють виве-
зення відходів у столиці, попри трудно-
щі воєнного стану, продовжують забез-
печувати можливість сортувати сміття.
 «Дякуємо киянам, які навіть у такий 
важкий час продовжують сортувати по-
бутове сміття та відправляють його в кон-
тейнери для роздільного збору», — зазна-
чив заступник голови КМДА Петро Пан-
телєєв. Він розповів, що в Києві функціо-
нують близько 4 тисяч контейнерів для 
різних видів відходів, зокрема для: папе-
ру; пластику; скла; небезпечних відходів, 
серед яких відпрацьовані батарейки, тер-
мометри, лампи, медичні відходи тощо. 
Комунальники розповіли, що на почат-
ку повномасштабної війни обсяги зібра-
них відсортованих відходів зменшились. 
Сотні тисяч людей були змушені покину-
ти свої домівки, через що зменшилася за-
гальна кількість відходів. Однак наразі 
в місто повернулося багато мешканців і 
приїхали внутрішньо переміщені особи. 
Тому збільшуються й обсяги утвореного 
сміття. 
 «Підприємство працює стабільно та 
готове забезпечити утилізацію утворе-
них у столиці відходів», — наголошують 
у комунальних службах.
 Нагадаємо, що на Київщині в Бо-
риспільській, Броварській та Фастівсь-
кій громадах планують збудувати два 
сміттєпереробні заводи для кластерно-
го вирішення проблем з відходами трьох 
громад, що коштуватиме 117 мільйонів 
доларів.
 Сучасні сміттєпереробні підприємс-
тва використовуватимуть одразу декіль-
ка технологій обробки та вироблятимуть 
біометан. Наприклад, одне з них працю-
ватиме в недалекому майбутньому на те-
риторії Бориспільської громади, де вже 
визначено земельну ділянку у 25 га, на 
якій розташують потужності. Голова 
Міндовкілля Руслан Стрілець заявив, 
що цими амбітними проєктами Украї-
на нарешті починає долати сміттєву на-
валу.
 А ось, наприклад, у Бучі, що на Київ-
щині, містян закликали якомога щільні-
ше стискати пластикові пляшки, щоб зе-
кономити місце в контейнерах і пальне 
для спецмашин. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаські правоохоронці викрили 
66-річного воєнкома одного з район-
них територіальних центрів комплек-
тування та соціальної підтримки. Він 
вирішував питання призову за тверду 
валюту. Про це «УМ» повідомили в чер-

каській обласній поліції. 
 «За ті 2 тисячі 600 доларів США від 
військовозобов’язаного воєнком обіцяв 
утриматися від призову його на війсь-
кову службу та оголошення в розшук 
як особу, яка ухиляється від призову», 
— розповідають у поліції.
 Але воєнкома взяли на гарячому 

— після одержання «зелених» за май-
бутню послугу. Затримання проводи-
ли працівники Черкаської спеціалізо-
ваної прокуратури у військовій та обо-
ронній сфері спільно зі слідчими від-
ділу розслідування особливо тяжких 
злочинів слідчого управління обласної 
поліції. 
 Зловмиснику оголошено про підоз-
ру у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу 
України (одержання неправомірної ви-
годи для себе чи третьої особи за вплив 
на прийняття рішення особою, уповно-
важеною на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, поєд-
нане з вимаганням такої вигоди). 
 Вирішується питання щодо обрання 
запобіжного заходу. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині традицій-
но восени саджають ліс. На-
разі лісівники області вже 
створили 45 гектарів лісових 
культур. Про це «Україні мо-
лодій» повідомляють у Чер-
каському обласному управ-
лінні лісового та мисливсь-
кого господарства. 
 Крім того, наголошують, 
здійснено доповнення мину-
лорічних лісових культур на 
площі 361 га. Загалом уже 
висаджено 562 тис. сіянців 
деревних  порід — дуба, со-
сни, модрини, горіха чорно-
го тощо.
 «Цієї осені в держлісгос-
пах буде створено 83 гекта-
ри лісових культур — із до-
повненням висадять близь-
ко мільйона сіянців», — 
розповідає Наталя Сегеда з 
Черкаського обласного уп-
равління лісового та мис-
ливського господарства. За 
її словами, лісові розсадни-
ки висіяно на площі 16 гек-
тарів, вирощено 7,7 млн 
сіянців основних і друго-
рядних лісоутворювальних 
порід — їх уже використову-
ють зараз та  продовжать ви-
саджувати наступної весни.

 «Загалом цьогоріч на-
весні лісівники Черкащини 
вже створили лісових куль-
тур на загальній площі 764 

гектари — всього висаджено 
5,3 млн шт. сіянців дуба, со-
сни, горіха чорного, клена, 
липи, ялини, модрини», — 

додає пані Наталя.
 І підсумовує, що для за-
безпечення максимальної 
приживлюваності сіянців у 
держлісгоспах використову-
ють вологонакопичувачі, ви-
саджують сіянці із закритою 
кореневою системою,  ство-
рюють лісові культури ме-
ханізовано. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Повідомлення американського ви-
дання  The New York Times про ймовір-
ність евакуації трьох мільйонів киян 
через повний колапс  електромереж 
не додало мешканцям столиці неділь-
ного настрою. Аби попередити пані-
ку, глава Департаменту муніципаль-
ної безпеки КМДА Роман Ткачук спро-
бував роз’яснити ситуацію детальніше. 
З його слів стало зрозуміло, що наразі 
ніхто нікуди не їде, але адресу найбли-
жчого пункту обігріву уточнити все ж 
таки варто.
 Як повідомила пресслужба КДМА, у 
Києві все контрольовано і приводів го-
ворити про надзвичайну ситуацію поки 
що немає. Втім у рамках підготовки 
системи цивільного захисту влада зму-
шена розглядати всі можливі варіанти 
розгортання подій. Евакуація в цьому 
списку — крайній і найменш вірогід-
ний сценарій. «Так, ми напрацьовує-
мо різні плани, вчимо людей реагувати 
і бути готовими вже зараз, — сказав Ро-
ман Ткачук. — У кожному районі давно 

існують евакуаційні комісії на випадок 
абсолютно різних надзвичайних ситу-
ацій — від повені до аварій на об’єктах 
критичної інфраструктури. Для нас 
важливо уникати паніки і дезінформа-
ції, тому вкотре прошу ЗМІ не маніпу-
лювати інформацією».
 За словами пана Ткачука, місь-
ка влада робить усе, аби мінімізува-
ти для мешканців наслідки постійних 
атак росії на об’єкти критичної інфра-
структури. У кожному районі Києва 
підготують у середньому по 100 пунк-
тів обігріву, які працюватимуть узим-
ку. Вони будуть облаштовані на базі 
соціальних об’єктів, оскільки саме там 
буде забезпечено тепло- та енергопос-
тачання у випадку критичної ситуації. 
Ці пункти обладнають усім необхід-
ним: теплом, освітленням, санвузла-
ми, їдальнями, місцями для відпочин-
ку, банками теплого одягу та теплими 
ковдрами. Додатково пункти будуть об-
ладнані генераторами для аварійного 
живлення, тепловими гарматами. Не-
подалік за необхідності чергуватимуть 
співробітники «швидкої допомоги». 

 Як відомо, наразі в Україні рашисти 
вже пошкодили або повністю знищили 
40 відсотків енергетичної інфраструкту-
ри. Особливо постраждали об’єкти, що 
генерують світло для Київської, Чер-
нігівської, Черкаської, Житомирської, 
Сумської, Харківської, Полтавської об-
ластей. Саме тому тут були введені най-
жорсткіші графіки віялових відклю-
чень електроенергії, які не завжди спра-
цьовують у вказаний час. Тобто світло 
може зникати не в ті години, які ого-
лошені енергетиками, а відключення 
може тривати довше, ніж заявлено.
 Причину збою днями пояснили в 
диспетчерському центрі НЕК «Укр-
енерго». «Рішення щодо введення гра-
фіків погодинних відключень в окре-
мих областях діє до того моменту, коли 
диспетчер того чи іншого обленерго ба-
чить у себе на моніторі різке одночас-
не збільшення споживання електро-
енергії, — йдеться у повідомленні прес-
служби компанії. — Для того, щоб убе-
регти електромережі від додаткових 
аварій, він ухвалює рішення про засто-
сування екстрених заходів, тобто гра-
фіків аварійних відключень (ГАВ) на 
території області».
 Загалом в Україні сьогодні серйозні 
перебої зі світлом мають 4,5 мільйона 
споживачів. Найбільше потерпають від 
комунальних незручностей мешканці 
Києва та Київської області. «Дійсно 
складно, — прокоментував ситуацію 
Володимир Зеленський. — На тижні 
в мене було кілька спеціальних нарад. 
Детально розглядаємо кожен сценарій і 
готуємо відповідні дії. Хоч би чого хоті-
ли терористи, хоч би чого домагалися, 
ми маємо пройти цю зиму й бути навес-
ні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще 
більше готовими до звільнення всієї на-
шої території, ніж зараз». ■

ПИЛЬНУЙ!

Темрява нас не поглине?
Інформація від низки ЗМІ, в тому числі закордонних, 
налякала українців «поганими сценаріями» на 
випадок енергетичного колапсу. Влада столиці 
запевняє, що готова до будь-якого розвитку подій, 
але про масову евакуацію киян поки що не йдеться

■

ЕКОЛОГІЯ

Слухай, діброво, що ліс говорить
562 тисячі сіянців дуба, сосни, модрини та горіха чорного 
висадили лісівники Черкащини

■

Новий ліс висаджують лісівники Черкащини.
Фото Наталі СЕГЕДИ.

❙
❙

КРИМІНАЛ

Комерційне ухиляння
Воєнком вирішував питання призову 
за 2 тисячі 600 доларів

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Третього листопада Верховна 
Рада ухвалила закон про Де-
ржавний бюджет України на 
2023 рік. Бюджет війни, бюджет 
наступу, звільнення і перемоги. 
Саме таким мав би бути кошто-
рис держави, яка використовує 
всі шанси здолати затятого во-
рога. Однак іще до його прий-
няття пункти, котрі критикувала 
опозиція, не вкладались у кар-
тину здорового патріотизму. 
Перше, що впадає у вічі: влада 
намагається будь-якими спо-
собами компенсувати суттєві 
втрати державного дорожнього 
фонду, який у перші кілька міся-
ців війни не мав надходжень че-
рез скасування акцизу на пальне 
та ввізного мита на автомобілі. 
Тобто, водевіль уже з поправкою 
у сценарії на війну під назвою 
«Велике будівництво-крадівниц-
тво» продовжується. 
У профільному міністерстві 
кілька останніх місяців постійно 
говорили про пошук фінансових 
ресурсів на відновлення розби-
тої інфраструктури. З одного 
боку, все правильно. З іншого 
— вилізло не те.

Геометрична прогресія 
закопування бюджетних 
грошей  
 Народний депутат від «Го-
лосу» Ярослав Железняк зазна-
чив, що на потреби Укравтодо-
ру виділили 64 мільярди гри-
вень, це на 7 млрд грн більше, 
ніж цьогоріч. Водночас для 10 
важливих міністерств, у тому 
числі й культури, виділили 57 
млрд грн, тобто менше, ніж од-
ному Укравтодору. 
 Окрім того, продовжується 
епопея суперечок невідповід-
ності ціна-якість-об’єктивність 
і взагалі доцільність телемара-
фону «Єдині новини». 
 Після гострих суперечок у 
другому читанні депутати таки 
вибили з проєкту бюджету фі-
нансування цього «марафону». 
Однак на остаточний розгляд 
пункт, за яким «Єдиним нови-
нам» виділяють 1,6 млрд грн 
в обхід чинного законодавства 
України, криворізько-труска-
вецька школа економіки й пра-
ва знову повернула. 
 Сумнівів чимало: чи вдасть-
ся збалансувати бюджет, чи в 
нас так і надалі вершки олігар-
хічних каналів фінансувати-
муться з державної казни і ас-
фальт буде попереду всього, на-
віть попереду «оборонки», на 
яку не завадило б іще 50 міль-
ярдів гривень. 
 «Мову про бюджет-2023 пот-
рібно починати з того, що йдеть-
ся про підробку й фальсифікацію 
документів. І це вже не вперше 
таке відбувається у ВР, — каже 
депутатка Верховної Ради Софія 
Федина. — Неодноразово було, 
що ми голосували за один про-
єкт закону, а потім спікер публі-
кує зовсім інший закон. Ми ко-
жен раз здіймали скандал, але 
щоразу це нічим не закінчува-
лося. І в питанні фінансування 
«єдиного марафону» сфальшо-
вано й порушено процедурність, 
бо коли знята якась правка, її 
вже не мають права повернути 
назад. І цим зараз мали б займа-
тись компетентні органи — на 
якому саме рівні це відбуваєть-
ся. Бо якщо це проходить під 
благословінням спікера, то виг-
лядає так, що ВР тоді ні до чого, 
бо так можна сфальсифікувати 
абсолютно все. 
 Останнім часом «слуги» ста-
ли ще більш агресивними, вони 
дуже гостро реагують на будь-
яку критику. Вони поводяться 
зухвало, бо впевнені, що абсо-
лютно не будуть покарані». 

 Імовірно, за слухняністю і 
самовпевненістю «слуг» стоїть 
суттєва фінансова підпора. І це 
керує їхньою поведінкою, щоб 
вони голосували одноголосно, 
не розуміючи й особливо не вни-
каючи, за що віддають свої го-
лоси. 
 «Це фінансове живлення, 
наскільки ми розуміємо, вони 
беруть з доріг. І це насправді 
зараз убивча ситуація. Скажі-
мо, їду я по чернігівській трасі, 
праворуч і ліворуч — зруйно-
вані будинки, а вони зніма-
ють нормальний асфальт, який 
потребував невеликого ямково-
го ремонту, і роблять капіталь-
ну дорогу, — обурюється Софія 
Федина. — Тобто, по суті, всі ці 
гроші на «марафони», на доро-
ги вони крадуть у людей, які не 
мають де жити і які будуть зму-
шені перезимувати ледь не в 
землянках. Бо держава з квітня 
місяця, особливо на визволених 
територіях, нічого не зробила, 
щоб запровадити державні со-
ціальні пакети допомоги й за-
безпечити людей бодай віднос-
ним стабільним майбутнім».
 Спостерігається таке зако-
пування грошей і в столиці. А 
щодо «марафону», то тут також 
наявні приводи, про котрі рані-
ше «УМ» писала. Перший — 
це монополізація інформацій-
ного простору, щоб люди зна-
ли й чули лише те, що їм дозво-
лено, і щоб вони не бачили тих 
проблем, які є в державі, й не 
розуміли гостроти викликів, 
котрі зараз стоять перед усім 
українським народом. А по-дру-
ге, як кажуть чимало опозицій-
них депутатів, це банальне від-
мивання грошей. 
 Згадаймо нещодавній скан-
дал з компанією «Кінокіт», 
що асоціюється з одним із за-
ступників глави офісу прези-
дента Кирилом Тимошенком. 
Йому ще й приписують те, що 
до його рук прилипли автомо-
білі з гуманітарної допомоги. 
Оце па сьянси складаються! Але 
щоб почати говорити про все це 
предметно, то необхідно аналі-
зувати й думати. 
 «На часі говорити про про-
блеми, й тут не питання в єд-
ності, позаяк щодо зовнішньо-
го ворога ми на 90% всі єдині, 
окрім деяких «незрозумілих» 
представників українського на-
роду. Адже тут питання в тому, 
що якщо ми цих проблем за-
раз не вирішимо, то завтра або 

не буде держави, або в нас буде 
концтабір», — обурюється Со-
фія Федина. 
 У головах свідомих україн-
ців не вкладається: як так? 
Поки українці збирають по 
гривні на озброєння, українсь-
ка влада скеровує бюджетні 
кошти на фінансування теле-
марафону, російськомовних 
каналів та сумнівне будівниц-
тво доріг.
 Народний депутат Ірина Ге-
ращенко зазначила, що ухва-
лення бюджету було дуже за-
критим, а це взагалі неприй-
нятно в часи війни, коли кож-
на копійка на рахунку. 
 «Уперше за 31 рік незалеж-
ної України бюджет ухвалю-
ють настільки закрито. Очевид-
но, що в умовах воєнного стану 
Верховна Рада працює в особ-
ливих інформаційних реаліях, 
але ми наполягали, щоб у за-
писці щедро фінансованого вла-

дою «марафону» вийшло повне 
обговорення бюджету. Влада 
зобов’язана звітувати про кож-
ну копійку як платників подат-
ків, так і спонсорів з Європи та 
США. Вони знайшли на олігар-
хічні телеканали близько двох 
мільярдів гривень. І в тому чис-
лі — на російськомовні канали 
«Дом» і Freedom. Для кого вони 
віщають? Ми що, впевнені, що 
ці канали щось можуть зміни-
ти в головах «русскіх»? Чи кра-
ще нам боротися за нашу пере-
могу не в головах росіян, а по-
силюючи нашу армію зброєю?» 
— обурюється співголова фрак-
ції «ЄС» Ірина Геращенко. — І 
незрозуміло, де між першим і 
другим читанням знайшли ще 
додатково 7 млрд грн на доро-
ги?».

Ребрендинг «великого 
крадівництва»?
 Отже, ніхто нічого обґрунто-
вувати не збирається. Як і пояс-
нювати, як і чому влітку на ще 
тимчасово окуповані території 
Донбасу було виділено на ре-
монт доріг майже 40 мільйонів 

гривень. А сьогодні для цих же 
робіт у звільнених областях до-
водиться брати кредитні кош-
ти. 
 Нагадаємо, наприкінці квіт-
ня 2022-го путін заявив про по-
чаток другої фази війни, він 
поставив своїм військам завдан-
ня повністю окупувати Донець-
ку та Луганську області й пів-
день України.
 І вже після цього (влітку 
2022 року) служба автомобіль-
них доріг у Донецькій облас-
ті перерахувала майже 40 млн 
грн фірмі «Юніотрансбілдінг». 
Без жодних тендерів. 
 Як свідчать дані державно-
го вебпорталу Spending, гроші 
сплачували за експлуатаційне 
утримання доріг державного 
значення на Донеччині.
 А у вересні українська влада 
контролювала 50% Донеччини 
і невелику частину Луганщини. 
Наразі росія не відмовилася від 

планів захопити весь Донбас.
 За даними вітчизняних ви-
дань, дорожній підрядник 
«Юніотрансбілдінг» зареєс-
трований у місті Мирноград 
Покровського району Донець-
кої області. Станом на початок 
червня, коли бюджетні кошти 
пішли до цієї фірми, вся Мир-
ноградська міська громада пе-
ребувала у зоні бойових дій. 
 То кому, куди й для чого 
пішли ці гроші? І як у таких 
умовах можна було забезпечу-
вати ефективність використан-
ня коштів?
 Крім цього, аналітики ви-
дання «Наші гроші» повідоми-
ли, що у «Прозорро» немає жод-
них даних про контракти між 
донецькою службою автомо-
більних доріг і «Юніотрансбіл-
дінгом». Ця компанія зі статут-
ним капіталом 10 тис. грн зай-
малась дрібними підрядами. У 
2017 році вона проводила ре-
монт вулиць у Рівному на за-
гальну суму 1 млн грн. За ре-
зультатами тих підрядів міс-
цеві податківці звинуватили 
комунальне рівненське шляхо-

во-експлуатаційне управління 
автомобільних доріг у «нереаль-
ності проведення господарських 
операцій» з «Юніотрансбілдін-
гом». Мовляв, відбулося зани-
ження податку на прибуток та 
завищення податкового креди-
ту через відсутність у підряд-
ника необхідних матеріальних, 
трудових та інших ресурсів.
 Водночас стабільність у фі-
нансуванні ремонту доріг де-
монструє ще одна фронтова об-
ласть — Запорізька. У вересні 
60% її території перебували 
під росіянами. Протягом квіт-
ня-жовтня служба автомобіль-
них доріг у Запорізькій облас-
ті перерахувала 108,45 млн грн 
на рахунок ТОВ «Онур Конс-
трукціон Інтернешнл», підкон-
трольного турецькому бізнесу. 
Оплату провели за чинним кон-
трактом, підписаним наприкін-
ці 2020 року.

Немає світла — немає 
зарплати
 З-поміж усієї цієї каламуті 
очевидно лише те, що кожне 
рішення сьогоднішньої влади 
необхідно контролювати не те 
що на виході, а ще на стадії по-
чатку роботи над ним. Інакше 
буде, як з антисоціальним за-
коном, очевидно, під патрона-
том прем’єра Дениса Шмигаля 
та головної захисниці соціаль-
них потреб українців у ВР Гали-
ни Третьякової, котрий юристи 
назвали «немає світла — немає 
зарплати». Його офіційна наз-
ва — «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів Ук-
раїни щодо врегулювання тру-
дових відносин з нефіксованим 
робочим часом». Він був при-
йнятий парламентом у липні і 
почав працювати вже в цьому 
місяці. За цим законом, пра-
цівники супермаркетів, мага-
зинів, комунального транспор-
ту та інші, котрі змушені зупи-
няти роботу під час повітряних 
тривог та відключень електро-
енергії, можуть суттєво втра-
тити в зарплаті. 
 Адвокат Ростислав Кравець 
пояснює, що для цього праце-
давці зобов’яжуть працівників 
укласти відповідні договори, за 
якими робота під час повітря-
них тривог і відключень світ-
ла не оплачується. Тобто на 
будівництво доріг у певні регіо-
ни, котрі були окуповані, гро-
ші є. А для пересічного україн-
ця, котрий страждає від війни 
і працює, і намагається вижи-
ти в цих пекельних умовах, і 
абсолютно не винен у тому, що 
на нас напали російські фашис-
ти, грошей на хоча б довоєнну 
зар плату немає. І це при такому 
божевільному зростанні цін на 
все. Хоча якщо їх немає для ар-
мії, то що вже говорити про лю-
дей у тилу? 
 Однак кожен, як зазначає 
Кравець, мусить знати, за цим 
же законом, що роботодавець 
може оформити такі договори 
не більше, ніж на 10% праців-
ників. З іншого боку, тут тобі й 
корупція. Бо, щоб не потрапи-
ти в цей «чорний» список, пра-
цівник має бути дуже лояльним 
до керівника. Окрім того, а хто 
буде перевіряти підприємство 
— там 10% знецінених робіт-
ників чи більше? 
 То до чого під час війни під-
штовхує влада «слуг» тих, кому 
вона обіцяла служити? І які ще 
треба аргументи, щоб відкри-
лись очі? ■

МОРАЛЬ І ВЛАДА

Подайте на «Єдині новини»
■

Для пересічного українця, котрий страждає від війни 
і працює, і намагається вижити в цих пекельних 
умовах, і абсолютно не винен у тому, що на нас 
напали російські фашисти, грошей на хоча б довоєнну 
зарплату немає.

Бюджет-2023 — нові можливості для розпилу?
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Коли на сході України у 2014-му розпочалася 
російсько-українська війна, Інна втратила дім, 
рідне місто, звичайний ритм життя. Через пов-
номасштабне вторгнення 2022 року — зв’язок 
із батьками. Вісім років тому жінка разом з 
двома дітьми виїхала з окупованого Донбасу, 
аби мати майбутнє. Ми поговорили з нею про 
те, яким воно виявилося і які мало витоки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

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

■

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

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

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлення 

перед плати бере на місяць — 

4 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як го-
ловну нацiональну газету держави. Ре-
дакцiя «УМ» i надалi намагатиметься 
бути гiдною такої високої оцiнки i ва-
шої уваги. 
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг 
оформити передплату на грудень, це 
можна зробити найближчим часом — до 
18 листопада, і ви отримуватимете газету 
з грудня. Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тра-
дицiйно звертаємося: якщо ви багато 
рокiв передплачуєте «Україну молоду» 
— порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2022■
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 ■ Чому ви вирішили доку-
ментувати злочини росіян в Ук-
раїні?
 — Двадцять четвертого лю-
того я зрозуміла, що наша ро-
бота в Україні має стати пріори-
тетом. Для мене це особисте, ос-
кільки я документую російські 
злочини з часів Чечні, тобто по-
над 20 років. Я працювала в Ук-
раїні у 2014, 2015 та 2016 роках. 
Я була на Майдані [під час Рево-
люції гідності], потім на Дон-
басі.
 Ця фаза війни змінить світо-
вий порядок. І, можливо, наре-
шті змінить ставлення Заходу 
до росії. Бо якби була якась ре-
акція на події в Чечні, Грузії, у 
2014 році в Криму, на Донбасі та 
в Сирії, 24 лютого не сталося б. 
Тепер реакція Заходу адекватні-
ша. Не лише в плані військової 
допомоги та політичних заяв, а 
й у питаннях покарання винних 
і спробах домовитися, як при-
тягнути їх до відповідальності. 
Уперше за 20 років ми маємо ре-
альний шанс покарати тих, хто 
скоює воєнні злочини та злочи-
ни проти людяності.
 ■ А чому ви впевнені, що така 
можливість з’явилася саме за-
раз?
 — Є дві причини. Перша — 
це політична воля. Ми всі хо-
чемо вірити, що юридичні про-
цеси відбуваються незалежно 
від політичних, але це не так. 
Зараз усі міжнародні інститу-
ції прокинулися: Міжнарод-
ний кримінальний суд одразу 
відкрив розслідування, ООН та 
ОБСЄ створюють свої комісії [з 
розслідування злочинів]. Конк-
ретні країни буквально в перші 
місяці відкрили свої розсліду-
вання щодо України за принци-
пом універсальної юрисдикції. 
Ми працюємо над тим, щоб цих 
країн стало більше.
 Друга причина — на відміну 
від Сирії, Ємену, Шпі-Ланки та 
Чечні, українська влада робить 
усе, щоб розслідувати злочини. 
Можна багато говорити про те, 
скільки часу на це піде, бо в про-
куратури понад 30 тисяч справ. 
Але врешті-решт цілу низку рі-
шень українських судів визна-
ють на Заході.
 ■ Чим зараз займається між-
народна група юристів, до якої 
входить фонд Клуні?
 — Вона розробляла деякі 
юридичні рекомендації з конк-
ретних питань, наприклад, як 
дістатися до російських ком-
паній, створених за кордоном, 
як проводити суди за відсутності 
підозрюваних. Або що робити з 
військовополоненими, яких, з 
одного боку, потрібно обміню-
вати — і це в інтересах України, 
а з іншого — це ті самі підозрю-
вані, щодо яких готуються судо-
ві справи.

 ■ Як працює ваша програма 
і чи веде Амаль Клуні конкрет-
ні справи щодо України?
 — Ми вирішили, що зосере-
димося на справах саме за уні-
версальною юрисдикцією, тоб-
то в судах конкретних країн. З 
одного боку, є розслідування в 
Міжнародному кримінальному 
суді. Вони, безумовно, доведуть 
якісь справи до суду — щодо 
п’яти-семи-десяти підозрюва-
них. Але це ж не всі злочини. Є 
розслідування української про-
куратури, але ми не працюємо з 
прокуратурою напряму.
 Ми провели глобальне до-
слідження і виявили, що можли-
вості універсальної юрисдикції 
існують у 170 країнах. Напри-
клад, у Чехії та Словаччині вза-
галі не треба жодної прив’язки 
до країни ані підозрюваних, ані 
жертв. Головне, щоб злочин під-
падав під категорії, визначені в 
кримінальному кодексі: це воєн-
ні злочини, злочини проти лю-
дяності, геноцид тощо.
 Можливо, коли ми переда-
ватимемо ці справи у відповідні 
прокуратури, у якихось із них 
Амаль представлятиме інтере-
си постраждалих і, відповідно, 
вестиме їх. Амаль — англійсь-
ка та американська юристка, я 
— американська юристка. В ін-
ших країнах ми працюємо з міс-
цевими юристами і можемо бути 
лише спецпредставниками.
 ■ А в Америці можна вести 
справи щодо злочинів росіян в 
Україні? Там діє принцип уні-
версальної юрисдикції?
 — Якщо коротко, то ні, не діє. 
Але в США існує так звана екс-
тратериторіальна юрисдикція, 
також є кілька законодавчих ак-
тів, із якими можна працювати. 
Наприклад, у США можна пору-
шити справу щодо будь-яких на-
падів на транспортні вузли, якщо 
це стосується американської тор-
гівлі. В Україні є американсь-
кі товари, які перевозять заліз-
ницею. Таким чином, будь-яка 
атака на залізничні транспорт-
ні вузли може бути кваліфікова-
на як злочин проти американсь-
ких інтересів. Також є інші мож-
ливості — ми ведемо справу про 
загибель громадянина США на 
Чернігівщині. Її можна просува-
ти в Америці. А ще США нам ці-
каві з точки зору заморозки ра-
хунків.
 ■ Зараз в Україні працюють 
багато правозахисників, зокре-
ма зарубіжних, і групи проку-
рорів із різних країн. Працює й 
українська прокуратура. І при 
цьому не можна, щоб різні гру-
пи збирали ті самі докази. Ви уз-
годжуєте свої дії з іншими? Ук-
раїнська прокуратура коорди-
нує це?
 — Ми беремо участь у нескін-
ченній кількості нарад і виріши-

ли не координуватися з усіма, бо 
це просто неможливо. Тому ство-
рили напівформальну коаліцію, 
до якої входить українська ор-
ганізація Truth Hounds і кіль-
ка міжнародних. Намагаємося 
працювати у своїй ніші — якщо 
є постраждалі чи сім’ї постраж-
далих, скажімо, в Європі, у них 
має бути можливість добивати-
ся справедливості там, де вони 
зараз живуть. Навіть якщо ук-
раїнська прокуратура веде ту 
саму справу, ці люди до переліку 
постраждалих не потраплять, бо 
їх фізично немає в країні.
 Є низка справ, які потрапи-
ли до нас, тому що постраждалі 
не мали достатньої довіри до ук-
раїнської прокуратури. Зокрема, 
це справи про сексуальне насиль-
ство. Зараз українська прокурату-
ра заявила, що повністю перегля-
дає свій підхід до таких справ.
 Ми необов’язково виключає-
мо з наших досьє справу, якою 
займається хтось іще. Бо не-
важливо, хто доведе цю справу 
до кінцевої точки. Уявімо, що в 
нас є справа про обстріл, ми її ве-
демо в Німеччині. Ми визначили 
пілотів, командирів. Якщо рап-
том цих командирів захоплять в 
Україні, німецька прокуратура 
передасть усі свої матеріали Ук-
раїні, щоб там змогли довести 
звинувачення до суду. Але поки 
це станеться, німецька проку-
ратура може видати ордер на 
 арешт. Так людина потрапить у 
базу Інтерполу. І якщо цей пілот 
поїде відпочивати в Туреччину 
чи в Дубай, то його можуть за-
тримати та передати Україні. І 
таке було [в інших країнах].
 Але є дві суттєві проблеми. 
Перша — документацією воєн-
них злочинів іноді займаються 
люди, які уявлення не мають, 
що це таке. При всій моїй повазі 
до журналістів, коли вони гово-
рять про документацію воєнних 
злочинів, мені як юристу-до-
сліднику стає трохи зле.
 Друга — це докази. Я щойно 
приїхала з Харківської області, 
де ми працювали зі злочинами, 
скоєними під час окупації. Це 
позасудові страти, тортури, на-
сильницькі зникнення, є свід-
ки і потерпілі. Найскладніше — 
визначити частини та підрозді-

ли російських військ, які брали 
в цьому участь. Коли ми прихо-
димо у звільнені міста, українсь-
кі військові часто кажуть: «А де 
ж ви були, ми вже дві вантажів-
ки документів викинули». Це 
дві вантажівки доказів, які втра-
чені для слідства. Я розумію вій-
ськових, їм потрібно звільнити 
місце в приміщенні, навести там 
лад, тому до них претензій я не 
маю. Але це питання координа-
ції між військовими, які опиня-
ються на місці злочину перши-
ми, та СБУ чи прокуратурою. І 
я дуже сподіваюсь, що цю коор-
динацію налагодять.
 ■ Як ви працюєте з потерпі-
лими, щоб вони почали гово-
рити про злочини? Особливо з 
жертвами сексуального насиль-
ства. Чи готуєте ви їх до того, що 
розслідування і процеси трива-
тимуть довго і, можливо, їм до-
ведеться повертатися до своєї 
травми років через десять?
 — Майже 95% потерпілих, 
із якими ми зустрічались, не 
просто хочуть говорити, а напо-
легливо готові добиватися спра-
ведливості, хоч скільки часу це 
зайняло б. Ті документи, які ми 
підписували з потерпілими, по-
яснюють їм увесь процес. Будь-
якої миті вони можуть вийти з 
нього, якщо захочуть. Ми та-
кож розробляємо методички, 
щоб люди добре розуміли, на що 
вони йдуть. Але поки мене вра-
жає готовність людей, які щой-
но пережили жахливі події, до-
биватися справедливості. Вони 
дають нам сили та надію.
 Із потерпілими від сексуаль-
ного насильства складніше. Ми 
залучаємо психологів і реально 
опікуємося потерпілими. Кіль-
ка дітей, потерпілі та свідки в 
таких справах, як «Сергіївка» і 
«Вінниця», зараз проходять ре-
абілітацію в західних країнах. 
Роботу з ними ми починаємо не 
із заяви, а з повної оцінки їхніх 
потреб: медичних, психологіч-
них, соціальних.
 А ще я сподіваюся, що розслі-
дування та суди не триватимуть 
десять років, усе ж якийсь про-
грес мав відбутися в цій сфері.
 ■ Десять років, про які я зга-
дала, — це досвід Міжнародно-
го кримінального суду.

 — Право Міжнародного суду 
і процес універсальної юрисдик-
ції справді займають роки. Але в 
цій ситуації у нас немає проблем 
із доступом до доказів. На відмі-
ну, наприклад, від Чечні, коли 
не було ні мобільних телефонів, 
ні відеозаписів, ні супутникової 
зйомки. У нас є кілька справ, де 
визначити конкретного солда-
та, який вчинив зґвалтування, 
складно, бо є тільки ім’я, але 
немає прізвища. Проте навіть у 
цій ситуації рано чи пізно ми їх 
знайдемо.
 Затримання конкретних 
злочинців залежить і від того, 
що відбуватиметься в росії. За-
раз уже з’являються перші пере-
біжчики — люди, які працюва-
ли в фсб, солдати, офіцери, які 
поступово тікають у Європу. Ба-
гато з них готові свідчити. Я го-
ворила з кількома — для них це 
момент каяття та величезної об-
рази на російську армію.
 ■ Тобто вже є кілька людей, 
які дають вам свідчення? Це 
суттєво допомагає? Ви їм віри-
те?
 — Ми ставимося до них дуже 
обережно, бо в багатьох випад-
ках маємо справу з потенційни-
ми воєнними злочинцями. Ми 
перевіряємо їхні слова і шукає-
мо підтвердження іншими дока-
зами. Також ми чудово розуміє-
мо, що серед них можуть бути…
 ■ Шпигуни?
 — Так, подвійні агенти. І, з 
огляду на нашу діяльність, ми 
ставимося до цього дуже обе-
режно.
 ■ А як ви знаходите потер-
пілих? Як ви шукаєте саме тих, 
хто став свідком чи жертвою 
злочину, який вас цікавить? І чи 
можуть українці за кордоном до 
вас звертатися?
 — Так, до нас уже звер-
таються. Нещодавно зі мною 
зв’язалася сім’я з Маріуполя, 
яка пережила жахливі злочини. 
Їм хтось дав мій телефон, і ми бу-
демо з ними працювати.
 Якщо росіяни обстріляли 
касетними бомбами Чернігів, 
то ми починаємо працювати над 
цією справою. Дуже швидко 
з’ясовується, що якась потер-
піла сім’я перебуває в Італії чи 
Німеччині. Крім того, ми поча-

«Уперше за 20 років ми

ЗЛОЧИН І КАРА

Оксана КОВАЛЕНКО

Наприкінці березня 2022 року юристи з різних країн створили гру-
пу, що допомагає Україні переслідувати російських воєнних зло-
чинців. До цієї групи увійшов і фонд «За справедливість» [Clooney 
Foundation for Justice], який шість років тому заснували актор 
Джордж Клуні та його дружина — юристка й адвокатка Амаль 
Клуні. У квітні вона виступила на неформальному засіданні Ради 
Безпеки ООН у Нью-Йорку, де засудила дії росії та закликала світ 
не затягувати з розслідуванням російських злочинів в Україні. 
У фонді Клуні інформацію про злочини росіян збирає програма 
Docket [«Досьє»]. Її очолює правозахисниця та кандидатка юри-
дичних наук Анна Нейстат. Вона народилася в росії, згодом нав-
чалася в Гарвардському університеті, працювала в правозахисній 
організації Human Rights Watch, а в лютому 2020 року приєдна-
лася до команди фонду Клуні. Нейстат документувала порушення 
прав людини в Чечні, Сирії, Бахрейні, Шрі-Ланці, Китаї, Грузії та 
багатьох інших країнах. Вона часто приїздить в Україну та разом 
із командою збирає докази російських злочинів. Кореспондентка 
«Бабеля» Оксана Коваленко поговорила з Нейстат про те, чим саме 
займається програма Docket, чи можуть потерпілі українці, які пе-
ребувають за кордоном, звертатися до фонду та як можна притяг-
нути до відповідальності російських воєнних злочинців.

■

Анна Нейстат, юристка фонду Амалі та Джорджа Клуні, — 
про воєнні злочини росіян та незворотність покарання за них

покарати тих, хто скоює 

Масові поховання в Бучі.
Фото з сайту babel.ua.

❙
❙
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ли працювати з організаціями, 
які допомагають переселенцям з 
України. В організаціях є наша 
брошура про те, що ми робимо, 
чим ми можемо допомогти, яких 
свідків і потерпілих шукаємо.
 Коли ми вже знаємо, що 
якась справа дійде до прокура-
тури, то говоримо: «Якщо ви 
були свідком чи потерпілим, чи 
знаєте когось, хто був свідком чи 
потерпілим у конкретному епі-
зоді, у конкретний день, у конк-
ретному місці, — зверніться до 
нас». Дуже часто це майже сара-
фанне радіо.
 ■ А як ви визначаєте, які 
справи брати?
 — У нас є певні категорії, по 
яких ми працюємо, а далі це пи-
тання зв’язку з місцевими ук-
раїнськими правозахисника-
ми, дуже часто — з журналіста-
ми. От ми говоримо: «Ми їдемо в 
Ізюм. Якщо у вас є справи, які, 
на вашу думку, ми можемо до-

вести [до суду], — кажіть». Або 
якщо є справи та відомо, що чле-
ни сімей або потерпілі — в Єв-
ропі.
 ■ Окрім роботи з людьми, які 
ще інструменти ви використо-
вуєте, коли збираєте докази?
 — Ми працюємо з компанією, 
яка спеціалізується на тому, що 
називається OSINT [Open Source 
Intelligence] — дослідження на 
основі відкритих джерел інфор-
мації. Люди, з якими ми пра-
цюємо, — одні з найкращих про-
фесіоналів. Вони дуже активно 
допомагають українській про-
куратурі та СБУ.
 Отримуємо інформацію з су-
путників — ту, яку можна купи-
ти, потім з нею працюють наші 
аналітики. Якщо ми розслідує-
мо підрив мосту під час еваку-
ації цивільного населення, ми 
беремо знімки та дивимось, чи 
були українські військові на 
ньому. Це потрібно, щоб визна-
чити, чи був цей обстріл закон-
ним з точки зору правил ведення 
війни. Використовуємо застосу-
нок еyeWitness, соцмережі. Ба-
гато інформації з приводу конк-
ретних частин, командирів, сол-
датів можна знайти в Telegram 
чи «ВКонтактє». В Telegram нам 
довелося створити для пошуку 
власну програму.
 ■ А скільки загалом людей у 
вашій команді?
 — У Docket, програмі, якою 
я керую, працюють 14 людей. Є 
місцеві юристи в тих країнах, де 
ми ведемо справи. Дехто з них 
працює pro bono, когось із них 
ми наймаємо для ведення конк-
ретних справ.
 ■ Ви сказали, що якщо на мос-
ту, через який проходила евакуа-
ція, були українські військові, то 
це складніше трактувати як на-
пад на цивільних. Чи є правило, 
як далеко від цивільного об’єкта 
мають бути військові? Тому що 
в трибуналі щодо колишньої 
Югославії декілька справ роз-
валилися, бо поруч із пошкод-
женими цивільними об’єктами 
були поліцейські дільниці.
 — Це дійсно непроста ситу-
ація. Таких справ у міжнарод-
них судах було дуже мало, бо 
вони складні. Приклади, коли 
армія просто винищує цивільні 
об’єкти, були в історії, і, мож-
ливо, ми доведемо, що так було 
і в Маріуполі. Але багато інших 
злочинів не настільки очевидні. 
В деяких випадках дійсно поруч 

із цивільним об’єктом, в який в 
результаті прилетіло, була якась 
військова ціль. 
 Найголовніший принцип 
міжнародного гуманітарного 
права — це принцип розмежу-
вання і пропорційності. Навіть 
якщо поруч є військові, постає 
питання: який аналіз провела 
російська артилерія чи авіація 
перед тим, як цей напад здійсни-
ти; як вони обирали ракети; на-
скільки ці ракети точні; яка цін-
ність цієї військової цілі порів-
няно із потенційними збитками 
для цивільного населення?
 Тому ми стараємося брати 
справи, які очевидні, та навіть 
із ними все непросто. Якщо го-
ворити про, наприклад, умов-
ну школу, в якій перебували ук-
раїнські військові, то винятко-
во з точки зору гуманітарного 
права, я підкреслюю, цей об’єкт 
стає легітимним для російської 
атаки. Тобто в кожному конк-

ретному випадку потрібно роз-
биратися детально.
 ■ Чим ви ще займаєтеся, ок-
рім обстрілів? Викрадення ді-
тей, геноцид?
 — Поки що ми займаємо-
ся справами про сексуальне на-
сильство, катуваннями, несудо-
вими стратами і насильницьки-
ми зникненнями. Окрема кате-
горія наших справ — це справи 
про російських пропагандистів.
 ■ А як ви кваліфікуєте дії 
російських пропагандистів? У 
міжнародних трибуналах дії 
пропагандистів з різних країн 
кваліфікували як геноцид або 
заклики до геноциду, або зло-
чини проти людяності. Але в ук-
раїнському законодавстві поки 
не прописані злочини проти 
людяності. Є пропаганда війни, 
хоча так злочини не кваліфіку-
ють. Є також злочин проти тери-
торіальної цілісності.
 — Ми саме завершили 
наш правовий аналіз. Є кіль-
ка варіантів. Перший — це зло-
чин «заклики до геноциду» 
— incitement to genocide. Такі 
справи були, але прецедентів 
дуже мало — вистачить паль-
ців однієї руки. Тим паче успіш-
них. Щоб довести цей злочин, 
необов’язково доводити наяв-
ність геноциду. Це дуже зручно, 
бо поки ми лише намагаємося 
відповісти на запитання, чи від-
бувається зараз в Україні гено-
цид. Мені здається, Міжнарод-
ний кримінальний суд має по-
рушити справу щодо геноциду. 
Яких висновків вони дійдуть — 
це вже наступне питання.
 Другий момент — це 
persecution — «переслідуван-
ня цивільного населення». Це 
складно довести. Третій варіант 
— співучасть в інших воєнних 
злочинах. Вона може мати най-
різноманітніші форми, зокрема 
і заклики. Але треба довести, 
що вони пов’язані з конкретним 
воєнним злочином.
 Тому, скажу чесно, ми поки 
що пробуємо йти найпрості-
шим шляхом і розглядаємо зло-
чин пропаганди війни в різних 
його іпостасях. Його практич-
но немає в кримінальних кодек-
сах західних країн. Але він іще 
з радянських часів лишився в 
кодексах східноєвропейських 
країн. Подивимося, наскільки 
це буде можливо. Але доказовий 
поріг для такого злочину значно 
нижчий, ніж для всіх інших, які 

ми згадували. Тому я сподіваю-
ся, у цьому напрямі можна буде 
щось зробити.
 ■ А хто ваші підозрювані?
 — Я поки що не можу кон-
кретно назвати підозрюваних, 
надто рано. Але можу розподі-
лити їх за категоріями. Ми ди-
вимося на безпосередніх вико-
навців. Це люди, які ґвалтували 
або натискали на гачок, пілоти 
літаків, командири підводних 
човнів. Наступний рівень коман-
дування — це ті, хто віддав на-
каз, наприклад командир ескад-
рильї. Далі все залежить від спе-
цифіки справ. Якщо йдеться про 
запуск ракет із підводних чов-
нів, зрозуміло, що такі рішення 
приймає не командир підводно-
го човна, а хтось на значно ви-
щому рівні. Те саме стосовно лі-
така. А от коли йдеться про ка-
тування або страти — це може 
бути ексцесом виконавця.
 ■ Але до рівня вищого коман-

дування ви не доходите?
 — Я вважаю, що це не наше 
завдання. Оскільки ми працює-
мо з національними прокура-
турами, вони не зможуть подо-
лати дипломатичний імунітет. 
Тому це я з легкістю залишаю 
Міжнародному кримінальному 
суду або Спеціальному трибуна-
лу, який буде створений. Ми мо-
жемо включити міністра оборо-
ни або президента в наші спра-
ви, але на практиці це не мати-
ме жодного сенсу.
 ■ Чи передавали ви якісь до-
кази до Міжнародного кримі-
нального суду? Якщо так, які це 
були справи?
 — Міжнародний криміналь-
ний суд знає про нашу робо-
ту в Україні, оскільки ми пра-
цюємо з ним в інших справах. 
Поки що вони стримано став-
ляться до інформації, яку зби-
рають недержавні організації. 
Мені здається, вони вважають, 
що в них достатньо ресурсів, аби 
вести розслідування самостійно 
і взаємодіяти з українською про-
куратурою і прокуратурами ін-
ших держав. Їхнє право. Якщо 
вони спитають, у нас є що їм пе-
редати.
 Крім того, у них може бути 
скептичне ставлення, оскіль-
ки надто багато різних організа-
цій працюють в Україні, і часом 
вони не дотримуються правил 
збору та зберігання доказів. Ор-
ганізацій, які спеціалізуються 
на зборі доказів, що будуть при-
йняті судом, дуже мало. Пот-
рібна спеціальна система аналі-
зу і зберігання матеріалів, пот-
рібна спеціальна база даних, 
яка зберігає ланцюжки доказів 
(Chain of custody). Якщо їх не-
має, якщо при зборі доказів лю-
дина просто підняла папірець і 
поклала в рюкзак, якщо не за-
повнено елементарну форму, це 
не може бути доказом. Якщо ви 
взяли в людини заяву, а форми 
згоди на дачу показів немає, цю 
заяву в кримінальній справі ви-
користовувати не можна.
 Ми ніколи не беремо деталь-

ні заяви у свідків і потерпілих. 
А є велика кількість організа-
цій, тим паче журналістів, які 
беруть розгорнуте інтерв’ю, — у 
них робота така, я розумію. Але 
ця людина через п’ять років сто-
ятиме в суді і ніколи не повто-
рить те, що сказала п’ять років 
тому. І вже були прецеденти в 
судах, коли інтерв’ю викорис-
тали для дискредитації свідків. 
Не завжди йдеться про суттєві 
невідповідності. Може бути пи-
тання: «В якій ви були сукні?». 
І якщо в інтерв’ю жінка сказа-
ла, що в червоній, а виступаю-
чи в суді, вона сказала, що в зе-
леній, адвокат захисту каже, що 
такому свідку вірити не можна. 
Так розвалюються справи.
 ■ У липні ви говорили, що 
збиралися подавати конкретні 
справи до прокуратури. Чи вда-
лося вам це зробити?
 — Ще ні, але ми близькі до 
цього. Буквально наступного 
місяця в нас будуть зустрічі з 
прокурорами, поки не казати-
му яких країн. Я дуже сподіва-
юсь, що до кінця року ми зможе-
мо подати ці справи.
 Деякі справи виявилися 
значно складнішими, ніж ми 
думали. Це наприклад, великі 
обстріли, бо справи щодо страт 
і катувань значно простіші. У 
випадку обстрілів треба визна-
чити, наскільки цей обстріл був 
незаконним, яка використову-
валася зброя, які віддавалися 
накази тощо.
 ■ Ваш стратегічний парт-
нер The Sentry розслідує діяль-
ність «Приватної військової 
компанії Вагнера». І у вас на 
сайті говориться, що вони най-
манці. Чи можна вважати тих, 
хто воює в Україні, найманця-
ми? Чи вони все ж таки комба-
танти, бо їх на війну посилає де-
ржава.
 — Ми не займаємося саме 
«ПВК Вагнера», а лише тим, чи 
причетні її учасники до певних 
злочинів. Я вважаю, що в цій 
конкретній ситуації «вагнерів-
ців» не можна вважати найман-
цями. Те, як «ПВК Вагнера» 
працює в Україні, дуже відріз-
няється від того, як вони працю-
вали в Сирії чи Африці. Всі за-
яви перебіжчиків із «ПВК Ваг-
нера» свідчать про те, що вони 
були повністю під керівниц-
твом російського міністерства 
оборони. Якщо я правильно ро-
зумію, вони авангардні підрозді-
ли російської армії, а не просто 
інтегровані в неї.
 ■ Тобто вони є комбатанта-
ми, а це означає, що на них по-
ширюються вимоги всіх міжна-
родних конвенцій. І якщо вони 
їх порушують — вони є воєнни-
ми злочинцями, правильно?
 — Так, безумовно.
 ■ Чи розслідуєте ви саме 
діяльність «вагнерівців»?
 — Ні, «вагнерівці» здебіль-
шого брали участь в авангард-
них операціях на сході, а це не ті 
території, щодо яких ми зараз ве-
демо справи. Там активні бойові 
дії, це сильно ускладнює доступ.
 ■ Чи можна назвати геноци-
дом те, що зараз росія чинить в 
Україні? Путін каже, що Украї-
на — не держава, пропагандисти 
закликають убивати українців, 
росіяни вивозять наших дітей.
 — Я би сказала, що є все 
більше факторів і доказів, що 
в якийсь момент це [дії росії] 
кваліфікують як геноцид. Поки 
що я не можу зробити такого од-
нозначного висновку, бо це ви-
магає колосального розслідуван-
ня. Для геноциду вкрай важли-
во довести намір. Практика по-
казує, що це дуже складно.
 ■ Ви документували злочини 
російських військових у Чечні, 
потім у Сирії. Там вдалося когось 

притягнути до відповідальності?
 — У Сирії так. Це поодинокі 
випадки, але кожен такий ви-
падок символічний і дає надію. 
Зовсім недавно в Німеччині було 
два процеси стосовно досить ви-
сокопоставлених людей, яких 
визнали винними в злочинах 
проти людяності, причетних до 
тортур, страт і таке інше. Зараз 
видані ордери на арешт значно 
більш високого стану сирійсь-
ких посадовців — теж німець-
кими і французькими судами. 
Але процес повільний.
 ■ А коли можуть з’явитись 
перші вироки по Україні, по тих 
розслідуваннях, що ви проводи-
те?
 — Складно сказати про виро-
ки. Вони будуть, коли люди бу-
дуть у суді. Мене більше ціка-
вить питання, коли ми зможемо 
добитись ордерів на  арешт. Наше 
завдання — підготувати макси-
мально повне досьє, а далі все 
залежатиме від політичної волі, 
завантаженості, рішучості та пе-
дантичності кожної з національ-
них прокуратур. Я дуже сподіва-
юся, що вони розуміють, що це 
має відбутись якомога раніше, 
що ми не можемо чекати рока-
ми.
 Я чудово пам’ятаю, як я 
працювала в Чечні, і якось різ-
ко всі почали говорити про Га-
агу. Шансів довести Чечню до 
Міжнародного кримінального 
суду ніколи не було, але це був 
такий дамоклів меч, який рап-
том з’явився над ними. Я чудо-
во пам’ятаю, який ефект ство-
рив трибунал щодо Югославії, 
коли раптом стало зрозуміло, 
що ті, хто вважав, що уникне 
відповідальності, може потра-
пити за ґрати. Безкарності не 
буде, і якщо вони готові жити 
все життя з відкритим міжна-
родним ордером на арешт, окей. 
А якщо ні, то, можливо, вони 
подумають двічі.
 ■ Наскільки реальним, на 
вашу думку, може бути Спе-
ціальний трибунал щодо агресії 
путіна?
 — Це хороше запитання. 
У нас немає офіційної позиції, 
тому скажу свою думку. Я спо-
чатку поставилась до цієї ідеї 
трохи скептично, тому що це 
дублюватиме процес, який іде 
в Міжнародному кримінально-
му суді. Але МКС не займається 
злочином агресії. Мабуть, Спец-
трибунал — це правильно, тому 
що такого трибуналу ще не було. 
А нам важливо називати речі 
своїми іменами.
 Юристи мене зараз засудять, 
але якщо ми визнаємо, що росія 
вчинила агресію, то ми визнає-
мо порушення права на життя 
як цивільних осіб, так і військо-
вослужбовців. Це змінює схему, 
за якою ми всі звикли працюва-
ти десятиріччями. Ось є міжна-
родний конфлікт, є міжнарод-
не гуманітарне право, дві сторо-
ни конфлікту — і всім нам було 
дуже комфортно в цій схемі. 
Рано чи пізно доведеться будува-
ти якесь нове розуміння світово-
го порядку. Тому дуже важливо 
юридично засудити сам факт аг-
ресивної війни. Питання в тому, 
наскільки цей трибунал підтри-
муватиме міжнародна спільно-
та. Я впевнена, що є низка країн, 
які його не підтримають.
 ■ Через власні схожі дії.
 — Так. А ще трибунал — це 
питання грошей. Такі трибуна-
ли, історично, були вкрай до-
рогими. На трибунал необхід-
но благословення Генеральної 
Асамблеї або якоїсь іншої ор-
ганізації. Саме для того, щоб 
він міг подолати дипломатич-
ний імунітет. Тому Спецтрибу-
нал дійсно може бути корисним 
— якщо він буде. ■ 

маємо реальний шанс 
воєнні злочини»

Анна Нейстат.❙
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Андрій ТОПАЧЕВСЬКИЙ,
лауреат премії ім. В’ячеслава Чорновола, 
заслужений діяч мистецтв України

З Іваном Дзюбою, чиє серце зупинилося 
23 лютого, відійшла ціла епоха, яскрави-
ми представниками якої були В’ячеслав 
Чорновіл, Леонід Кравчук, Станіслав 
Шушкевич та ідейний фундатор Перебу-
дови Михайло Горбачов. Можна назива-
ти імена ще багатьох відомих тогочасних 
політиків або діячів культури, але для 
нас Іван Михайлович був і залишається 
постаттю особливою, славетною, навіть 
легендарною.

Прем’єра фільму як «провокація», 
1965
 Вересень 1965 року. У кінотеатрі 
«Україна» — творчий вечір, прем’єра 
фільму Сергія Параджанова «Тіні забу-
тих предків». Слово бере літературний 
критик Іван Дзюба, але говорить він про 
інше: арешти у колах свідомої інтеліген-
ції. Переляканий ведучий творчого ве-
чора тремтячим голосом белькоче: «Це 
провокація», — і вихоплює у промовця 
мікрофон. 
 Та той не став боротися за мікрофон, 
а просто підійшов ближче до глядачів, 
продовживши свій виступ на «заборо-
нену» тему... У грудні того ж року Іван 
Дзюба написав листа до ЦК КПУ на ім’я 
П. Ю. Шелеста та Голови Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербицького. До листа до-
дав ґрунтовне дослідження на майже 
200 сторінках «Інтернаціоналізм чи ру-
сифікація?». Ця праця, за власним ви-
знанням, змінила всю його долю.
 Лист до партійно-політичних керів-
ників тодішньої України і особливо сама 
праця Івана Дзюби стрімко набули, без 
перебільшення, широкої популярності. 
За відсутності тоді копіювальної техні-
ки єдиним способом поширення цих ма-
теріалів була друкарська машинка. Але 
всі вони були зареєстровані, тобто — на 
обліку! 
 Мені пощастило свого часу ознайо-
митися з цим твором у Львові — через 
якийсь блідий примірник... Але пра-
цю Івана Михайловича все одно розпов-
сюджували, хто як міг. І поширювали ці 
вистраждані копії.

Цілісність і відповідальність за націю
 У 1970 році, коли довелося служити 
в армії (після «Празької весни» був та-
кий профілактичний засіб щодо інако-
мислячих), якось я прийшов до садиби-
музею Івана Гончара. Іван Макарович 
поставився до гостя з повною довірою, 
бо не буде ж чужий ховатися під війсь-
ковим одностроєм. І завів мене до кім-
нати, де при довгому столі кілька лю-
дей, схожих на сільських учителів, пе-
реписували від руки(!) твір «Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?». А там, як 
відомо, аж 14 розділів, кожен — від 
кількох до кількох десятків рукопис-
них сторінок. 
 Це вразило мене: якою ж близькою 
і зрозумілою є ідея порятунку нації, як 
глибоко вона вкорінена у всіх верствах 
народу, попри стеження і переслідуван-
ня. Адже проти поширення Дзюбиного 
твору відповідні інстанції застерігали, 
але Іван Макарович не боявся, поклада-
ючись не лише на власний авторитет.
 Останній розділ «Уряд УРСР як реч-
ник національної цілості: його відпові-
дальність за націю» привертав особли-
ву увагу і досі її заслуговує. Двічі вжи-
тий термін «нація» аж ніяк не був зви-
чайною лексемою і звучав зачіпливо, як 
виклик. Перепало по заслузі «кадебіст-
ським стукачам, жалюгідним сексотам» 
і «маланчуківському докторсько-полі-
цейському інтернаціоналізму» та «шов-
ковій вуздечці двомовності». І боротися 
слід саме з шовінізмом! А завершувало-
ся все словами Шевченка:
 Ми просто йшли; у нас нема
 Зерна неправди за собою.
 Праця Івана Дзюби рясніла посилан-
нями на Маркса, Енгельса, Леніна. Ав-
тор наводив цитати з Герцена, Димитро-
ва, Луначарського, з матеріалів партій-
них з’їздів, посилався на I конгрес Ко-
мінтерну, дані перепису народів СРСР, 
Конституцію СРСР, газету «Правда» і 
звинувачував не радянську владу, а «на-
ціональний сервілізм і приниженість, 

які виховала ко-
лоніальна політи-
ка царату». Чи не 
було в цьому ознак 
пристосуванства, 
кон’юнктурності? 
Аж ніяк, бо ав-
тор сповідував со-

ціалістичні погляди — як тоді, так і все 
своє життя.

І версія про «американські долари»
 Лист був особистим, а боялися саме 
«колективних» звернень, вбачаючи в них 
ознаки змови. Так, були покарані студен-
ти, які у 1965 р. «підписали заяву з про-
тестом проти необґрунтованого звільнен-
ня за «націоналізм» популярного викла-
дача університету, доцента М. Шестопа-
ла; так писав у своєму листі Іван Дзюба, і 
далі: «тоді ж настирливо нашіптувалася 
людьми в цивільному версія про «амери-
канські долари» як таємничого натхнен-
ника цих «зборищ» (воїстину, важко зди-
чавілому від безвідповідальності бюро-
кратові додуматися до чогось розумні-
шого! Він знає і вміє одне – продаватися 
за гроші, отже, й ні в кого не здатен знай-
ти інших мотивів). Нинішні арешти і 
нинішні версії про зброю, друкарню і зно-
ву ж таки неминучі «долари» — це логіч-
не завершення цієї політики насильниць-
кого придушення національно-культур-
них інтересів молоді».
 Сам лист і доданий до нього твір спо-
чатку викликав розгубленість адресатів; 
до певного часу не наважувалися якось 
зреагувати. До того ж на чолі УРСР тоді 
був П. Ю. Шелест, відомий своїми віль-
нолюбними поглядами, принаймні — у 
внутрішній політиці. Між іншим, був 
здійснений навіть український пере-
клад Біблії. Оскільки існуючі перекла-
ди І. Огієнка та І. Хоменка вважалися 
«націоналістичними», зробили найпро-
стіше — переклад з перекладу російсь-
кого, т. зв. синодального. Та видати не 
 встигли. Він так і пролежав у архівах 
ЦК КПУ до Незалежності... Про став-
лення Івана Михайловича до біблійної 
тематики варто ще згадати. Отже, збен-
теження тривало.
 Нарешті, зреагували, але суто 
по-радянськи. З автором провели 
«роз’яснювальні» бесіди, зокрема — від 
імені самого Шелеста; радили відмови-
тися, покаятися; не вийшло. А тим ча-
сом твір потрапив за кордон, до фран-
цузьких комуністів, зустрівши там 
схвалення. Наслідком цього була по-
ява у 1969 році брошурки «Що і як об-
стоює Іван Дзюба», що становила собою 
особливо смішний зразок колективної 
контрпропаганди. Її полемічний стиль 
відповідав тодішньому рівню: Дзюба 
«горлає», «блудить», «блюзнірствує»; 
він — «ретроград і політичний провока-
тор», який «хотів би на Україні органі-
зувати по громи і братовбивчу різню». 
Підписана брошура була колективним, 
нібито іноземним псевдонімом: «Богдан 
Стенчук». При цьому в полемічному за-
палі, а швидше — з тупості справжніх 
авторів, не звернули уваги, що «стенч» 
англійською означає... сморід.
 Усі згадані «заходи» з боку місце-
вої влади сущої мали на меті як «закри-
ти» проблему «незручного» Дзюби, так 
і сигналізувати Москві, мовляв, тут, у 
Києві, триває інтернаціоналізм, отже, у 
подальшій русифікації в ЦК КПРС мо-

жуть бути певні. Але ці розрахунки не 
встигали за реальними подіями.

Дочекалися до «генерального 
погрому», 1972
 Дзюбу не схопили одразу не тому, 
що він як «чесний марксист» нічого не 
приховував і був цілком щирий у своїх 
переконаннях. Подібне ставлення до 
інакомислячих було неприродним для 
радянської репресивної машини. До-
чекалися слушного часу, аж до «гене-
рального погрому» української інтелі-
генції у 1972 році, коли П. Ю. Шелест 
уже не мав реальної влади. Але спочат-
ку, у квітні, виключили зі Спілки пись-
менників (зберігся протокол відповідно-
го закритого засідання Правління СПУ), 
членом же партії він не був. Того ж 1972-
го, в березні, заарештували, засудивши 
до 5 років позбавлення волі.
 Розуміння, підтримка Дзюби й при-
хильність до нього були величезні. Ви-
датний письменник, перекладач Микола 
Лукаш подав листа до голови Верховної 
Ради, голови Верховного Суду і прокуро-
ра УРСР, копію — Президії Спілки пись-
менників. Просить «ласкаво дозволити» 
відбути покарання замість І. М. Дзюби, 
оскільки цілком поділяє його погляди та 
беручи до уваги стан здоров’я засудже-
ного. А також — ту обставину, що «в да-
ний період», кінця якого не можна пе-
редбачити, «перебування на будь-яко-
му режимі» для нього (Лукаша) є рів-
нозначним і байдужим... 
 Гірка іронія рафінованого інтеліген-
та обійшлася йому в очікувану ціну. Лу-
каша виключили зі Спілки письменни-
ків, перестали видавати. У подібному 
становищі опинився не лише він: того 
ж року автора «ідейно хибного» рома-
ну «Меч Арея» Івана Білика звільнили 
з редакції «Літературної України». Ті, 
на кого розповсюджувалася заборона на 
професію, були змушені анонімно(!) ви-
конувати випадкові замовлення, зокре-
ма переклади технічної літератури.
 У той період «розвинутого соціаліз-
му», кінця якого справді не передбача-
лося, за ґратами опинилися письменни-
ки Євген Сверстюк, Іван Світличний, Ва-
силь Стус, Ірина Стасів, Ігор Калинець; 
тільки у січні—травні 1972 року було 
засуджено 89 осіб (багатьом уже тоді не 
дозволяли працювати за фахом) у Києві, 
Львові, Одесі, Дніпропетровську, Пол-
таві, Харкові, Чернівцях, Чернігові, 
Ужгороді (Події «генерального погро-
му» докладно змальовані у книзі Г. Ка-
сьянова «Незгодні», К., Либідь, 1995).

«Я атеїст, що знає тільки Бога...»
 Можна уявити, що Дзюба як со-
ціаліст був переконаним атеїстом. Та 
широчінь поглядів і величезна ерудиція 
підносили його над подібною однознач-
ністю. Тут пам’ять підказує вірш Панте-
леймона Куліша «На сповіді»: «Я атеїст, 
що знає тільки Бога, а чорта і святих не 
признає».
 Назву це синкретичним мислен-
ням — здатністю сполучати те, що за 
звичайних умов не поєднується. При-
гадаю лише його ставлення до Біблії. 
Якось я звернувся до Івана Михайлови-
ча з проханням ознайомитися з моїм тво-
ром на біблійну тему. Він пішов назуст-
річ, написавши лист підтримки до Між-
народного фонду «Відродження», части-
ну якого вважаю за доцільне навести:

 «По-перше, хочу відзначити оригі-
нальність і, можна сказати, певну смі-
ливість задуму: розглянути «флору» 
Біблії як під кутом зору природознав-
чої історії, так і під кутом зору символі-
ки та міфології, а водночас і у зв’язку з 
природничим та духовним досвідом ук-
раїнського народу. При цьому авторові 
здебільшого вдається уникати небезпеч-
них спрощень та силуваних зіставлень. 
 Відзначу також сучасний підхід до 
теми матеріалу. Автор працює на межі 
різних галузей: народознавства, історії, 
бібліїстики тощо. Як наслідок — цікаві 
знахідки, наприклад: біблійна мета-
форика і міфологія, символіка рослин у 
Т. Г. Шевченка, «велика біблійна сімка» 
в українському фольклорі, табуюван-
ня деяких імен і назв у Святому Письмі 
тощо. 
 По-друге, і це, мабуть, головне — 
згадувані у Біблії персоналії та рос-
лини використовуються автором як 
своєрідний ключ для характеристики 
явищ і дійових осіб української і сві-
тової історії, мистецтва, культурних 
традицій... Вважаючи книжку Анд-
рія Топачевського новим, оригіналь-
ним кроком у вивченні такого невичер-
пного джерела думки, яким є Біблія, 
поділяю клопотання видавництва «Ук-
раїнська Енциклопедія» про фінансо-
ву підтримку цього видання. Очікува-
ний результат — нове сприйняття де-
яких традиційних цінностей, сприян-
ня взаємодії культур... Академік НАН 
України І. Дзюба. 9.06.1999».
 Він глибоко цікавився питаннями 
релігій, що були за радянщини проява-
ми вільнодумання, а отже — дисидент-
ства, зазнавали постійного тиску аж до 
заборони. Віруючих поважав і розумів; 
продовжуючи цю думку, варто окремо 
зупинитися на його дослідженні твор-
чості Ф. Гюлена, турецького письменни-
ка, мислителя, релігійного громадського 
діяча «Фетхуллах Гюлен: рух від мину-
лого до майбутнього». Власне, ця праця 
є виразним прикладом літературно-кри-
тичної аналітики Івана Михайловича; в 
ній поєдналися наукова глибина з твор-
чою емоційністю. Це, мабуть, тому, що 
синкретично мислячій людині Біблія 
дає багатющий матеріал для зіставлень, 
відкриває перед нею нові, часом несподі-
вані світи, стає джерелом пізнання ново-
го, але — й чинником рівноваги.
 У згаданому дослідженні Іван Дзюба 
виокремлює і поділяє думку Ф. Гюлена 
про те, що відстань між іудаїзмом, хрис-
тиянством та ісламом — удавана; тому 
Біблія як Книга Книг та Коран поєдну-
ють двотисячолітню мудрість віри у доб-
ро та справедливість. Емпатія, співпра-
ця і толерантність — ось головна ідея 
вчення Фетхуллаха Гюлена. 
 Слушно вважаючи рух Гюлена про-
світницьким, він пише: «Світ відчуває 
гострий головний біль від перенасичен-
ня сумнівними інформаціями, сенсація-
ми, інтелектуальними (не кажучи про 
політичні) маніпуляціями, від зблис-
ків короткосяйних ракет зарозумілості 
й фейєрверків самохвальства, — і йому, 
Світові, мабуть, дуже хочеться почути 
мову спокійну, роздумливу і довірли-
во-повчальну. Педагогічну, в розумін-
ні поєднання знання і віри. Саме такою 
є мова Гюлена, а предмет її — Людина 
в бутті Світу... Це його просвітництво, 
дух якого він відродив із забуття і зне-

ЯК ЦЕ БУЛО

Незручний 
і легендарний

Як інтелігентно Іван Дзюба боровся з радянською владою 
й обстоював Незалежність України

■

Іван Дзюба.❙
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ваги чванькуваних сучасників. Недарма він 
реабілітував поняття «здоровий глузд», який 
уже було списали на побутову периферію, і 
поставив його поруч із мудрістю».

У часи під пильним оком КДБ
 У своєму інтерв’ю для часопису «Хроні-
ка-2000» у 2019 р. Іван Михайлович порів-
няв Ф. Гюлена з українськими мислителями, 
знаходячи цікаві паралелі з філософією Гри-
горія Сковороди, до якого «зверталися кращі 
сини української нації в часи великого болю і 
ви бору, у поворотні моменти історії» філоло-
гічними та сходознавчими працями Агатан-
гела Кримського, проповідництвом Любоми-
ра Гузара, педагогікою Василя Сухомлинсь-
кого. Але насамперед — «духовно потужним 
поетичним Словом» Тараса Шевченка: «Ще 
одна небувала Шевченкова трансформація 
біблійної ідеї Слова-Правди — це Боже слово 
в обороні людини, в пильнуванні її гідності; 
слово як Божа благодать упосліджених: «...
Возвеличу, // Малих отих рабів німих! // Я на 
сторожі коло їх // Поставлю слово». Це дуже 
близьке Гюленові. 
 Водночас поряд із цим, умовно кажучи, 
містичним, богоданим виміром Слова Гю-
лен наголошує і його практичну доленос-
ну роль у житті народів (що так характер-
но було для кількох поколінь переслідува-
ної всіма колонізаторами української інтелі-
генції)... І тут маємо одну тезу, яка ніби нам, 
українцям, адресована, ще й так болюче(!): 
«Народи, які лінуються думати або говори-
ти за себе, невдовзі з подивом виявляють, що 
знайшлися інші, які говорять і думають від 
їхнього імені».
 ...У збірці «Киевские записки» (Ніжин, 
2015) Юрій Дулерайн розповів про візит 
Віктора Некрасова і Гелія Снєгирьова восе-
ни 1965 року до Івана Дзюби, до якого Вік-
тор Платонович ставився «з особливою теп-
лотою». Всі учасники цієї зустрічі були вже 
під пильним оком КДБ. Але якщо Некрасо-
ва захищала повість «В окопах Сталінграда» 
і Сталінська премія, то Дзюба, після висту-
пу на прем’єрі «Тіні забутих предків» та Снє-
гирьов, на той час уже автор есея «Набої для 
розстрілу», ходили під загрозою арешту... 
 Згодом, дізнавшись, якою ціною Дзю-
ба уник тюрми, Некрасов сказав «з нетипо-
вою для нього жорсткістю, що коли твоя не-
нависть достатньо сильна, то зможеш ви-
тримати і це». Через 20 років Дулерайн, зус-
трівшись із Дзюбою, розповів про ставлення 
Некрасова до його помилування. На це Іван 
Михайлович м’яко відповів: «Мабуть, я не-
достатньо сильно їх ненавидів...». Ось така 
глибока толерантність і справді біблійні зго-
да, бажання і готовність прощати.

Не схожий на функціонера міністр
 Тоді ж, у 1993 році, мені пощастило пра-
цювати з Іваном Михайловичем під час його 
недовгого перебування на посаді міністра 
культури незалежної України. Аж ніяк не 
схожий на функціонера, Дзюба був завж-
ди доброзичливий, уважний; не віддавав на-
казів, а звертався, ніби з проханням, поба-
жанням чи порадою. І з поваги до нього все 
доводилося до діла найкращим чином...
  Він щиросердно приймав представників 
української діаспори, хоча деякі просто вва-
жали за честь відвідати Дзюбу на хвилі його 
широкої популярності; з іншими невтомно 
працював. Пам’ятаю його зустріч з Аркадієм 
Жуковським, іноземним академіком НАНУ, 
президентом української бібліотеки в Пари-
жі. Іван Михайлович сприяв заснуванню ака-
демічного Національного інституту енцикло-
педичних досліджень і відповідно — Енцик-
лопедії Сучасної України.
 На презентації у 1998 році перевиданої 
праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 
автор подарував мені книжку з дарчим напи-
сом, де з сумним гумором навів слова Панаса 
Мирного про «лихо давнє і сьогочасне». Тоб-
то проблема далека від розв’язання. 
 Сьогодні підтвердилися передбачення Іва-
на Михайловича про перманентність, невпин-
ність боротьби за національну свободу та іден-
тичність. Актуальність твору Івана Дзюби — 
у його своєчасності для XXI століття. Це за-
перечення релятивізму і епохи «постправди», 
яка нібито має настати. 
 Наклепникам і брехунам не вдасться пере-
робити реальність, силоміць перетворивши її 
на якусь умовність; це безуспішно намагали-
ся зробити в СРСР до його розпаду. Нові спро-
би поставити правду під сумнів приречені, бо 
цілий світ визнає: реальність існує. Перекон-
ливим доказом цього є життя і діяльність Іва-
на Дзюби. ■

Тетяна РУДЕНКО

 Не лише мільйони українців, а й 
фестивалі було виселено внаслідок 
повномасштабної російсько-українсь-
кої війни, що спалахнула 24 лютого. 
Проведення Третього етнокінофесту 
ОКО також опинилося під загрозою, 
оскільки українська Бессарабія, Оде-
щина, що розташована біля Чорного 
моря, — один із головних стратегіч-
них інтересів росії.
 Незважаючи на це, фестиваль 
відбудеться від 13-го до 18 листопа-
да 2022 року у середньовічному міс-
течку Торунь у Польщі в межах та за 
підтримки Міжнародного кінофес-
тивалю мистецтва кінематографії 
EnergaCAMERIMAGE, а також за до-
помогою програми МЗС Болгарії «Бол-
гарська допомога заради розвитку». 
 Торунь із його мальовничим ста-
рим містом (starо]wka), яке перебуває 
під охороною ЮНЕСКО, є чудовим 
місцем для фестивалю етнографічного 
кіно. Місце дихає історією і запрошує 
кожного здійснити подорож у мину-
ле. Старе місто Торуня ніколи не було 
зруйноване війнами, що вселяє спокій 
і впевненість. Ось чому його настрій 
відповідає концепції OKO-2022. 
 Цього року офіційний слоган ук-
раїнського кінофестивалю ствер джує: 
«Святкуй життя!». Жодна зовнішня 
агресія не повинна заважати Україні 
жити, а ОКО — проповідувати мир і 
толерантність, демонструючи свої 
фільми. 
 Оргкомітет отримав 1 тис. 171 за-
явку зі 104 країн світу і охопив таким 
чином усі континенти нашої планети. 
Програмерки відібрали 8 повномет-
ражних і 16 короткометражних ет-
нографічних документальних філь-
мів, які відкривають та досліджують 
колоритні таємні місця, забуті куль-
тури, священні обряди і героїв, що на-
дихають. 
 24 конкурсанти змагатимуться за 
грошовий приз від компанії Megogo на 
40 тисяч та 20 тисяч грн відповідно. 
 Оцінювати повнометражні стрічки 
будуть: Арнольд ван Брюгген з Нідер-
ландів, Олена Івановська та Геннадій 
Кофман з України. Короткометраж-
ні: Себастьян Майсторович з Австрії, 

Ламія Фатхі з Єгипту та Марта Дома-
човська з Польщі.
 Поза конкурсом відбудеться спец-
показ українських фільмів «Подивись 
на Україну іншими очима», яким 
ОКО хоче привернути увагу всього сві-
ту до нашої країни, яка мужньо воює 
вже дев’ятий рік. На дискусійній па-
нелі, присвяченій фільмам і війні, об-
говорюватимуться проблеми, надії та 
сподівання на перемогу, а також пи-
тання відновлення культури України 
після війни. 
 Засновниця та директорка кіно-
фестивалю ОКО Тетяна Станєва обіцяє 
глядачам подорож світом і повне зану-
рення у життя та традиції різних на-
родів на екрані: «Коли дивишся філь-
ми нашої програми, розумієш, якою 

прекрасною та різноманітною є наша 
планета, буквально поринаєш у муль-
тикультурний світ народів, вчишся 
у них, співпереживаєш, порівнюєш, 
плачеш і смієшся разом із ними. Пізна-
ючи різні культури, збагачуєш свою.
 Війна в Україні навчила нас свят-
кувати життя сьогодні, без спеціаль-
них причин і приводів, без того, щоб 
відкладати свої бажання та мрії на за-
втра, бо ми не знаємо, чи буде у нас за-
втра. Тому ласкаво просимо до Торуня 
або до онлайн-показів — подивитись 
якісне кіно, поговорити про фільми та 
культурні плани після перемоги».
 Після завершення українського ет-
нокінофесту в Торуні відбудуться спе-
ціальні покази OKO: 20 листопада — 
у Фінляндії (Гельсінкі), 25 — 27 лис-
топада — у Болгарії (Софія), а 2 — 4 
грудня — вдома, в Україні (Бол град 
Одеської області). Програма «OKO 
подорожує» (відбуватиметься за під-
тримки Посольства Болгарії в Україні 
та за інформаційної підтримки Держ-
кіно), складатиметься з українсь-

ких фільмів, які відображають різно-
манітні аспекти батьківщини OKO — 
України, її багату культуру та історію: 
від подорожі у минуле в часи Київсь-
кої Русі до боротьби за життя в наш 
час; від музичних одкровень до націо-
нальних трагедій; від трагедій до по-
шуків краси. Глядачі матимуть змогу 
поглянути на Україну іншими очима 
та закохатися в неї. 
 «Якщо ви зараз не можете приїха-
ти в Україну й побачити все на власні 
очі, то Україна приїде до вас. З філь-
мами, історіями, культурою, болем і 
радістю. Наша кіномандрівка має на 
меті підсилити голос України, втіли-
ти ідеї культурної дипломатії та про-
демонструвати силу медійного спро-
тиву. Наша культура — наша зброя, а 

фільми — наші боєприпаси. Це те, за-
ради чого Україна бореться і чим воює 
на культурному фронті. Українсь-
кі фільми влучають просто у серце й 
показують задокументовану правду 
про історію України, її сьогодення та 
надії на майбутнє», — анонсує програ-
му «OKO подорожує» директорка фес-
тивалю Тетяна Станєва.
 У дні фестивалю всі фільмі кон-
курсної програми ОКО будуть доступ-
ні до перегляду на території Украї-
ни на сайті партнерів — стрімінгової 
платформи Megogo. Кожен зможе по-
дивитися обрані стрічки на сайті ОКО, 
знайшовши позначку «Подивитись 
онлайн». 
 Відкриття кінофестивалю та дис-
кусійна панель «Збереження культур-
ної спадщини в часи війни» відбудеть-
ся в Етнографічному музеї, що розта-
шований поряд з історичним цент-
ром Торуня. Там експонуватиметься 
виставка фотографій сучасної Украї-
ни, охопленої нині повномасштабною 
війною. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Священні місця 
й обряди
Третій міжнародний етнокінофестиваль ОКО проходитиме 
13-18 листопада у польському Торуні

■

Третій етнофестиваль ОКО відбудеться в Польщі.❙

«Наша культура — наша зброя, а фільми — наші боєприпаси. 
Це те, заради чого Україна бореться і чим воює на культурному 
фронті. Українські фільми влучають просто в серце й показують 
задокументовану правду про історію України, її сьогодення та 
надії на майбутнє».
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Герої Ічкерії 
 Історія збройних конфліктів між ім-
перським центром і непокірним краєм 
сягає глибини століть. Закономірно вва-
жати першого президента суверенної Іч-
керії Джохара Дудаєва і його наступни-
ка Аслана Масхадова продовжувачами 
визвольної боротьби чеченського народу 
проти російських колонізаторів, розпо-
чату ще шейхом Мансуром, лідером кав-
казьких горян Бейбулатом Таймієвим й 
імамом Шамілем. І якщо перші двоє в ми-
нулому посідали керівні посади у зброй-
них силах Радянського Союзу (один у 
званні генерал-майора очолював 326-ту 
Тернопільську дивізію важких бомбар-
дувальників, а інший — у званні полков-
ника проходив службу в одному з арти-
лерійських підрозділів Прибалтійського 
військового округу), то Мансур, Таймієв 
і Шаміль були проповідниками ісламу, 
зокрема його радикальної течії — мюри-
дизму, і лише згодом стали військовими, 
очоливши національно-визвольний рух 
гірських народів.
 Аслан Масхадов у книжці «Честь до-
рожча за життя» відзначає особливу роль 
ісламу, яку ця монотеїстична релігія 
відігравала у духовному житті не одного 
покоління чеченців упродовж століть. Ві-
домо, що іслам, зародившись на Аравій-
ському півострові, спершу мав вплив на 
народи країн Середземномор’я, Середнь-
ої та Малої Азії, а з часом і всього світу. 
Арабські завоювання послужили швид-
кому поширенню ісламу на Сирію, Ірак, 
Іран, а також на Закавказзя. Першими 
з цим релігійним вченням на Північно-
му Кавказі ознайомились народи півден-
ного Дагестану ще приблизно в 40-х ро-
ках VII ст. Згодом нова релігія поширю-
валась за допомогою проповідей у Волзь-
кій Булгарії (Татарія), в Башкирії, серед 
народів Кабардино-Балкарії та Черкес-
ії, в інгушів і чеченців. Саме іслам виз-
начив політичну історію Північного Кав-
казу, вплив якого посилювався у процесі 
насильницького приєднання регіону до 
російської імперії.
 Описувані у книжці події підтверджу-
ють спільність методів поневолення на-
родів московщиною, замішаних на вели-
кій крові й невимовному людському горі. 
Скажімо, в часи шейха Мансура поштов-
хом до повстання проти московських ко-
лонізаторів стала агресивна політика 
щодо корінних народів Кавказу, яка пос-
лідовно втілювалась кровожерливою ца-
рицею катериною ІІ. 
 Розпочате русифікованою німкенею 
«богоугодное дело» продовжив цар Олек-
сандр І, спровокувавши протестний рух 
у середовищі мусульманської духовної 
еліти. Виразником інтересів цілого на-
роду став Таймієв, намагаючись згурту-
вати його в антиколоніальній боротьбі. 
І лише неможливість консолідувати Да-
гестан, Кабарду і Грузію навколо Чечні 
для спільної боротьби з поневолювачами 
завадила остаточно перемогти російські 
окупаційні війська, які, аби придушити 
повстання, під час каральних експедицій 
без жалю спалювали чеченські аули, зни-

щували майно громад, вирізали цілі по-
селення, а тих, хто вижив, прирікали на 
голод і повільну смерть. 
 Неспростовний історичний факт роз-
прави московитами над духовним керівни-
ком Газі-Мухаммадом у 1832 році, якому 
після захоплення в полон відтяли голову, 
а розіп’яте тіло впродовж місяця виставля-
ли для остраху іншим на вершині гори Тар-
кі-Тау. Ще з більшою силою полум’я спро-
тиву розгорілося після появи легендарно-
го Шаміля, імама і проповідника джихаду 
(зброй ної боротьби, спрямованої на захист 
ісламу), котрий фактично вперше на тери-
торії краю заснував Північно-Кавказький 
імамат — теократичну ісламську державу, 
що існувала на території Дагестану та Чеч-
ні з 1829-го до 1859 року.
 Усі ці важливі події в історії чеченсь-
кого народу, пов’язані з тим чи іншим лі-
дером національно-визвольного руху, пе-
редавались із покоління в покоління, ос-
півувались у піснях, описувались у тво-
рах, проростали паростками надії на 

кращу долю. І коли радянська імперія 
— правонаступниця російської — захи-
талась наприкінці ХХ століття, чеченсь-
ка нація ожила, у неї знову з’явився шанс 
вирватися з цупких обіймів загарбника.
 Аслан Масхадов згадує визначну 
подію в історії сучасної Чечні: дні, коли 
восени і взимку 1990 року Загальнонаціо-
нальний Конгрес чеченського народу й 
Верховна Рада Чечено-Інгуської Респуб-
ліки ухвалили документи про державний 
суверенітет республіки, що, згідно з чин-
ними нормами міжнародного права, оз-
начало утворення на території Кавказу 
нової держави під назвою «Ічкерія». 
 Дивно, що знадобилось аж 32 роки, 
щоб на офіційному інтернет-представ-
ництві президента України 15 серпня 
2022 року з’явився текст петиції, адре-
сований главі держави, з вимогою прий-
няти рішення про визнання Чеченської 
Республіки Ічкерія як незалежної та су-
веренної держави і встановити з нею дип-
ломатичні відносини. Саме після прого-
лошення державного суверенітету, як 
вважає Аслан Масхадов, і відбулась низ-
ка драматичних подій, що призвели спер-
шу до першої, а потім і другої російсько-
чеченських воєн.

Протистояння, а потім кривава бійня 
 Однією з причин виникнення зброй-
ного протистояння, що з часом перерос-
ло у варварську криваву бійню, влашто-
вану на території Чечні як звичайними 
найманцями (попередники нинішніх ваг-
нерівців у російсько-українській війні), 
так і регулярними військами зс рф, стала 
роз’єднаність правлячої еліти, випеще-
ної колишньою Чечено-Інгуською АРСР. 
Масхадов називає тодішніх одіозних полі-

тиків, зокрема доку завгаєва, умара ав-
турханова, руслана хасбулатова, ахмата 
кадирова, які виявилися звичайними ко-
лаборантами, а по суті — зрадниками че-
ченського народу. Ці люди пішли на угоду 
з совістю і вірнопідданському служінню 
кремлівським чиновникам, які світогляд-
но й морально були гідними спадкоємця-
ми московських князів і царів. 
 Подібне вже неодноразово виникало у 
минулих століттях, коли чеченська спіль-
нота розколювалась і піддавалась присто-
суванству. Скажімо, під час російсько-ту-

рецької війни 1768-1774 років, тільки-но 
Порта і Крим зазнали поразки на кавказь-
кому театрі війни, як окремі чеченські фе-
одали і князі перекинулися на бік росіян, 
погодившись стати їхніми підданими. 
Виправданнями служили сподівання на 
те, що росія візьме під захист їхній народ, 
ця знать на перших порах вірила у збере-
ження самостійності, звичаїв, вірувань, 
притаманних чеченцям. 
 Однак дуже швидко ці відщепенці, а 
також усі, хто за ними пішов, стали свід-
ками того, як повільно, але наполегливо й 
насильницьки російська окупаційна вла-
да розгорнула асиміляційні процеси, на-
род почав втрачати рідну мову через за-
провадження тотальної русифікації, поз-
бавлятися прав і свобод, тобто зіткнувся 
з тим, чого зазнавала кожна без винятку 
національна меншина у царській імперії. 
Недбало приховану антигуманну політи-
ку російського самодержавства стосовно 
підкорених етносів засуджував і таврував 
Тарас Шевченко у поемі «Кавказ», сприй-
маючи росію як тюрму народів, де «на всіх 
язиках все мовчить, бо благоденствує».
 Чеченський головнокомандувач на-
зиває війну, спровоковану росією про-
ти Чечні, огидною і мерзенною. Стар-
ші чини російської армії, беручи в ній 
участь, на його переконання, втратили 
не лише будь-яку людську подобу, а й 
офіцерську честь. Адже вони не задуму-
ючись віддавали злочинні накази вбива-
ти усіх без розбору чеченців і воїнів, які 
зі зброєю у руках захищали рідну землю, 
і звичайних цивільних, які потрапляли у 
зону бойових дій. 
 Вершиною цинізму і морального 
падіння людини може слугувати поведін-
ка на війні двох російських генералів — 

Бабічева і Рохліна, згадуваних у книзі 
Масхадовим. Вони відповіли категорич-
ною відмовою на пропозицію чеченської 
сторони припинити вогонь і прибрати со-
тні трупів російських солдатів, які заги-
нули під час штурму від куль захисників 
президентського палацу в центрі Грозно-
го. Виявивши елементарну неповагу до 
мертвих, негідники з генеральськими по-
гонами порушили давній християнський 
звичай віддати землі бездиханні тіла. 
 Цей мерзотний епізод (а їх на війні за-
фіксовано тисячі!) спробував по-своєму 
подати російський журналіст Олександр 
Невзоров у телефільмі «Чистилище». 
Автор у мілітаристському чаду спотво-
рив правду про те, що ж насправді стало-
ся у центральній частині оточеного з усіх 
боків міста. Розставивши зов сім інші ак-
центи у своєму фільмі, напевне, Невзоров 
явно догоджав кремлівській верхівці. 
 Ніхто не забув намагання Невзорова 
штучно героїзувати російське воїнство, 
у якого руки були по лікті у крові, під-
тримку ним як довіреною особою канди-
дата в президенти росії путіна на виборах 
2012 року, і ще багато-багато всього, що 
дискредитує його як журналіста. Дивно, 
як цьому «троянському коню» вдалося 
отримати громадянство України?..

Багатовіковий геноцид, який чинить 
росія
 Ознайомлюючись зі сповненими ду-
шевного смутку одкровеннями людини, 
якої вже давно немає серед живих (Ас-
лан Масхадов був убитий спецпідрозді-
лом фсб росії у селищі Толстой-Юрт 8 бе-
резня 2005 року, місце поховання не ві-
доме), приходиш до висновку, як пла-
номірно і витонченими засобами при 
Петрі І, Катерині ІІ, Олександрі І, Мико-
лі І, Олександрі ІІ, а за радянщини — при 
Сталіні, Хрущові, Брежнєві, Єльцинові 
і путіні винищувалась чеченська нація, 
бо постійно виявляла запеклий спротив 
царським і радянським поневолювачам. 
 Неможливо без емоцій сприймати за-
родження геноциду, що виявилося на по-
чатку ХІХ століття, коли у травні 1816 
року генерала Єрмолова було призначе-
но головнокомандувачем на Кавказі. Цей 
душогуб розробив систему заходів, спря-
мованих на безумовне підкорення горців 
за допомогою жорстоких варварських 
методів. За його наказом увесь Північний 
Кавказ було обплутано мережею гарні-
зонних поселень-фортець («Преградный 
стан», «Неотступный стан», «Злобный 
окоп», «Грозная», «Бурная», «Внезап-
ная»). Через них здійснювалось упоко-
рення бунтівливого місцевого населення 

КНИЖКОВА ШАФА

Нескореність на ім’я «Свобода»
Чим близькі й дорогі українцям заповіти вождя чеченського народу Аслана Масхадова

■

Тарас ГОЛОВКО

Серед людей, народжених бути честю і совістю нації, дуже часто виявляються особи 
скромні, але дуже чутливі до болю і страждань рідного народу. Вчинками своїми 
і щоденними діями вони, як правило, залишають по собі яскравий слід звитяги, 
приклад мужності й нездоланності, що надихає мільйони. Таким був вождь чеченців 
Аслан Масхадов. 
У дні трагічних подій, нечуваних злочинів на нашій землі, здійснюваних російсь-
кою державою-терористом, справжнім дзвоном на сполох для всього світу звучать 
його слова, сказані у найдраматичніші дні Другої чеченської війни. Тоді, відпові-
даючи на запитання кореспондента, чи вистачить мужності у чеченців вистояти у 
найжорстокішій війні з одвічним ворогом, президент Чеченської республіки Ічкерії, 
начальник головного штабу її збройних сил вимовив дуже символічні й наповнені 
глибоким змістом слова: «Честь дорожча за життя».
Саме таку назву має і книга, яка побачила світ у столичному видавництві «Залізний 
тато», де, крім текстів Масхадова, вміщено матеріали авторитетних політиків, пись-
менників, публіцистів, котрі під різним ракурсом розглянули військову експансію 
росії у повсталу республіку в середині й наприкінці 1990-х.

Аслан Масхадов, 90-ті роки минулого століття.❙

Описувані у книжці події підтверджують спільність методів 
поневолення народів московщиною, замішаних на великій крові й 
невимовному людському горі.
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каральними акціями, відбиранням майна, 
взяттям заручників, накладанням різних 
повинностей, депортаціями, плюндруван-
ням навколишньої природи. 
 Крім того, вводився інститут приставів 
для посилення нагляду за порядком, збором 
податків, вирішенням цивільних суперечок. 
Своїми діями цей царський сатрап спричи-
нив, починаючи з 1817 року, вибух війни на 
Кавказі. Проголошений ним принцип: «по-
велевать властью, а не просьбами» означав 
на практиці фізичне винищення кабардин-
ців, чеченців, дагестанців, інгушів, ногай-
ців — усіх, хто виявляв непокору російській 
владі.
 Перехопивши своєрідну естафету спро-
тиву, вже у ХХ столітті війна проти колоні-
заторів Чечні поновилась. З особливою по-
вагою і сердечністю згадує Аслан Масхадов 
своїх бойових побратимів, які пліч-о-пліч з 
ним, стікаючи кров’ю, до останнього відби-
вались від російської армади, що застосову-
вала проти чеченських воїнів сучасні літа-
ки, гвинтокрили, танки, реактивну арти-
лерію, змітаючи все на своєму шляху. 
 Чудеса героїзму на полі бою виявили Ша-
міль Басаєв, Руслан Гелаєв, Апті Баталов, 
Руслан Аліхаджієв, Турпал-Алі Атгірєєв, 
Магомед Ханбієв і багато інших чеченських 
командирів. Відвагу і самопожертву вияви-
ли зовсім юні п’ятнадцятирічні-шістнадця-
тирічні хлопчаки, котрі з ризиком для жит-
тя вривались у підбиті танки і транспорте-
ри, покинуті російськими екіпажами, щоб 
винести з палаючої техніки невикориста-
ний боєкомплект: адже захисникам Баму-
та, Оріхового, Старого Ачхоя, Аллероя й ін-
ших містечок і селищ Чечні катастрофічно 
не вистачало набоїв, гранат, снарядів.

Про сотню «Вікінг» 
 Поруч із чеченцями ворогу протистоя-
ли й молоді українці. Сотня «Вікінг», яку з 
вдячністю згадує Масхадов, на рівних била-
ся з російською регулярною армією заради 
свободи і незалежності Ічкерії, мужньо за-
хищаючи її землю і народ. В книжці також 
наводиться конкретний факт про відвіди-
ни Чечні українською делегацією, до скла-
ду якої входили від Верховної Ради Украї-
ни народні депутати В’ячеслав Чорновіл і 
Едуард Гурвіц, голова Меджлісу кримсь-
котатарського народу Мустафа Джемілєв, 
дисидент і лідер УНА-УНСО Анатолій Лу-
пиніс. Ця делегація в лютому 1997 року взя-
ла участь в інавгурації новообраного прези-
дента Чечні Аслана Масхадова, висловивши 
підтримку України всьому чеченському на-
роду в його прагненні збудувати незалежну 
державу.
 Перша чеченська війна, що тривала з 
1994-го до 1996 року, як свідчить сумна ста-
тистика, забрала життя 120 тисяч мирних 
мешканців, друга чеченська війна (1999—
2009 рр.) — понад 16 тисяч. Відповідаль-
ність за їхню смерть повністю лежить на 
російських генералах-м’ясниках — грачові, 
квашніні, кулікові, романові, рохліні, бабі-
чеві, лебеді, пуликовському, трошеві. Мас-
штаби військових злочинів і методи їх реалі-
зації на той час не мали собі рівних. 
 Аслан Масхадов у книжці неодноразо-
во висловлює своє обурення пасивною ре-

акцією цивілізованого Заходу на безчинс-
тва російської вояччини на Кавказі, зок-
рема у Чечні. Мабуть, це можна пояснити 
лише одним: тривалий час у Європі й США 
сприймали події у цій гірській республіці як 
внутрішній російський конфлікт, а війну з 
непокірними горянами здебільшого трак-
тували як збройну боротьбу з ісламським 
тероризмом. 
 Непоінформованість міжнародної спіль-
ноти, в першу чергу європейських країн, 
створила викривлене уявлення про те, що 
насправді відбувалося в Чечні. Цьому спри-
яв мінімальний витік інформації з театру 
воєнних дій, куди російські військові під 
будь-яким приводом не допускали ні росій-
ських, ні західних журналістів. Згадаймо, 
як отруїли Анну Політковську при в’їзді на 
територію республіки, охопленої спроти-
вом, та безжально розстріляли, коли вона 
все ж дізналась і опублікувала в засобах ма-
сової інформації правду про нальоти за учас-
тю контрактників на мирні села, проведення 
зачисток — фізичної ліквідації підозрілих 
осіб, створення фільтраційних пунктів — су-
часних концентраційних таборів для війсь-
ковополонених і цивільних, здійснення «на-
сильницьких зникнень», упровадження так 
званої «чеченізації» — стравлювання одно-
го етноса з іншим.
 Аслан Масхадов на власні очі бачив ки-
лимове бомбардування Грозного в 1995 
році, в результаті якого в столиці Чечні за-
гинуло від 25 до 29 тисяч мирних грома-
дян. Усупереч Женевській конвенції взим-
ку 2000 року в чеченських містах і селах 
росіяни застосували важку вогнеметну сис-
тему (ТОС-1) — наземну установку для за-
пуску запалювальних ракет «Буратіно». На-
була практика підриву людей — живих чи 
мертвих, — що унеможливлювало провести 
підрахунок й ідентифікацію тіл. Докумен-
тально доведено: цей метод російські нелю-
ди застосували 3 липня 2002 року в містеч-
ку Мескерт-Юрт (зв’язано і підірвано 21 осо-
бу — чоловіків, жінок та дітей). Московити 
уподібнилися нацистам, покарання за зло-
чини яких не мають терміну давності.
 Цей справжній геноцид набув такого роз-
голосу не лише в Чечні, а й у росії, що гро-
мадські діячі, письменники, правозахисни-
ки, як з одного, так і з іншого боку почали 
звертатися до авторитетних осіб, міжнарод-
них організацій та установ з вимогою зупи-
нити криваву вакханалію. В книжці «Честь 
дорожча за життя» вміщено текст листа ко-
лишнього депутата Чечено-Інгушетії і рф, 
письменника Саїда-Хамзата Нунуєва, ад-
ресованого лауреату Нобелівської премії 
Олександру Солженіцину. В цьому послан-
ні вихлюпнулось горе чеченців, яке принес-
ла на своїх багнетах російська армія. 
 Дуже негативну реакцію викликало це 
звернення в автора знаменитого твору «Ар-
хіпелаг ГУЛАГ». По суті, Нунуєв звернувся 
не за адресою. Солженіцин, навіть пройшов-
ши через сталінські катівні й концтабори, 
так і залишився в душі російським шовініс-
том й імперцем, як і більшість постсовкової 
інтелектуальної еліти, котра доживає свій 
вік у москві й санкт-петербурзі. В жодно-
му рядку його писань не знайшлося рецеп-
та гуманного вирішення національного пи-
тання в сучасній росії. Апелювати до таких, 
як він, — марна справа. Аслан Масхадов ра-
зом із Джохаром Дудаєвим дуже швидко це 
усвідомили, а тому, не вагаючись, взяли до 
рук зброю.

Честь Вітчизни
 Є в книжці «Честь дорожча за життя» 
ще кілька дорогоцінних фраз, що нале-
жать другому президенту Чеченської Рес-
публіки Ічкерії, сказані за кілька років до 
його загибелі. Словами-настановами Мас-
хадов ніби звертається до прийдешніх по-
колінь чеченців, які продовжать віковічну 
боротьбу чеченського народу за своє визво-
лення від російського колоніального ярма. 
Особливу вагу мають ці слова сьогодні, коли 
в Україні триває кровопролитна війна, роз-
почата новоявленим геростратом путіним. 
У них звучить суть української боротьби: 
«Ми зобов’язані стояти на сторожі честі та 
гідності нашої Батьківщини, оскільки честь 
Вітчизни — це як честь матері, сестри, дру-
жини. Коли вона її втрачає, автоматично 
честі позбуваються всі чоловіки, увесь на-
род. Я не уявляю масштабів ганьби, з якою 
нам довелось би жити, якби ми дозволили 
собі кинутися врізнобіч, щойно на наших те-
ренах з’явилися танки. Над нами знущались 
би ті, хто прийшов нас завоювати...» ■

Книга «Честь дорожча за життя».❙

Інф. «УМ»

 У Скарбниці Національного му-
зею історії України на території іс-
торико-культурного заповідника 
«Києво-Печерська лавра» відкри-
лася виставка про культуру Криму 
«Miras. Спадщина». Вона відповідає 
на багато актуальних запитань. 
 Що ми знаємо про культуру 
кримських татар — корінного наро-
ду України? Що означають символи 
традиційного орнаменту орьнек? Як 
кримські татари одягалися та прово-
дили дозвілля 200 років тому? Які з 
давніх традицій збережено донині? 
Які сенси об’єднують кримських та-
тар та українців?
 Кримські татари — корінний 
народ України, чиє походжен-
ня та історична доля нерозривно 
пов’язані з Кримом і Північним 
Причорномор’ям. Традиційна куль-
тура цієї спільноти століттями поєд-
нувала в собі окремі риси різних 
цивілізацій: середземноморської, 
близькосхідної, центральноазійсь-
кої. Але на своєму шляху вона не 
стала уламком чи периферією жод-
ної з них, вибудувала власну іден-
тичність та самобутність в унікаль-
ному етнічному мереживі Криму.
 Виставка «Miras. Спадщина» є 
спільним проєктом з громадською 
організацією «Алєм», яка опікуєть-
ся захистом і популяризацією крим-
ськотатарської нематеріальної куль-
турної спадщини, повідомляє прес-
служба Національного музею історії 
України. Мета виставки — показати 
культуру кримських татар як живе 
явище з безперервними традиція-
ми, які досі впливають на цінності 
суспільства, є частиною повсякден-
ня, політичної культури та взаємин 
з навколишнім світом і людьми.
 На виставці «Miras. Спадщина» 
вперше комплексно представлено 
найбільшу на материковій частині 
України колекцію предметів крим-
ськотатарського ювелірного мистец-
тва й побуту XIХ — початку XX 
століть. Зокрема, можна побачити 
срібні кушаки (жіночі пояси) та то-
пеліки (навершя жіночих голов них 
уборів), які вражають витонченіс-
тю роботи в техніці кримськота-
тарської філіграні (ХІХ — початок 
ХХ століття, колекція Скарбниці). 
Також демонструються срібні фут-
ляри для Корану та чоловічі амуле-
ти, посуд для кавування, традицій-
ний одяг кримських татар, зразки 

вишивки золотом.
 Відвідувачі зможуть ознайомити-
ся зі звичаями, мистецтвом, релігій-
ними та світоглядними традиціями 
корінного народу Криму завдяки ба-
гатим орнаментальним композиціям. 
Майстри декоративного мистецтва 
створювали їх не просто як елемент 
інтер’єру, а вкладали у свої роботи 
глибокі сенси, близькі й українцям: 
прагнення благополуччя, міцної ро-
дини, безпеки й захисту, поваги до 
старших, здоров’я, зв’язку з приро-
дою та батьківщиною.
 У другому залі виставки пред-
ставлено Крим очима представника 
іншого народу — на літографіях з од-
нойменного альбому Фрідріха Грос-
са. Цей митець, нащадок німецько-
го колоніста, показав традиційний 
світ кримських татар першої поло-
вини ХІХ століття, коли була жива 
спадщина ханських часів. На жаль, 
чимало зображених Фрідріхом Грос-
сом пам’яток було знищено у про-
цесі російської колонізації.
 Партнерами проєкту стали На-
ціональний музей українського на-
родного декоративного мистец-
тва; Національна бібліотека Украї-
ни імені В. І. Вернадського; дизай-
нерка українського етнічного одягу 
Олена Дідик. В експозиції представ-
лено предмети з приватних колекцій 
Есми Аджієвої, Віталія Проволовсь-
кого та Ельміри Сеіт-Аметової.
 Куратори виставки — старший 
науковий співробітник Національ-
ного музею історії України Олексій 
Савченко та голова ГО «Алєм» Есма 
Аджієва.
 Проєкт є тією платформою, яка 
дозволяє побачити спільне в спосо-
бах мислення, почуттях та ціннос-
тях, притаманних як українцям, 
так і кримським татарам. У цьому 
допоможуть інтерактивні заходи, 
заплановані у просторі виставки: 
лекції, майстер-класи, неформаль-
ні тематичні зустрічі з кримськота-
тарськими митцями.
 Виставка «Miras. Спадщина» 
втілюється в межах проєкту ГО 
«Алєм» «Сенси, що об’єднують», 
який реалізується за підтримки 
Швейцарії, що надається через SDC/
ШАРС (Швейцарська агенція роз-
витку та співробітництва, Федераль-
ний департамент закордонних справ 
Швейцарії).
 Як повідомляють організатори, 
виставка триватиме до 30 червня 
2023 року. ■

СТОЛИЦЯ

Амулет для щастя 
корінного народу
Культуру кримських татар, як живе явище 
з безперервними традиціями, показують 
на виставці «Miras. Спадщина»

■

Виставковий проєкт «Miras. Спадщина».
Фото з фейсбук-сторінки МКІП.

❙
❙
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Вікторія КОВАЛЬОВА

Єлизавета Шахатуні, друга дру-
жина відомого авіаконструктора 
Олега Антонова, була головним 
фахівцем із міцності фірми «АН-
ТОНОВ» із 1989 по 2007 роки. 
Улюбленій справі віддала майже 
70 років свого життя. 
Близьке оточення генерального 
конструктора фірми знало, що він 
як творча особистість і художник, 
коли виникали серйозні організа-
ційні питання, міг від переживань 
навіть захворіти. Та поруч були 
люди, які надійно підстрахову-
вали свого керівника. Серед них 
— Єлизавета Шахатуні.

Росла разом із фірмою
 «У багатьох популярних ви-
даннях написано, що Шахатуні 
є доктором технічних наук. Це 
не так, вона навіть не кандидат. 
Витрачати час на оформлен-
ня дисертацій не мала можли-
вості. Але, незважаючи на від-
сутність титулів, користувала-
ся повагою та визнанням у на-
уковому світі», — ділиться з 
«УМ» професор Національного 
авіаційного університету (НАУ) 
Анна Антонова, дочка Єлизаве-
ти Шахатуні та Олега Антоно-
ва. Одне з пояснень колег, чому 
Шахатуні не захистила дисер-
тації: вона негативно ставилася 
до практики, коли наукові ро-
боти за керівників писали їхні 
підлеглі, адже все звикла роби-
ти сама. Розповідали, що й паль-
то в хімчистку дружина Антоно-
ва відносила врасноруч.
 «На підприємстві її назива-
ли «Шахіня». Її боялися, особ-
ливо ледарі та дурні. Відчувало-
ся, що вона родом з аристокра-
тичної сім’ї, в неї був вольовий 
характер повелительки, цариці. 
При цьому — ні краплі барства», 
— пригадує ексзаступник гене-
рального директора Київсько-
го авіаційного заводу «Авіант» 
Любов Букрєєва.
 Шахатуні ніколи не підвищу-
вала голос. Але її мовчання і тихі 
запитання зачаровували оточую-
чих. Усюди, де вона з’являлася, 
виникала шаноблива тиша.

 Народилася Єлизавета в сім’ї 
вірменського політичного дія-
ча, члена Всеросійських установ-
чих зборів і вчительки гімназії. Її 
батько був членом партії Дашнак-
цутюн, мета якої — досягнення 
економічної та політичної свобо-
ди Вірменії в народній війні про-
ти турецького уряду. Під час кри-
вавої різанини та фізичного зни-
щення вірмен турками маленьку 
Єлизавету батьки вивезли в гори 
на конях, врятувавши від пере-
слідувачів. Цей епізод свого ди-
тинства вона пам’ятала завжди. 
 Вітчизняні та закордонні ко-
леги заслужено вважали Ша-
хатуні фахівцем із державним 
мисленням. «Завдяки Єлизаветі 
Аветівні на одному літаку Ан-
124 були одночасно проведені: 
спочатку випробування втоми, а 
потім — статичні. Домогтися та-
кого поєднання було дуже непрос-
то», — наголошував доктор тех-
нічних наук, начальник відділу 
Центрального гідродинамічного 
інституту (ЦАГІ) зі статичної аеро-
пружності Геннадій Амір’янц. На 
його думку, це дозволило не лише 
заощадити кошти (за даними фір-
ми «АНТОНОВ», близько 50 млн 
доларів), а й суттєво скоротити 
терміни проведення випробувань 
та введення літака в дію.
 Одне з досягнень Шахатуні — 
створення на фірмі «АНТОНОВ» 
власної школи міцності, яку на-
зивають «школа Шахатуні». Її 
появу пов’язують з одним із на-
казів дослідно-конструкторсько-
го бюро від 27 червня 1955 року 
(ініційованим Шахатуні) про 
створення та проведення ста-
тичних випробувань літака «П» 
(таємна назва Ан-8). Так було за-
сновано та стимульовано розви-
ток системи ресурсного супрово-
ду літаків «Ан».
 Випускниця Московського 
авіаційного інституту 1935 року, 
до 1945 року пройшла школу ін-
женера з міцності в КБ Семена 
Лавочкіна, на планерному заводі 
в Тушино у Олега Антонова, в КБ 
Олександра Яковлєва. «Вона по-
винна була працювати фахівцем 
з міцності при виробництві ново-
го літака в м. Каунас, але завади-

ла війна. Єлизавета залишила про 
свою роботу найкращі враження 
у керівників цих двох КБ, а Олег 
Антонов став її чоловіком», — 
розповіла УМ Анна Антонова.
 На долю Шахатуні випали 
важкі переживання через катас-
трофу пасажирського Ан-10 під 
Харковом, і вона зосередилася на 
розвитку концепції підвищення 
експлуатаційної живучості лі-
таків. Завдяки її наполегливості 
почався розвиток глибоких до-
сліджень у галузі застосування 
в літакобудуванні нових конс-
трукційних матеріалів. Під її 
керівництвом Ан-24 досяг мак-
симальних значень ресурсу міц-
ності в порівнянні з усіма літа-
ками, створеними в колишньо-
му Радянському Союзі.
 Єлизавета Аветівна була спів-
автором багатьох винаходів, які 
підвищили безпеку експлуата-
ції літаків. Наприклад, еконо-
мічний ефект тільки від одно-
го винаходу з індивідуального 
обліку витрачання ресурсу сто-
совно Ан-22 у 1990 році стано-
вив 206 млн рублів (що відпові-
дало на той період приблизно 360 
млн доларів). Такого комплексу 
міцності, який під керівництвом 
Шахатуні був створений в ОКБ 
ім. Антонова, не мало жодне де-
ржавне КБ в СРСР. Це дозволило 
киянам у стислі терміни створи-
ти надважкі транспортні літаки 
Ан-124 (які й досі є найбільши-
ми вантажними серійними літа-
ками у світі) та Ан-225 «Мрія».

З її легкої руки літакам 
продовжили життя!
 Дослідження втоми та жи-
вучості Ан-124 заклали основи 
нової ресурсної ідеології на фір-
мі. Величини призначених ре-
сурсів та термінів служби парку 
літаків «Ан» у кілька разів пере-
вищили їхні проєктні значення. 
Таких результатів не вдавалося 
досягти жодному КБ. Це також 
приносило багатомільйонний 
прибуток підприємству — 20-
25 млн доларів на рік.
 «Наразі цей напрям міцності 
найкраще відображається англій-
ським терміном Damage Tolerance 

Analysis (припустимість пошко-
джень) та має свій пункт серед ви-
мог Авіаційних правил (25.571)», 
— констатує головний конструк-
тор з міцності ДП «АНТОНОВ» 
Олександр Семенець. — Тобто 
Ан-124 був спроєктований на 20 
років, 4 тисячі польотів, а нова 
ресурсна ідеологія дозволила 
обґрунтувати 45 років експлуа-
тації і 10 тисяч польотів».
 Президент Академії наук Ук-
раїни Борис Патон оцінював цю 
роботу так: «Виконаний комп-
лекс науково-технічних дослі-
джень забезпечив світове лідерс-
тво літака Ан-124-100 у сучасній 
лінійці важких транспортних лі-
таків і з технічних можливостей, 
і щодо економічної ефективності 
експлуатації».
 Ця вольова цілеспрямова-
на жінка настільки була віддана 
улюбленій справі, що заради неї 
навіть особисті труднощі відсува-
ла на другий план. 
 «Понад 20 років батьки про-
жили разом. Після розлучення 
мама продовжувала входити до 
кола близьких людей Олега Ан-
тонова», — каже Анна Антоно-
ва. При цьому вона була дуже 
гордою і уникала будь-яких при-
вілеїв. На фірмі розповідали, 
що, коли Олег Антонов передав 
Шахатуні додому водієм ящик 
з мандаринами (їх неможливо 
було купити в той час), вона їх не 
прийняла. Водій буквально че-
рез хвилину вийшов з цим ящи-
ком з її квартири. 
 І після смерті Олега Антонова 
новий генеральний конструктор 
— Петро Балабуєв залишив Ша-
хатуні на високій посаді. Вона 
по-материнському дбала про 
співробітників, за що її назива-
ли «мама Вєта». Допомагала у 
життєвих та побутових питан-
нях, сприяла кар’єрному просу-
ванню молоді та отриманню пра-
цівниками авіабудівного підпри-
ємства квартир.
 «Єлизавета Аветівна не 
була членом партії, але завжди 
з’являлася на зборах колективу 
для захисту співробітників, які 
потрапили в халепу, та відстоюва-
ла їх. Так було з гучною історією з 
проведенням змагань із бріджу, в 
яких четверо наших співробітни-
ків брали участь. Справа в тому, 
що на початку 70-х років ця карт-
кова інтелектуальна командна чи 
парна гра була заборонена в СРСР 

і визнана «буржуазним збочен-
ням», не сумісним з моральним 
кодексом будівника комунізму. 
Докази Шахатуні про те, що ігри 
проводилися у вихідні, вплину-
ли на режимні служби, які пого-
дилися не порушувати питання 
про звільнення людей, за яких 
поручилася Єлизавета Аветів-
на», — згадує начальник відді-
лення випробувань міцності Вік-
тор Уколов.
 У вільний час Єлизавета Ша-
хатуні відвідувала філармонічні 
концерти і балетні вистави. Чи-
тала літературні журнали. Лю-
била перечитувати класиків. Не 
дивилася жодних серіалів і на-
давала перевагу науковим теле-
програмам, випускам про при-
роду, подорожі. Уникала пуб-
лічності й не балувала жур-
налістів, тому статей про неї за 
її життя майже немає.
 «Мама чудово готувала вір-
менську толму. Відпустку про-
водила на морі, її улюблене міс-
це — Алупка. Мала гостре по-
чуття гумору. З нею було дуже 
легко жити поряд», — розпові-
дає Анна Антонова.
 Два роки тому ДП «АНТО-
НОВ» під керівництвом одно-
го зі співробітників Леоніда Во-
ронцова видало книгу спогадів 
її колег та учнів, присвячену го-
ловному фахівцю з міцності під-
приємства.
 Неписані правила відділу міц-
ності, які очолювали раніше Ша-
хатуні, збереглися і досі. Це пос-
тійне самовдосконалення та ро-
бота в команді. Колеги Єлизавети 
Аветівни і сьогодні використову-
ють багато методів її роботи.
Начальник відділення випробу-
вань міцності Віктор УКОЛОВ:
 — Після успішно проведених 
випробувань літака Ан-124 мене у 
складі делегації «прочністів» на-
правили до Центрального гідро-
динамічного інституту для участі 
в конференції. Її програма перед-
бачала звіт спеціалістів з міцності 
фірм Туполєва, Яковлєва, Іллю-
шина, Мікояна та нашої. З до-
повіддю виступила Шахатуні, і 
спокійний хід конференції було 
порушено через вибух оплесків 
учених. Вона розповіла про те, як 
вдалося весь комплекс за розра-
хунком та експериментом з Ан-
124 реалізувати на одному літаку 
замість двох (статичний і втомний 
зразок). Це неординарне рішен-
ня суттєво здешевило весь про-
єкт та дозволило поширити цей 
метод для всіх наступних виробів 
«Ан». Її заслуги у цьому напря-
мі було визнано в усьому авіацій-
ному світі. Звичайне повідомлен-
ня викликало захоплення всього 
наукового світу і підтвердило, що 
школа Шахатуні існує. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

У школи міцності «АНТОНОВА» 
— жіноче обличчя
Авіаконструктор Єлизавета Шахатуні стояла біля витоків 
київської літакобудівної фірми

■ ДОВІДКА «УМ»

 Єлизавета Шахатуні народилася 22 
грудня 1911 року в Єревані (Вірменія). 
У 1935 році закінчила Московський 
авіаційний інститут за спеціальністю 
«Озброєння та обладнання літаків», 
кваліфікація — «інженер-механік з 
озброєння та обладнання літаків». Із 
1935 року працювала в Москві в авіа-
ційно-дослідному КБ інженером із за-
безпечення міцності та начальником 
групи. У 1941-1946 роках — старший 
фахівець із міцності КБ Олександра 
Яковлєва. З 1946 очолює групу про-
фесіоналів в ДКБ-473 на чолі з Олегом 
Антоновим. 1952 року разом із КБ Ан-
тонова вона переїжджає до Києва, де 
очолює бригаду фахівців із міцності, а 
1965 року — відділ міцності. У 1979-
1989 роках — заступник головного 
конструктора, у 1989–2007 роках — 
головний фахівець із міцності. Наго-
роджена орденами. Єлизавета Шаха-
туні — лауреат кількох премій, зокре-
ма премії НАН України імені Олега Ан-
тонова. Померла 27 жовтня 2011 року.

■

Понад 20 років Єлизавета 
Шахатуні та Олег Антонов, 
яких поєднувала і любов до авіації, 
прожили разом.

❙
❙
❙
❙

Анна Антонова говорить, що жити поряд з мамою було дуже легко.❙
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Земними богами, або «непро-
стими», в Карпатах називали 
людей з надприродними здіб-
ностями й потаємними знання-
ми. До «непростих» зараховува-
ли тих, хто були посередниками 
між видимим буденним світом 
звичайних людей і паралельним 
світом мітичних духів, демонів, 
темних і світлих сутностей. 
В уяві горян вони реально існу-
вали навколо людини в селах 
і присілках, у горах і на поло-
нинах. Особливе місце між ко-
рисними та шкідливими «не-
простими» посідали могутні 
чарівники, яких на Рахівщині 
називали молфунами, а у цен-
тральній частині Гуцульщини 
— мольфарами.

Примівники, гадєри, 
градобурники
 «Се Зелена уже має тих зем-
лених богів. Туй самі чирив-
ники та тарахтерники — Боже 
прости. До усєкого собі помага-
ют, усєко світом колотєт», — за-
писав 1907 року демонологічні 
вірування у магію й чаклунство 
жителів бойківсько-гуцульсько-
го пограниччя дослідник Над-
вірнянщини Антін Онищук.
 Іван Вагилевич у середині 
ХІХ століття зауважив, що в 
жителів східної частини Кар-
патських гір цей фантастич-
ний світ напрочуд земний і тіс-
но взаємодіє зі світом дійсним. 
«Ті, які щось знають», кожен у 
силу своїх здібностей, здатні на-
лагодити зв’язок між світами й 
використати його на користь або 
шкоду людям.
 «Може, в жодної части нашо-
го народа не розповсюджена так 
сильна віра в зносини поодино-
ких людей, знахарів, лікарів, 
ворожбитів і т. и. з надземними 
силами, як серед гуцулів. Май-
же в кождім селі, звичайно ши-
роко розкиненім по горах, ярах 
і верхах, є кілька або й кілька-
надцять голосних знахарів та 
примівників і примівниць, а де-
які примівки знає мало що не 
кождий чоловік і жінка в селі», 
— писав Іван Франко про віру 
гуцулів у силу магії. Зауважу-
вав, що майже кожен гуцул 
умів «примовити» собі й худобі 
від укусу гадюки, зняти вро-
ки тощо. Проте у важких ситу-
аціях зверталися до обізнаних 
чарівників.
 До корисних у Карпатах за-
раховували знахарів, примівни-
ків, які лікували людей та худо-
бу традиційними засобами, тра-
вами й шептаннями; гадєрів, які 
вигоювали укуси змій; планет-
ників, які ворожили по зорях, 
і градобурників, що розганяли 
хмари. До цієї категорії нале-
жали також віщуни, ворожби-
ти або ворожки, які передбача-
ли майбутнє. 
 «Ворожбит чи Ворожка по-
дивить ся на долоню, загасить 
ватру, зіллє воску або олова, 
кине на карти й викладає інтере-
сованому, хто завзєв сі на него, 
яка висит на него придибашка, 
у чого єму паде щістє. Коли при-
йде хто в нещасє (худоба, про-
цес, крадіж), то Ворожбит по-
дає йому інформації про причи-
ни нещастя та як лихові заради-
ти», — писав Антін Онищук.
 Людей, які відрізнялися від 
інших майстерністю, доскона-
лим вмінням у своїй справі, нази-
вали сточниками. Їх теж вважа-
ли «непростими», пов’язаними 
з нечистою силою. До сточників 
належали музиканти, будівель-
ники, гончарі, столярі, вправні 
мисливці, ковалі й мельники. 

Шкоди завдавали відьми, бо-
сорки видоюванням корів і наси-
ланням порчі на людей, худобу, 
врожай, також «уречливі» на 
очі, а найбільше — опирі, опи-
риці та вовкулаки. Усіх «земних 
богів» і «непростих» об’єднував 
надчуттєвий хист «зчитувати» 
паралельний світ, здатність ко-
мунікувати з ними.

Повелитель чорта 
 «Мольфари накликують уся-
ке лихо на людей, на їх маржи-
ну, на їх майно», — занотував 
Володимир Шухевич. Зауважу-
вав, що гуцули ставляться до 
них з острахом, як до страшних 
чародійників.
 «Вони богують, — розповідав 
досліднику Юра Бендейчук із 
Жаб’єго, теперішня Верховина. 
— То такі люде, що можут стра-
тити чоловіка або худобу. Вони 
закопуют під ворота або инчий 
перехід або під поріг мольфу: 
їк хоче збавити худобу, набере 
шерсти, набере сьліду з тої ху-
доби, зробит із того сліду куклу 
(вола ци корову), а з шерсти зро-
бит фіст; купит игол, несе їх на 
перехід корові, йику хоче зба-
вити і кладе так, аби корова тото 
переступила». По тому мольфар 
застромлює в мольфу голки і 
кладе її у каглу (димохід). Віри-
ли, що худоба від того починає 
тяжко хворіти й гине.
 Згідно із записаними пере-
казами у Яворові, що біля Косо-
ва: «Мольфар — се такий, що він 
гідний другого із світа зігнати, 
то б’є у чисту землю їк раз прос-
то сволока кілки. Їк хоче зараз 
стратити, то наб’є відразу багато 
кілків, а їк лиш трохи, то б’є по 
одному, по два; а їк хоче аби тот 
подужив, то витягає кілки». 
 Ритуал супроводжується від-
повідними заклинаннями і звер-
неннями по допомогу до Юдів, 
тобто потойбічних демонічних 
сил. Фольклорист і етнограф 
Роман Кирчів зауважував, що 
«в багатьох гуцульських сюже-
тах на цю тему мольфар висту-
пає не як покірний виконавець 
волі чорта, а часто як його пове-
литель, що владно і з підкресле-
ною незалежністю користується 
послугами «нечистої сили»».
 Раймунд Кайндль, Іван 
Франко, Володимир Гнатюк і 
Антін Онищук слово «мольфар» 
не вживали. Проте згідно зі свід-
ченнями, які вони зібрали, ана-
логічні мольфарству дії, зокре-
ма вбивання кілків, маніпуля-
ції з голками, насилання порчі 
на слід і водночас відвертання 
цього лиха від жертви, широ-
ко практикували в Карпатах ті, 
кого називали знахарями, при-
мівниками, баїльниками.
 Уперше етимологію і зміст 
слова «мольфар» дослідив мо-
вознавець Броніслав Кобилянсь-
кий у публікації 1967 року. Його 
походження спочатку виводив зі 
староруського «млъ» («молва», 
«молвити») + суфікс аръ = мол-
вар, тобто, «той, що чаклує сло-
вом, замовляннями». Згодом 
долучився до тих науковців, 
що вбачають тут запозичення з 
італійської, де malfare означає 
«чинити зло», «злодіяння, зло-
чин». Відомо, що у 1870-х до 10 
тисяч спеціалістів з Італії бра-
ли участь у будівництві заліз-
ниці в Карпатах. Найімовірні-
ше, саме тоді слово потрапило 
до вжитку серед гуцулів. Сучас-

ні записи свідчать, що протягом 
XX століття слово «мольфар» 
зазнало суттєвих змін у плані 
змісту. Мольфар, мольфарство 
все частіше почало асоціювати-
ся не тільки й не стільки з чор-
ною магією, як із так званою ма-
гією білою, зверненою на поміч 
людям із проблемами здоров’я, 
на допомогу в скруті, у важких 
життєвих обставинах тощо.

Раз жінка, а раз чоловік
 «Кождий чоловік може ста-
ти таким земним богом, треба до 
того лише незвичайної сили волі 
та сьмілости, а надто треба знати 
тайну, як це зробити», — писав 
Володимир Шухевич.
 Хист до мольфарства, магіч-
них практик буває вродженим 
або набутим. Вроджені чарівни-
ки мають серед предків тих, хто 
володів потаємними знаннями. 
Вони передаються через поколін-
ня, переважно першій або остан-
ній дитині в роду. Ще на зламі 
ХІХ і XX століть гуцули вірили 
в місьишників: «Се такий мущи-
нин, що він раз жинка, а раз чо-
ловік. Місьишники ходьи ув дню 
у мущинцкім убраню. Домашні 
знати можут за се, хто у них мі-
сьишник, більше ніхто. Він може 
бути годину, дві, днину або 1/2 
місьицьи жинков; се находит єго 
при зміні місицьи».
 Роман Кирчів зауважував, 
що в гуцулів «надзвичайно ско-
рочена дистанція між Богом і 
дияволом. Обидва вони значною 
мірою наділені земними риса-
ми». Тому до вроджених «зем-
них богів» горяни традиційно 
ставилися з довірою й пошаною, 
їхній соціальний статус серед од-
носельців був доволі високий. 
 «Гуцульське населення має до 
своїх «непростих» повне довірє, 
поважаючи кождого й кожду, як 
належить та спішить, як треба, 
по «раду» чи «поміч» для себе або 
маржинки. У дуже важних спра-
вах або тяжких недугах спішать 
до «май головних майстрів», — 
зазначав Антін Онищук.
 До навчених «непростих», 
особливо до тих, хто вивчився за 
гроші, ставлення було негатив-

не. Якщо вроджені чарівники не 
винні у володінні успадковани-
ми темними знаннями та вміння-
ми, то навчені, навпаки, зробили 
свій вибір свідомо й цілеспрямо-
вано. Вірили, що при цьому вони 
відбували обряди відречення від 
Ісуса Христа і присягали слу-
жити Юді. Їх боялися та знева-
жали, намагалися ні за яких об-
ставин не налаштовувати проти 
себе, нічим не образити та «ми-
ром жити» з ними.

Гади замість яєць
 Антін Онищук одним із пер-
ших подав докладний порт-
рет «непростого» «ворожби-
та й баїльника в особі Андрія 
Кушєрука» на прізвисько Шумє-
лик із присілка Барсучої села 
Зеленої Надвірнянського пові-
ту. Жив він одинаком, у курній 
хатині, кожного дня приймав 
людей. Сусіди розповідали, що 
«всіх пильно обслужить — свій 
чи чужий, багач чи бідний, му-
жик чи пан. Є й пани такі. По-
даються сюди по раду, дехто ко-
лейкой, дехто філяґром». Коли 
не було одвідувачів, Шумєлик 
сам йшов до села, дорогою «во-
рожачи» хто сего бажає».
 Найкращим часом для ви-
конання своєї місії вважав 
п’ятницю, натщесерце, до того, 
як ще закурить люльку.
 — То усьо виджу, усьо ска-
жу, і маю до того великий пал. А 
у єнчу днину ни так! — розпові-
дав про себе Шумєлик.
 Онищук так описує екстатич-
ний стан, у який впадав баїльник 
під час сеансу: «Він вірить зовсім 
у свою силу, а заклинаючи відь-
му чи хоробу кличе з таким пе-
ренятєм, що аж очи світять «гей 
у вовка», а слина порскає з уст; 
при тім він кидається, наче би 
справді видів або гнав кого».
 «Відомим на всі гори» був 
мольфар Гой із села Шешори — 
справжнє ім’я Андрій Атама-
нюк (1903–1992). Сам Гой пос-
тійно протестував проти того, 
щоб його зараховували до моль-
фарів. Наголошував на своїй щи-
рій вірі в Ісуса Христа, постив, 
не приймав людей у неділю і свя-

та. Вважали, що він лікував фі-
зичні й тілесні недуги, допома-
гав порадами, мав дар візіонерс-
тва і провидця. У своїй практиці 
керувався гаслом «Якщо знаєш, 
як допомогти людині, то треба 
допомогти. Бо будеш мати вели-
кий гріх». Проте чутки не тіль-
ки про паранормальні здібності, 
відчитування думок, а й про зно-
сини з темними силами не вщу-
хають й через 30 років по його 
смерті.

Знаки карпатської магії
 У книзі «Знаки карпатської 
магії» Громовиця Бердник по-
дає розповідь, почуту в Косові. 
Нібито йшли по допомогу до 
Гоя дві куми. Одна несла йому 
кошик з яйцями й каже:
 — А може, то все неправда, 
що про діда говорять? Може, він 
і не вміє нічого?
 Відібрала трохи яєць із ко-
шика, сховала їх у бур’яні, при-
крила лопухами. Прийшли на 
дворище до Гоя. Він спершу при-
йняв одну жінку, а до тієї, що не 
вірила, каже:
 — А з тобою й говорити не 
хочу. Не вірила мені? Називала 
старим брехуном? Яйця схова-
ла? То йди собі геть. І яєць теж 
узяти не зможеш.
 А на зворотному шляху жін-
ка замість яєць знайшла кубло 
гадюк.

Останній мольфар 
 — Михайло Нечай був ос-
таннім мольфаром, останнім із 
великих хранителів гуцульсь-
ких традицій, що мав право так 
себе називати, — розповідає Гро-
мовиця Бердник. — У нього був 
природний дар, успадкований 
від баби. Все своє життя кропіт-
кою працею його поглиблював і 
вдосконалював.
 Михайло Нечай (1930–2011) 
став відомим в Україні після 
1989 року. На перший фести-
валь «Червона рута» в Чернів-
цях організатори запросили Не-
чая «підтримувати небо» — за-
безпечити безхмарну погоду, 
відвернути дощ, який міг би за-
вадити успішному проведенню 
події. Зі своєю місією Нечай ус-
пішно впорався. Ще раніше до 
Михайла Нечая у село Верхній 
Ясенів Верховинського району 
перед зніманням фільму «Тіні 
забутих предків» приїжджав 
консультуватися Сергій Пара-
джанов.
 Громовиця Бердник багато 
років підтримувала з мольфа-
ром дружні стосунки. Каже, що 
був людиною делікатною, над-
звичайно розумною, глибокою і 
мудрою. Свої здібності та знання 
сприймав як обов’язок служити 
на користь людям і, попри пуб-
лічність, потаємними, езотерич-
ними знаннями ні з ким не ді-
лився. Знімальна група, до скла-
ду якої входила пані Бердник, 
гостювала в Нечая за 10 днів пе-
ред його трагічною загибеллю. 
Згадує, що мольфар передбачав 
свою смерть, відмовляючи всім 
у зустрічі після 15 липня 2011 
року. Ранком того дня хворий 
на шизофренію, який раніше 
уже скоїв умисне вбивство, під 
час лікувального сеансу завдав 
Михайлові Нечаю смертельного 
удару ножем. Мотивував напад 
власними релігійними переко-
наннями.
 — Свій дар Михайло Нечай 
нікому не передав. Як він казав: 
«Мої діти не мають здібностей, 
а внуки не захотіли». Йому, ма-
буть, було дано право силами, 
яким він заприсягався, говори-
ти в наш вік тотальної публіч-
ности. Але я вважаю, що оця 
традиція, гірська, втаємниче-
на, глибинна, вмерти не може. 
Вона в горах горить. ■

МІСТИЧНА

Ті, хто щось знають
Хто такі мольфари

■

Михайло Нечай, мольфар.
Фото з сайту pravda.if.ua.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Нинішня єврокубкова осінь завер-
шилася на місяць швидше, ніж бувало 
раніше. Старт «зимового» чемпіонату 
світу, котрий з 20 листопада до 18 груд-
ня триватиме в пустельному Катарі, зму-
сив УЄФА скоригувати календар. 
 Із наступного понеділка на паузу ста-
ють провідні європейські чемпіонати, й 
збірні-учасниці «мундіалю» розпочина-
ють підготовку до відповідальних зма-
гань.
 А на початку цього тижня у швей-
царському Ньоні Європейський фут-
больний союз установив повні підсумки 
першої частини міжнародного клубно-
го сезону-2022/2023, провівши жереб-
кування єврокубкового «плей-оф». 
 На груповій стадії кожного з трьох 
євротурнірів Україна мала по одному 
представнику. Двоє з них у лютому про-
довжать свої виступи на міжнародній 
арені. «Шахтар» гратиме в Лізі Європи, 
а «Дніпро-1» — у Лізі конференцій. На-
томість «Динамо» свої змагання на євро-
арені припинило. Здобувши лише одне 
очко в шести матчах групового раунду 
Ліги Європи, підопічні Мірчі Луческу 
посіли останнє місце в квартеті й зали-
шилися без можливостей для подальшо-
го турнірного прогресу.
 «На мій погляд, ми не заслуговували 
на такий підсумок. В інших обставинах 
ми могли б досягти кращого результату. 
Ми дуже добре почали сезон, пройшов-
ши «Фенербахче» і «Штурм» у кваліфі-
кації Ліги чемпіонів. Далі у нас поча-
лися постійні переїзди між Україною 
і Польщею, й протистояти «Бенфіці» 
в «плей-оф»-кваліфікації ЛЧ було вже 
складно. Коли ми почали одночасно гра-
ти в чемпіонаті України та Лізі Європи, 
стало неможливо контролювати ситуа-
цію, адже у нас не було постійного місця 
для тренувань і свого стадіону», — пояс-
нив причини невдач румунський настав-
ник «Динамо».
 У заключному турі групового раун-
ду ЛЄ динамівці знову поступилися «Фе-
нербахче», хоча, як зауважив Луческу, 
влітку в «лігочемпіонській» кваліфіка-
ції «біло-сині» були сильнішими за цей 
колоритний турецький колектив.
 Не в найкращому настрої завершили 
груповий етап Ліги чемпіонів і футболіс-
ти «Шахтаря». Розгромну поразку ні-
мецькому «Лейпцигу» — 0:4 — «гірни-
ки» сприйняли дуже болісно. Її наслід-
ком став не тільки виліт із головного єв-
рокубка. Суттєво постраждало й власне 
его «помаранчево-чорних». 

 «Підняти голови! Я сказав хлопцям 
підняти голови. «Лейпциг» — відмін-
на команда, і не соромно їм програти. 
Ми зробили все, що могли. У нас новий 
проєкт, нова команда, молоді хлопці. 
Ми працюємо три з половиною місяці, 
і вже досягли багато! Дивимося на себе 
зараз і бачимо, що стали кращими, ніж 
на початку шляху. Ми пройшли в Лігу 
Європи, де багато чудових команд», — 
після пониження в турнірному класі 
головний тренер «Шахтаря» Ігор Йові-
чевич заспокоював своїх підопічних. А 
як команді, що потрапила до ЛЄ з Ліги 

чемпіонів, «гірникам» за місце в 1/8 
фіналу доведеться зіграти стиковий 
матч із французьким «Ренном», який 
фінішував другим, услід за «Фенербах-
че», в раніше згаданій «динамівській» 
групі.
 Примітно, що на команду з цього 
«лігоєвропейського» квартету потра-
пив і «Дніпро-1». АЕК із Ларнаки за-
вершив груповий етап ЛЄ на одну схо-
динку вище за київських динамівців і 
здобув право на стикові матчі з коман-
дою, що посіла друге місце на груповій 
стадії Ліги конференцій. За іронією долі, 

дніпряни гратимуть з АЕКом уже вдру-
ге в сезоні. Улітку кіпріоти були сильні-
шими за команду Олександра Кучера в 
кваліфікації Ліги Європи. 
 Утім у рік свого єврокубкового де-
бюту «Дніпро-1» досяг неабиякого про-
гресу, тож йому цілком до снаги взяти в 
АЕКа реванш. А маючи у своєму складі 
кращого бомбардира групової стадії Ліги 
конференцій-2022/2023 Артема Довби-
ка, на рахунку котрого — п’ять м’ячів у 
шести матчах, поквитатися з кіпрським 
клубом за серпневу невдачу «Дніпру-1», 
думається, буде ще простіше. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Вишенькою на торті тенісного сезо-
ну-2022 став Підсумковий турнір WTA, 
який цього року прийняв американський 
Техас із рекордним призовим фондом  5 
мільйонів доларів. 
 Серед учасниць WTA Finals у парно-
му розряді була і представниця України 
Людмила Кіченок, яка цього сезону грає 
в дуеті з чемпіонкою Ролан Гарроса-2017 
латвійкою Альоною Остапенко. 
 Українсько-латвійський тандем ста-
більно виступав увесь рік: у лютому Люда 
й Альона дійшли до фіналу в Дубаї, зго-
дом уперше в кар’єрі вийшли до півфіна-
лу парного РГ. Ще кращі результати тені-
систки показали на траві, вигравши ти-
тул у Бірмінгемі і зупинившись за крок 
від трофею в Істборні. На другому поспіль 
турнірі Великого шолома — Уїмблдоні — 
Кіченок й Остапенко знову пробились до 
1/2 фіналу. А після перемоги на «тисяч-
нику» в Цинцинаті жодних сумнівів щодо 
участі дуету на Підсумковому турнірі вже 
не було.
 Людмила, до речі, стала першою ук-

раїнською тенісисткою часів незалеж-
ності, яка пробилась до заповітної вісім-
ки у парному розряді. «Обидві групи дуже 
сильні. Не дуже хотіла бути в одній групі з 
росіянкою Кудерметовою, і всі розуміють, 
чому, але що маємо — те маємо. До речі, 
кожну з цих команд ми перемагали вліт-
ку, тому загалом це непоганий жереб», — 
оцінила передматчеві розклади Кіченок. 
 Саме проти Кудерметової (яка грає в 
дуеті з бельгійкою Мертенс) українсько-
латвійський дует зіграв свій перший матч 
у групі WTA Finals, програвши його на ви-
рішальному тай-брейку. У другому поє-
динку Люда й Альона знову поступились 
на тай-брейку, не реалізувавши при цьому 
матчбол у грі проти пари Олмос/Дабровс-
кі. Попри дві поразки поспіль, вони збері-
гали шанси на вихід із групи, але все зале-
жало не тільки від них. 
 Зрештою, все склалося саме так, як 
треба було Кіченок/Остапенко: вони обі-
грали в останньому турі пару Даніліна/
Хадад Майя і за різницею виграних/про-
граних сетів посіли друге місце в квар-
теті. За іронією долі, саме вдала серія Ку-
дерметової/Мертенс із трьох перемог пос-

піль допомогла Люді й Альоні заскочити 
на прохідне місце.
 «Гадаю, ми цього року провели вдалий 
сезон. Тут ми вже програли два поєдинки 
на супер тай-брейку. Це було б божевілля, 
якби ми програли ще й третій. У другій грі 
ми були близькі до перемоги. Так буває, 
що трохи не щастить, що програєш бук-
вально два розіграші — й на тому кінець. 
Раді, що нам усе-таки вдалось пробитись 
у півфінал, хоча трохи й пощастило», — 
не приховувала емоцій Остапенко.
 А от у поєдинку за вихід до фіналу 

шансів у нашого дуету майже не було. У 
протистоянні з першими ракетками сві-
ту, чешками Крейчіковою й Синяковою, 
які цього року виграли три турніри серії 
Grand Slam із чотирьох, Люда й Альона 
програли в двох сетах, таким чином за-
вершивши свій надуспішний сезон. При 
цьому Кіченок уже точно фінішує за під-
сумками року в топ-10: востаннє таких ви-
сот у парі досягала Катерина Бондаренко 
після перемоги на Відкритому чемпіонаті 
Австралії в парі з сестрою Альоною у 2008 
році. ■

ТЕНІС

Сезон стабільності
Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Остапенко 
зупинились за крок від фіналу на WTA Finals

■

Дует Кіченок/Остапенко завершив надуспішний для себе рік півфіналом Підсумкового
турніру WTA.
Фото: Великий теніс України.

❙
❙
❙

Форвард «Дніпра-1» Артем Довбик став кращим бомбардиром групового раунду Ліги конференцій-2022/2023.
Фото з сайту xsport.uа.

❙
❙

ЄВРОКУБКИ

Прогресивні сходи
За підсумками групової стадії єврокубків два вітчизняні футбольні клуби 
продовжать свої виступи на міжнародній арені

■
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«Я не можу сказати, що ми погано граємо, що не викладаємося на футбольному 
полі. Але розумію, що мої слова не мають жодного значення. В спорті значення 

має лише одне — результат. А щоб цей результат був, потрібно забивати м’ячі та не 
припускатися помилок в обороні, після яких нам забиває суперник».

Роман Григорчук
головний тренер ФК «Чорноморець» 
(Одеса)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перш ніж команди УПЛ пі-
дуть на зимові канікули, впро-
довж наступних двох тижнів їм 
іще доведеться зіграти по чоти-
ри поєдинки. Такий насичений 
графік — додаткове випробу-
вання для команд, які ведуть бо-
ротьбу за високі місця в турнір-
ній таблиці. Без сумніву, більше 
шансів пройти цю смугу переш-
код з мінімальними втратами 
матимуть команди з довгою ла-
вою запасних. Максимальне ж 
навантаження в цьому листо-
падовому вихорі ігор випало на 
учасників єврокубків, яким до-
водиться грати по три поєдинки 
за сім днів.
 А чи не головною запорукою 
успіху в цих обставинах є якіс-
на кадрова ротація. Після роз-
грому в Лейпцигу, в заключно-
му турі Ліги чемпіонів очільник 
«Шахтаря» Ігор Йовічевич доз-
волив перепочити лідерам своєї 
команди й у матчі УПЛ проти 
«Інгульця» дав зіграти чималій 
кількості резервістів.
 Хлопці свого наставника 
не підвели й упевнено розібра-
лися з суперником, здатним на 
справжні сюрпризи. Кілька тиж-
нів тому підопічні Сергія Лаври-
ненка створили сенсацію, став-
ши першими, кому в національ-
ному чемпіонаті вдалося відібра-
ти очки у лідера — «Дніпра-1».
 Утім створити неприємності 
«модернізованому» «Шахтарю» 
гравцям «Інгульця» не вдалося. 
«Хотілося зіграти трохи кра-
ще», — зітхав після розгрому 
(0:3) Сергій Лавриненко.
 Натомість керманич «пома-
ранчево-чорних» радів за ре-
зультат та своїх молодих підо-
пічних, які потішили його своєю 
грою: «Є низка футболістів, які 

показали сьогодні, що ми може-
мо на них розраховувати. Вони 
заслуговують грати значно біль-
ше, ніж грають, тому що їхні 
якості, характер, щоденна ро-
бота змушують мене давати їм 
більше шансів. Із одним скла-
дом неможливо виграти чемпіо-
нат — потрібен колектив. У нас 
дуже насичений графік. Тож я 
щасливий за нашу команду. Три 
очки є важливими для виконан-
ня наших цілей, що ми собі ста-
вимо». 

 А плани у «гірників» на 
ЧУ, як завжди, максимальні. 
Щоправда, легко «Шахтарю» 
в нинішньому розіграші точ-
но не буде. Щільність команд у 
верхній частині турнірної таб-
лиці досить висока — кожному 
претенденту на призові місця та 
путівку до Європи очки потрібні 
як повітря.
 «Усі команди додають, буде 
дуже цікаво», — Ігор Йовіче-
вич передбачає інтригу в чем-
піонській гонці. А перший 

серйозний виклик для флагма-
на — впевнене лідерство «Дніп-
ра-1». «Попри насичений ігро-
вий графік та брак часу для 
відновлення, прагнемо в кож-
ній грі досягати максимально-
го результату», — каже голов-
ний тренер «Дніпра-1» Олек-
сандр Кучер.
 У дніпровському клубі добре 
розуміють зростаючу напругу 
наприкінці першої частини чем-
піонату і, аби убезпечитися від 
небажаних форс-мажорів, упер-

ше в сезоні проводитимуть поє-
динок національної першості 
(на виїзді, проти «Колоса») під 
наглядом системи VAR.
 Як раніше розповідав пре-
зидент УАФ Андрій Павелко, 
в нинішньому чемпіонаті відео-
асистент рефері гарантовано 
працює лише на одному з мат-
чів туру. Якому саме — обирає 
комітет арбітрів. Використан-
ня ж двох інших фургонів VAR 
можливе лише за умови, коли 
клуби беруть на себе фінансові 
витрати, пов’язані з його ло-
гістикою та функціонуванням. 
При цьому, за словами очіль-
ника вітчизняного футбольно-
го господарства, вже в наступ-
ному сезоні (за умови, якщо за-
кінчиться війна) система VAR 
зможе охопити своєю увагою всі 
без винятку поєдинки.
 А те, що учасники ниніш-
нього чемпіонату, мабуть, не 
проти постійного застосування 
VAR, свідчать критичні слова, 
пов’язані з призначенням пе-
нальті в 11-му турі, котрих, до 
слова, було аж вісім. Скажімо, в 
поєдинку «Олександрія» — «Ко-
лос» (4:1 ) було призначено три 
11-метрові удари, і, як свідчить 
голова комітету арбітрів УАФ 
італієць Нікола Ріццолі, всі 
вони мали сумнівне підґрунтя.
 Водночас у грі «Чорноморця» 
та «Динамо» арбітр двічі вказу-
вав на позначку. При цьому на-
ставник одеситів Роман Григор-
чук згадав і про інші поєдинки, 
в яких судді призначали пеналь-
ті у ворота його команди. «В нас 
були матчі, коли нам не дали три 
пенальті. У наші ворота поста-
вили, а в інші — ні», — бідкав-
ся наставник «моряків». Хоча 
тренер визнає, що відсутність 
результату (а «Чорноморець» із 
трьома очками посідає останнє 
місце) — це далеко не суддівсь-
ка проблема. «Я не можу сказа-
ти, що ми погано граємо, що не 
викладаємося на футбольному 
полі. Але розумію, що мої сло-
ва не мають жодного значення. 
У спорті значення має лише одне 
— результат. А щоб цей резуль-
тат був, потрібно забивати м’ячі 
та не припускатися помилок в 
обороні, після яких нам забиває 
суперник. Мені соромно перед 
одеською футбольною спільно-
тою за таку гру», — заявив Гри-
горчук після домашньої поразки 
«Динамо» — 0:3.
 А очільник «біло-синіх» 
Мірча Луческу запевнив, що 
після завершення виступів на 
євроарені «Динамо» отримає 
більше часу на підготовку до 
матчів і демонструватиме знач-
но кращий результат у націо-
нальному чемпіонаті. ■

У матчі проти «Минаю» «Дніпро-1» був змушений наздоганяти суперника.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Резервісти «Шахтаря» гідно проявили себе в матчі проти «Інгульця».
Фото з сайту shakhtar.com.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
11-й тур.
 «Ворскла» — «Львів» — 1:0, 
«Зоря» — «Металіст» — 3:2, «Олек-
сандрія» — «Колос» — 4:1, «Шах-
тар» — «Інгулець» — 3:0, «Ме-
таліст-1925» — «Верес» — 1:4, 
«Дніпро-1» — «Минай» — 3:1, «Чор-
номорець» — «Динамо» — 0:3, 
«Рух» — «Кривбас» — 2:1.
 Турнірне становище: «Дніпро-1» 
— 28 (10 матчів), «Шахтар» — 23 (9), 
«Зоря» — 22 (10), «Олександрія» — 20 
(9), «Верес» — 17 (11), «Динамо» — 
16 (9), «Колос» — 15 (10), «Металіст» 
— 14 (10), «Ворскла» — 14 (11), «Рух» 
— 11 (10), «Металіст-1925» — 10 (10), 
«Минай» — 9 (10), «Кривбас», «Львів» 
— 6 (10), «Інгулець» — 4 (9), «Чорно-
морець» — 3 (10).

■ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Перегони максималістів
«Дніпро-1» продовжує утримувати лідерство в чемпіонаті, а наставник «гірників» 
розмірковує над тим, як наздогнати конкурента

■
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 Нехай сирени та тривоги не роб-
лять вам в житті погоди!..

* * *
 Летить Змій Горинич над Карпа-
тами і кричить:
 — Фашисти! Бандерівці! Хун-
та!
 Гуцул дивиться в небо:
 — Бідна тварина, знову моска-
лями обжерлась.

* * *
 Компанія ритуальних послуг за-
явила, що не має бажання покидати 
російський ринок: «Ми с вамі будєм 
до конца».

* * *
 Якщо вбили москаля, то на 
сповіді про це не варто згадувати, 
бо гординя — страшний гріх.

* * *
 Нас неможливо перемогти. Орки 
просто не знають, як ми б’ємося за 
межу на городі.

* * *
 Офіцер орків до підлеглих:
 — Докладіть обстановку біля 
Миколаєва.
 — Ми сміливо відступаємо.
 — А бандерівці?
 — З ганьбою біжать за нами.

 По горизонталі: 1. Намерзлі на 
гілках сніжинки. 3. Тент над головою 
як захист від сонця чи дощу. 9. Цент-
ральний район Італії, столицею якого 
є Флоренція. 10. Захисний шар, що 
вкриває тіло людини чи тварини. 11. 
Плід ломбардського горіха, культи-
вована ліщина. 13. Підвісне ліжко. 
14. Ворожий напад з метою грабун-
ку. 16. Поширене в Росії в XVІ-XVIII 
століттях знаряддя катування. 18. 
Сторона світу. 19. Гірськострілець-
кий батальйон спеціального призна-
чення внутрішніх військ МВС Украї-
ни. 21. Гаплик по-німецьки. 22. Ім’я 
відомого узбецького поета і мисли-
теля. 26. Річка на Донеччині, на якій 
у 1223 році відбулася битва, яка, по 
суті, відкрила монголо-татарам шлях 
на землі Русі. 27. Представник ви-
борців у радах чи парламенті. 28. 
Російський гуморист, який у квітні 
прийшов провідувати поранених в 
Україні москалів із брендовою сум-
кою Gucci за 4 тисячі доларів. 29. 
Чоловіча сорочка на коротких рука-
вах з комірцем.
 По вертикалі: 1. «Священна 
війна» палестинців проти ізраїльтян. 
2. Відомий німецький поет і драма-
тург. 4. Солоне озеро на межі Казах-
стану й Узбекистану, яке майже ви-
сохло. 5. Популярний фільм Джейм-
са Кемерона про планету Пандора. 6. 
Представник великого капіталу, який 
впливає на політику держави і фор-

мує її у власних інтересах. 7. Росій-
ський півострів на півночі Західного 
Сибіру, куди планують вивезти «ева-
куйованих» жителів Херсонщини. 8. 
Символ Херсонщини, який має ста-
ти символом її звільнення. 12. Від-
кидна покришка, що прикриває мо-
тор або якийсь механізм у машині. 
13. У давньогрецькій міфології — 
потвора з тілом змії і головами дра-
кона. 15. Вимагання чогось понад 
норму, забирання останнього, гра-
біж. 17. Військова прикраса з пара-
корду. 19. Слов’янський міфологіч-
ний персонаж, пов’язаний зі святку-
ванням літнього сонцестояння. 20. 
Гірська система у Європі. 23. Намет, 
часто без бічних стін. 24. Настоятель 
католицького монастиря. 25. Яскра-
ва творча думка. ■
  

Кросворд №33
від 2 листопада

Ната НЕТУДИХАТА

 Щаслива королівсь-
ка родина — велика ко-
ролівська родина. Пев-
не, так вважають у сім’ї 
нащадка британсько-
го королівського престо-
лу принца Вільяма. Дня-
ми пішли чутки, що його 
дружина, принцеса Уель-
ська Кейт Міддлтон, зно-
ву чекає на дитину.
 Кейт Міддлтон і принц 
Вільям готуються стати 
батьками вчетверте. Таке 
припущення «підірвало» 
британські ЗМІ. Чутки 
з’явилися після того, як 
герцогиня Кембриджсь-
ка зізналася про «задум» 
щодо дитини. Сама Кейт 
незабаром після пологів 
молодшого сина Луї за-
явила, що хоче мати чет-
верту дитину.
 «Кетрін хотіла б іще 
одну дитину. Вона любить 

дітей і гото-
ва пережити ще одну 
вагітність, хоча в мину-
лому вона була ускладне-
на важким токсикозом», 
— розповіло королівське 
джерело.
 Для королівської пари 
це буде четверта дитина. 
За словами інформатора, 
40-річна Кейт зважила-
ся на такий крок через те, 
що старші діти уже під-
росли, стали школярами 
і в домі не так часто дзве-
нить дитячий сміх. Кейт 
сподівається, що це буде 
донечка, адже хоче, щоб 
у її старшої доньки Шар-
лотти була б така ж рід-
на душа і вірна подруга, 
якою для неї самої стала 
її сестра Піппа. Про сес-
тричку мріє й сама се-
мирічна Лотті, тоді як 
її брати, дев’ятирічний 
Джорж та чотириріч-
ний Луї, просто радіють 

тому, що буде з ким гра-
тися.
 За чутками, Кейт та 
Вільям встигли розповіс-
ти радісну новину коро-
леві Єлизаветі ІІ напере-
додні смерті Її Величності, 
і вона дуже зраділа й бла-
гословила пару. Попри 
нові обов’язки, які  ляг-
ли на його плечі, у цілко-
витому захваті від звістки 
й король Чарльз ІІІ. «Усе, 
чого Чарльз як батько не-
додав Вільяму та його бра-
тові, принцу Гаррі, він 
надолужує на своїх ону-
ках. Він любить бавити-
ся з Джор джем, Шарлот-
тою та Луї, дуркує з ними, 

доки вони не почнуть хи-
хотіти», — розповідає ін-
форматор.
 Його можна зро-
зуміти, оскільки інших 
онуків, дітей молодшо-
го сина Гаррі та амери-
канської акторки Меган 
Маркл, він практично 
не бачить. Пара офіцій-
но відмовилася від стату-
су членів королівської ро-
дини і з сином Арчі пере-
селилася до США. У чер-
вні минулого року в них 
народилася донька Лілі-
бет Діана, названа так на 
честь прабабусі (Лілібет 
— це було сімейне пріз-
висько королеви Єлиза-
вети ІІ) та бабусі, принце-
си Уельської Діани. 
 Утім Кенсінгтонський 
палац поки що не опри-
люднив із цього приводу 
жодної інформації. Мож-
ливо, через те, що герцо-
гиня Кейт не надто добре 
почувається — поперед-
ні вагітності далися їй не-
легко. Як стало відомо, 
Міддлтон знову страждає 
на гіперемезу вагітних — 
це найважчий варіант 
перебігу токсикозу ва-
гітних, що часто вима-
гає догляду й лікування 
в стаціонарі. А можливо, 
це просто чутки? Час по-
каже — чекати залиши-
лося не так уже й довго.■

БЕБІ-БУМ

І вся королівська 
рать
Кейт Міддлтон чекає 
на четверту дитину

■

10—11 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вран-
цi мiсцями туман. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температу-
ра вночi +3...+5, удень +10...+12. Пiслязавтра вночi +5...+7, 
удень +10...+12.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
дощ. Славське: вночi +4...+6, удень +10...+12. Яремче: 
вночi +4...+6, удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi +5...+7, удень 
+10...+12. Рахiв: уночi +5...+7, удень +10...+12.

Доля легіонера
Покинувши високооплачувану роботу у Франції, полтавець Євгеній Брах повернувся в Україну і став 
на її захист
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