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Від мешканців Санкт-Петеребурга вимагають зібрати для мобілізованих баяни, акордеони, губні гармошки та балалайки.

Фото з сайту volyn24.com.
❙
❙

стор.10»

Перспективний гонщик із Полтави 

долає тисячі кілометрів за кермом, 

доправляючи гуманітарні вантажі до 

прифронтових регіонів

Геннадій любить 
швидкість

стор. 4»

Євросоюз надасть 

Україні 

18 мільярдів євро

Війна диктує 
ціни

Біль у душі, 
а страх у серці

Діти-біженці: як виключити їх 

із минулого і включити  

в теперішній час?

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 38,6 грн

стор. 2»

Помирати, так 
з балалайкою
Під новорічну ялинку кремлівським старцям не світить навіть маленький трофей
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«Поблизу Кремінної та Сватового у нас є певний успіх. ЗСУ потроху просуваються, 
але все одно кожен метр звільнення області дається дуже важко, бо вже нема ефекту 
несподіваності».

Сергій Гайдай
голова Луганської ОВА

УКРАЇНА МОЛОДА

ТРАДИЦІЇ

«На 
Різдвяні 
свята 
всі ся 
згуртуймо»
У 13 номінаціях можна 
бути найкращим у 
багатожанровому 
фестивалі-конкурсі
Тетяна РУДЕНКО

 Різдвяний багатожанровий фес-
тиваль-конкурс «На Різдвяні свя-
та всі ся згуртуймо» Міжнародно-
го мистецького перформансу «Ти у 
серці моїм, Україно!»  почав відбір-
ковий етап, який триватиме до 25 
січня нового року. У другому турі 
члени журі прослуховуватимуть та 
оцінюватимуть усі конкурсні робо-
ти, які до нього будуть допущені. 
Оголошення результатів запла-
новане на 10 лютого 2023 року у 
фейсбук-групі фестивалю. 
 Мета фестивалю-конкурсу — 
об’єднати українців, які живуть і 
працюють у різних куточках Ук-
раїни і світу, щоб разом донести 
автентику української культури, 
неповторність і красу наших коля-
док та щедрівок. Важливими є збе-
реження національних цінностей 
під час війни, популяризація на-
родних традицій, а також мораль-
на та матеріальна підтримка ЗСУ. 
 Номінацій — аж 13!  Від вокаль-
ного жанру,  авторської пісні, хо-
реографії до найкращого виконан-
ня «Щедрика» (в усіх номінаціях), 
моди, стилю, дизайну, мистецтва 
фотографії та аудіовізуального 
мистецтва. Учасниками можуть 
стати солісти, дуети, тріо, кварте-
ти, ансамблі, гурти, хори, оркест-
ри. Вік учасників необмежений, а 
змагатимуться у семи категоріях 
за цим показником.
 Внески учасників фестивалю-
конкурсу є благодійними. Части-
на коштів, зібраних під час фести-
валю-конкурсу, буде передано на 
потреби ЗСУ.
 Організатори — Київський 
міський центр народної творчості 
та культурологічних досліджень 
за підтримки департаменту куль-
тури КМДА та асоціації Mist-IL 
Ponte (Італія, м. Губбіо), а також 
міжнародних громадських органі-
зацій України, Естонії, Словенії, 
Італії, Іспанії, Франції.  
 Фестиваль-конкурс також долу-
чає до співпраці Міністерство куль-
тури та інформаційної політики Ук-
раїни,  Міністерство освіти і науки, 
членів асоціації діячів естрадного 
мистецтва України, Канади, США, 
Італії, Франції, Польщі.
 Міжнародне  журі конкурсу 
складається з представників вось-
ми країн світу і формується із за-
служених діячів мистецтва та куль-
тури, викладачів вишів, запроше-
них артистів і громадських діячів 
України, Канади, США, Словенії, 
Бельгії, Італії, Іспанії, Франції, 
Польщі. Голова — Леся Королик 
(Італія) — заслужена діячка естрад-
ного мистецтва України, співачка, 
викладачка, диригентка хору. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На східному фронті й далі тривають 
затяжні кровопролитні бої. Рашисти 
фактично безперервно обстрілюють і 
штурмують оборону ВСУ в надії поклас-
ти під новорічну ялинку кремлівським 
старцям хоча б маленький трофей. Ут-
римати оскаженілу навалу нашим бій-
цям вкрай нелегко. «Поблизу Кремін-
ної та Сватового у нас є певний успіх, 
— повідомив голова Луганської ОВА 
Сергій Гайдай. — ЗСУ потроху просу-
ваються, але все одно кожен метр звіль-
нення області дається дуже важко, бо 
вже нема ефекту несподіваності. Оку-
панти підготувалися, побудували обо-
ронні споруди, все замінували і натяг-
ли туди техніки».
 За словами очільника регіону, ра-
шисти планують здійснити контрна-
ступ на недавно звільнений Куп’янськ, 
тому накопичують у цьому районі вели-
ку кількість чмобіків. Військовий до-
свід ті отримують у бою, руйнуючи на-
селені пункти. Скажімо, наразі від Бі-
логорівки вже залишилася тільки наз-
ва, оскільки окупанти проводять там 
наступальні дії фактично цілодобово. 

 Ще більш незатишно почувають-
ся рашисти на окупованих територіях. 
Учора з’явилося повідомлення про те, 
що ракета «Хаймарса» з неймовірною 
точністю влучила у самісіньке лігво те-
рористів, що базувалися в Алчевську 
Луганської області. Російський най-
манець, який зняв і розповсюдив це ві-
део, був вражений масштабами руйну-
вань і кількістю загиблих. Ще дві со-
тні окупантів попрямували до пекла у 
Мелітополі разом із ресторанним комп-
лексом, де, найвірогідніше, проживали 
їхні командири. Учора також з’явилася 
інформація про серйозне пошкоджен-
ня мосту, який з’єднував Мелітополь і 
село Костянтинівка Запорізької облас-
ті. Йдеться про важливу логістичну ар-
терію, через яку окупанти переправля-
ли техніку і живу силу на Донбас. 
 До речі, палаючі по всій росії гіпер-
маркети наші артилеристи, скоріш за 
все, не вноситимуть до списку власних 
перемог. Днями з’явилася версія про 
те, що власники цих молів через збит-
ковість підприємств знищують їх самі. 
«Бізнес вести стає невигідно — ринок 
валиться, товари дедалі складніше за-
возити через санкції, — вважає блогер 

Денис Казанський. — Продати ТРЦ з 
цієї причини майже неможливо. А ось 
отримати страховку і виїхати з гроши-
ма з токсичної країни, яка зависла, яка 
стрімко дичавіє і перетворюється на 
Іран, — ідеальне рішення». 
 Загалом українська військова ком-
панія для рашистів стає з кожним днем 
усе більш проблемною, тому вони часом 
впадають у якийсь неадекватний від-
чай. Скажімо, аби хоч якось розважи-
ти невтішних чмобиків, міністерство 
оборони росії на сторінці Петербурзь-
кої внутрішньоміської муніципальної 
установи оголосило збір для армії «на 
безоплатній основі» баянів, акордеонів, 
губних гармошок, гітар та балалайок. 
«Музичні інструменти будуть передані 
мобілізованим, військовослужбовцям, 
— йдеться у повідомленні, — які вико-
нуватимуть спеціальні завдання і не ма-
ють професійної музичної освіти, з ме-
тою підтримки бойового духу, згурту-
вання, наснаги на подвиги, морально-
психологічного розвантаження». 
 Схоже, у військовій управі виріши-
ли, що «на концерт Кобзона» чмобіків 
варто відправляти вже підготовлени-
ми. ■

НА ФРОНТІ

Помирати, так з балалайкою
Під новорічну ялинку кремлівським старцям не світить навіть маленький трофей

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Учениця Вінницької ди-
тячої музичної школи №1 Ве-
роніка Камінська за останні 
пів року взяла участь в оди-
надцяти музичних конкурсах 
і скрізь виборола першість. 
 Серед найяскравіших здо-
бутків — гран-прі та перша 
премія Дистанційного Всеук-
раїнського конкурсу-фестива-
лю мистецтв «Я люблю Украї-
ну», три перші місця на між-
народному конкурсі Festival 

Golden Time Talent (Велика 
Британія), перше місце Між-
народного багатожанрового 
двотурового благодійного кон-
курсу мистецтв Land of talents, 
перша та друга премії ІІІ Між-
народного фестивалю-конкур-
су «Талановиті діти і молодь», 
перше місце VIII Міжнародно-
го двотурового дистанційного 
фестивалю-конкурсу «Простір 
майбутнього».
 Як повідомила педагог 
юної піаністки Олена Колес-
ник, дівчина наразі вже за-

вершує навчання у музичній 
школі і вважається однією з 
кращих її учениць. «Вероні-
ка надихає мене результата-
ми своєї роботи, працювати з 
нею легко та цікаво, — пові-
домила пані Олена пресслуж-
бі Вінницької міськради. — 
Вона дуже обдарована і цілес-
прямована. Заняття з фор-
тепіано — індивідуальні, і 
коли учень швидко рухається 
вперед, вивчаючи все більш 
складні твори, — в учителя є 
можливість відкривати шлях 
до справжніх перлин світової 
фортепіанної класики: етюдів 
Шопена, прелюдій та фуг Йо-
ганна Себастьяна Баха. Ми з 
Веронікою зіграли концерт 
Баха-сина, Йоганна-Кристіа-
на Баха. Твори Падеревсь-
кого, які захопили її своєю 
концертною яскравістю. Це 
технічно складні п’єси, що 
вимагають щоденних напо-
легливих занять».
 Окрім музичної школи, 

Вероніка навчається на 3-му 
курсі лінгвіністично-юридич-
ного відділення Вінницького 
ліцею №7 ім. О. Сухомовсь-
кого. Там вона студіює одразу 
три іноземні мови і входить у 
топ-3 за рейтингом учнів цьо-
го навчального закладу. «А 
ще дівчина активно допома-
гає ЗСУ, — каже пані Оле-
на. — Разом із бабусею, ма-
мою та тіткою вона займаєть-
ся плетінням маскувальних 
сіток для наших військових. 
Усі ми, як і Вероніка, робимо 
все можливе, щоб наблизити 
перемогу, і починаємо перш 
за все зі своїх персональних 
перемог».
 Сама ж Вероніка запевняє, 
що й після завершення нав-
чання у школі продовжить 
здобувати музичну освіту. 
На це її надихнули цьогоріч-
ні майстер-класи з відомими 
викладачами музичних ака-
демій та шкіл Львова, Пере-
мишля і Кракова. ■

ВИСОКА НОТА

Безумовний рекорд
Юна піаністка з Вінниці за пів 
року здобула 11 перших премій на 
музичних конкурсах

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському обласно-
му кардіологічному цент-
рі прооперували 21-річного 
Богдан Олексіва, який мав 
вроджену ваду. Як повідом-
ляє завідуючий відділенням 
кардіоцентру Олег Журба, у 
хлопця замість традицій-
ного тристулкового був дво-
стулковий серцевий клапан. 
Як наслідок, клапан працю-
вав неправильно і потребу-
вав заміни.
 «Перші симптоми у Бог-

дана з’явилися у 2020 році: 
задишка, втрата свідомості, 
слабкість. На операцію хло-
пець зважився у 2022-му», — 
розповідає пан Олег. За його 
словами, медики кардіоцен-
тру прооперували пацієнта 
минулого тижня. Втручання 
відбувалося зі штучним кро-
вообігом та зупинкою серця. 
Замість деформованого кла-
пана Богдану було імпланто-
вано механічний протез. 
 Витратні матеріали для 
проведення операції купи-
ли за рахунок кардіоцент-

ру, а також завдяки допо-
мозі представників бізнесу, 
зокрема, черкащанина Юрія 
Ткаченка. 
 У Черкаському обласно-
му кардіоцентрі кажуть, що 
нині Богдана вже виписа-

ли з лікарні. Надалі його ще 
чекає місячна реабілітація. 
Зокрема, пацієнту рекомен-
довані дієта та уникнення 
фізичних навантажень. На-
далі він житиме повноцін-
ним життям. ■

Лікар Олег Журба та Богдан Олексів.
Фото з фейбуку Черкаського обласного кардіоцентру.

❙
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МЕДИЦИНА

Замість трьох — два 
Черкаські кардіологи врятували життя 21-
річному юнакові з вродженою вадою

■
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Краде росія 
давно
Країна-агресорка прибрала 
до своїх злочинних 
рук скіфське золото, 
дзвін Івана Мазепи та 
мозаїки Михайлівського 
Золотоверхого собору

Тетяна ПОЛІЩУК

 «Чому вони крадуть?» — це наративний 
документальний подкаст, який розповідає 
про вкрадені та присвоєні росіянами здо-
бутки культурної спадщини України. Кіно-
компанія 435 FILMS разом із командою екс-
пертів дослідили вкрадене росіянами з часів 
російської імперії й до сьогодні. Йдеться, 
зокрема, про ціннісні артефакти: від скіфсь-
кого золота до дзвону Івана Мазепи та мозаїк 
Михайлівського Золотоверхого собору.
 Команда проєкту — Анна Паленчук і Кор-
ній Грицюк — прагне не лише розказати про 
те, що вже було втрачено, а й нагадати, що 
все це ми повинні повернути. Адже саме 
культурна спадщина — інструмент ідентифі-
кації народів та націй. До команди проєкту 
приєднався Юрій Марченко, український ве-
дучий та журналіст, автор відомого подкасту 
«Дикі мандри». Юрій став голосом подкасту 
«Чому вони крадуть?» та його співсценарис-
том.
 Усього 5 епізодів подкасту. У фінальному 
випуску автори спробували заглянути в май-
бутнє, щоб зрозуміти, в який спосіб можливо 
повернути вкрадені цінності. Відповідати-
муть на ці питання Антон Дробович — дирек-
тор Інституту національної пам’яті; Ельміра 
Аблялімова — кримськотатарська активіст-
ка, колишня директорка Бахчисарайського 
історико-культурного заповідника; Іван Си-
дор — священник у Михайлівському Золо-
товерхому монастирі; Андрій Карнаухов — 
провідний юрист у сфері культури та учас-
ник судового процесу в Амстердамі; Діана 
Клочко — мистецтвознавиця, спеціалістка 
з давньоруського мистецтва, редакторка, пе-
рекладачка; Юрій Болтрик — археолог, скі-
фолог; а також Євгенія Кулеба — громадсь-
ка діячка, депутатка Київської міської ради, 
засновниця громадської організації «Місто-
сад».
 Подкаст створено в партнерстві з DW 
Akademie та за фінансової підтримки Єв-
ропейського Союзу. Вміст публікації є од-
ноосібною відповідальністю DW Akademie/
Програми Медіафіт для Південної та Східної 
України й не обов’язково відображає погля-
ди Європейського Союзу. ■

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Розшукується Омельченко Катерина Ва-
силівна 1961 р. н., яка проживає в м. Києві, 
вул. Навашина, 13/2, для оформлення спадщи-
ни. Її мати Омельченко Надія Федорівна помер-
ла 18.11.2021 р.

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Лісівники Черкащини від перших 
днів повномасштабної війни надають 
допомогу військовослужбовцям, пе-
редаючи їм паливно-мастильні ма-
теріали, засоби для обігріву, електро-
постачання, речі першої необхідності, 
харчі, автозапчастини, техніку. Зок-
рема, для ЗСУ вже передано 52 оди-
ниці транспортних засобів –  ванта-
жівки, легкові автівки, фургони, пі-
капи, мікроавтобуси. Про це «Україні 
молодій» повідомили в Черкаському 
обласному управлінні лісового та мис-
ливського господарства.
 Цього року для потреб ЗСУ та обо-
роноздатності держави держлісгоспа-
ми Черкащини, окрім того, передано 
6 тис. 150 кубометрів деревини та пи-
ломатеріалів.
 «Також неодноразово ми відправ-
ляли гуманітарні вантажі лісівникам 
та їхнім родинам із тих областей, які 
постраждали від військових дій та 
російських окупантів, — із Запорізь-
кої, Донецької, Сумської, Київської, 
Чернігівської областей», — розпові-
дає Наталя Сегеда з Черкаського об-
ласного управління лісового та мис-
ливського господарства.
 Вона каже, що передавали найне-
обхідніше — продукти харчування 
тривалого зберігання, медикаменти, 
предмети медичного призначення, 

непродовольчі побутові товари.
 Наразі, за словами пані Наталі, 
черкаські лісівники активно підтри-
мують Херсонщину. Туди вже пере-
дано 60 кубометрів деревини та 27 
кубометрів дров колотих для однієї 
з громад.
 Водночас держлісгоспи Черкащи-
ни працюють у посиленому режимі. 
Висаджено 7,4 мільйона сіянців де-

ревних порід. Сплачено 560 мільйонів 
податків і зборів. За власні кошти під-
приємств оновлюється техніка та ав-
топарк, адже лісівникам Черкащини 
необхідно своєчасно проводити рей-
ди та здійснювати весь комплекс лі-
согосподарських робіт для забезпе-
чення населення дровами паливни-
ми, бізнес-деревиною. Така-от під-
тримка обороноздатності. ■

Авто для фронту від черкаських лісівників.
Фото надане Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Автопарк — захисникам
Вантажівки, легкові автівки, фургони, пікапи, мікроавтобуси 
відправляють на фронт лісівники Черкащини

■

Тетяна ПОЛІЩУК

 Сценічну версію за мо-
тивами однойменної п’єси 
П. К. де Бомарше «Весіл-
ля Фігаро» в Києві, у На-
ціональному драматично-
му театрі імені Івана Фран-
ка поставили: режисер 
Юрій Одинокий, худож-
ник Андрій Александро-
вич-Дочевський, худож-
ниця по костюмах Наталія 
Рудюк, балетмейстер Пав-
ло Івлюшкін, сценічний рух 
— Лев Сомов, музичне офор-
млення — Олексій Кітель 
та Ігор Мамушев. Прем’єра 
відбулася в грудні 2007 
року, але й досі ця вистава, 
яка була присвячена ювілею 
фундатора франківців Гна-
ту Петровичу Юрі, прикра-
шає афішу театру з понад 
100-літньою історією.
 Нагадаємо, «Весілля Фі-
гаро» — одна зі знакових 
п’єс в історії українського 
театру. Франківцями пер-
шопрочитання цього твору 
Бомарше відбулося ще в да-
лекому 1920 році в м. Вінни-
ця. Згодом, через 13 років, із 
невеликими перервами те-
атр ставив цю комедію, пос-
тановка якої підпадала змі-
нам у залежності від часу 
та розвитку колективу. В 
цьому спектаклі Гнат Юра 
виступив як режисер, вико-
навець головної ролі, а та-
кож перекладач. 
 Для багатьох засновни-
ків Театру імені І. Фран-
ка участь у цій виставі ста-
ла доленосною... Режисер 
Юрій Одинокий переніс дію 
вистави «Весілля Фігаро» 
з ХVIII століття у сьогодення, 
і вийшла вистава-феєрверк, 
шоу-дивертисмент. Утім різ-
ні хореографічні «па», трю-
ки і переодягання в розкіш-
ні костюми, сатиричне зерно 

та смислові акценти Бомар-
ше лишилися...
 — У житті кожного 
мистецького колективу є 
постановки, які є знакови-
ми. Для нашого театру одна 
з таких вистав — «Весілля 
Фігаро», прем’єра якої від-
булася 27 серпня 1920-го, — 
нагадала керівниця літера-
турної частини Національ-
ного театру ім. І. Франка 
Наталія Пономаренко. — 
Та постановка стала своєрід-
ним талісманом і колективу 
франківців, й особисто Гна-
та Петровича Юри (заснов-
ника і корифея Театру ім. І. 
Франка). 
 Сучасну версію здійснив 
Юрій Одинокий, і її ми при-
святили 120-річчю від дня 
народження Г. Юри. Для нас 
було принциповим зіграти її 
в перекладі саме Гната Пет-
ровича, створити яскраве 
театральне дійство, в якому 
б вирувало життя, а минуле 
зустрілося з майбутнім. Го-
ловну роль виконав Остап 
Ступка.
 З перших показів завдя-
ки філігранній акторській 
майстерності, легкості імп-
ровізації вистава завоювала 
прихильність серед глядачів 
і театральної громадськості 
не лише Києва, а й багатьох 
міст України. І це цілком за-
кономірно, оскільки тут що 
не роль, то бенефіс, кожен з 
учасників створює атмосфе-
ру неймовірного життєдай-
ного свята мистецтва.
 Досі «Весілля Фігаро» 

підкоряє серця нових і но-
вих шанувальників, які з 
насолодою і безпосередніс-
тю сприймають веселі доте-
пи та колізії цього яскраво-
го театрального дійства.
 У ролі Сюзанни 17 груд-
ня — коли виставу пока-
жуть 150-й раз, уперше гля-
дачі побачать Дар’ю Легей-
ду, а потужну компанію їй 
складуть актори, більшість 
з яких грають у «Весіл-

лі Фігаро» з першого дня 
прем’єри: Остап Ступка (Фі-
гаро), Олексій Богданович 
(Граф Альмавіва), Ірина До-
рошенко ( Марселіна), Анас-
тасія Добриніна (Фаншет-
та), Олександр Печериця 
(Керубіно), Арсеній Тимо-
шенко (Базиль), Олег Сталь-
чук (Дон Гусман Брідуазон), 
Дмитро Завадський (Гріп-
солейль), Ярослав Гуревич 
(Діджей) та інші. ■

Легендарне «весілля Фігаро». 
 Фото надане театром.

❙
❙

ЧАС «Т»

Ювілейне «Весілля Фігаро»
Театр імені Франка зіграє популярну виставу вже 150-й раз

■
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Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Євросоюз узгодив це рішення, і про-
позиція подана до Європейського парла-
менту для ухвалення найближчим ча-
сом. «Україна може покладатися на ЄС. 
Ми продовжуватимемо підтримувати Ук-
раїну, в тому числі й фінансово, стільки, 
скільки потрібно. ...Україна може розра-
ховувати на регулярну фінансову допомо-
гу від ЄС протягом усього 2023 року», — 
заявив міністр фінансів Чехії Збинек Ста-
нюра.
 18 млрд євро — це не грант, це величез-
ний кредит, що надається нашій країні й 
матиме 10-річний пільговий період. Час-
тину коштів від західних партнерів ми от-
римуємо у формі грантів, але переважно 
допомогу надають через кредити. Прези-
дентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн 
вважає, що для України дуже важливо 
мати передбачуваний і стабільний потік 
доходів. Ідеться про суму  3-4 мільярди 
євро на місяць. І ці 3-4 мільярди євро ма-
ють бути профінансовані Європейським 
Союзом, американськими партнерами 

та фінансовими установами, додала пані 
фон дер Ляйєн. Близько 1,5 млрд євро на 
мі сяць для України фінансуватиме Євро-
пейський Союз — це якраз і є та сама ре-
гулярна фінансова допомога. 
 Судячи з останнього рішення, таке фі-
нансування ми матимемо, отже, 2023-й фі-
нансовий рік маємо пройти, як для воєн-
ного часу, відносно спокійно. 
 Рішення про допомогу Україні для 
країн ЄС теж непросте і йде паралельно з 
приборканням інфляції, найвищої за ос-
танні 50 років. Багато урядів різко відмо-
вилися від відносно дешевих газу та нафти 
з росії: загалом європейські країни зараз 
витрачають майже п’яту частину свого 

ВВП на енергоносії, хоча останніми ро-
ками їм доводилося витрачати десяту час-
тину. Нагадаємо, що Угорщина виступала 
проти рішення ЄС надати Україні 18-міль-
ярдний пакет допомоги, а також відмови-
лася приєднуватися до «стелі цін» на росій-
ську нафту в $60 за барель, впроваджену 
західними країнами для зменшення пото-
ку нафтодоларів у російську економіку. 
 Висока інфляція та повільніше, ніж 
у попередні роки, економічне зростан-
ня — це та ціна, яку глобальна економі-
ка платить за вторгнення росії в Україну. 
І водночас вона не йде в жодне порівнян-
ня з величезною ціною, яку зараз платить 
Україна. Наразі щомісяця наша держава 

витрачає до 250 млрд грн, більш ніж по-
ловина з яких іде на оборону. При цьому 
власних надходжень бюджету не вистачає 
навіть на покриття військових витрат, не 
кажучи про важливі сфери — соціальну, 
медичну та інші, базові для населення. 
Тож до початку 2023 року державний борг 
України перевищить валовий внутрішній 
продукт (ВВП), тобто вартість усіх вироб-
лених у країні товарів і послуг — він ста-
новитиме 106% від ВВП, тобто 6,4 трлн 
грн. Притому, що до кінця серпня 2022 
року держборг становив 3,6 трлн грн. А 
в 2023 році уряд прогнозує зростання дер-
жавного боргу майже вдвічі. Наступного 
року на обслуговування державного бор-
гу спрямовуватиметься кожна четверта 
гривня доходів бюджету, але іншого ви-
ходу немає, адже причина різкого зрос-
тання державного боргу одна — війна. Як 
сказав генеральний секретар Організа-
ції економічного співробітництва та роз-
витку Матіас Корманн: «Кінець війни та 
просто встановлення миру в Україні буде 
найефективнішим способом вплинути на 
економічні прогнози». ■

ПІДТРИМКА

Війна диктує ціни
Євросоюз надасть Україні 18 мільярдів євро

■

Ганна ВОЛКОВА 

Щодня полтавці задарма 
з’їдають 264 кілограми заморо-
женої картоплі. А також близько 
310 кілограмів ковбаси трива-
лого терміну зберігання. На те, 
щоб усе це просмажити, йде три 
20-літрові пляшки олії й кілька 
8-літрових балонів газу.
І так уже цілий місяць. Безплат-
ні обіди для мешканців облас-
ного центру влаштовують аме-
риканський благодійний фонд 
Good call ministries та благодій-
ники з Нідерландів.

 Черга до фургона з безплат-
ною їжею, установленого на пло-
щі біля обласного Центру есте-
тичного виховання учнівської 
молоді, не менш як двісті людей. 
Сьогодні вервечка людей удвічі 
довша, ніж учора. Певно, тому, 
що вчора було морозно, а сьогод-
ні потепліло. 
 — Я буду за вами? — звер-
тається до мене жінка років за 
50. 
 — Як ви думаєте, скільки до-
ведеться стояти? — натомість ці-
кавлюся в неї. 
 — Якщо не буде багато дітей, 
то недовго. Хвилин двадцять. 
Діти отримують їжу поза чергою. 
Але іноді їх тут вишиковується 
дуже багато. 
 Катерина — так назвалася 
жінка — переселенка з Харків-
щини. У Полтаву приїхала ще 
у квітні з чоловіком і лежачою 
свекрухою. Живуть у родичів на 
Садах-1, тому сплачують тільки 
за комунальні послуги. З доходів 
лише невелика пенсія свекрухи і 
державні виплати для внутріш-
ньо переміщених осіб (на кож-
ного по 2 тисячі). Щотижня жін-
ка приїжджає у Палац дозвілля 
«Листопад», де розташовується 
пункт видачі гуманітарної допо-
моги, по памперси для свекрухи, 
а заодно бере й безплатну їжу.
 — Спеціально добиратися зі 
спального району в центр і пла-
тити 20 гривень за проїзд сен-
су немає, — Катерина відверта 
зі мною. — Зайти принагідно — 

інша справа. В одні руки видають 
лише один кульок їжі, але дозво-
ляють двічі займати чергу. Я зай-
няла отам спереду, а тепер ще й за 
вами. 
 Через те, що дехто намагаєть-
ся бути найхитрішим і отримати 
кілька порцій безплатної їжі, між 
людьми часто виникають супере-
чки.
 — У перші дні, як ми тільки 
стали тут працювати, взагалі кої-
лось щось неймовірне, — розпові-
дає Сергій — один з волонтерів, 
який працює на роздачі благодій-
них обідів, студент Полтавського 
аграрного університету. — Це був 
просто неорганізований натовп, 
який, бувало, так напирав на фур-
гон, що він аж хитався. Доводи-
лося хвилин на п’ятнадцять-двад-
цять припиняти роботу, доки на-
род не заспокоїться. Тепер куль-
турно стоять один за одним. На 
вироблення цієї звички пішов ці-
лий тиждень. 
 — А якщо у когось дійсно ве-
лика родина, якщо у ній є неміч-
ні? Або хтось захоче для старень-
ких сусідів принести їжу? 
 — Згідно з нашими правила-
ми, видаємо додаткові кульки з 
їжею лише тим, хто пред’явить 
документ, що він є опікуном лю-
дини з інвалідністю, а також внут-
рішньо переміщеним особам, за-
реєстрованим за однією адресою. 
 За словами представниці цер-
кви «Спасіння», яка спонсорує 
реалізацію цього проєкту, Дарії 
Гетманко, найчастіше прихо-
дять до пункту безплатної роздачі 
їжі внутрішньо переміщені особи 
(більшість із Харківщини та Сум-
щини), а також малозабезпечені 
пенсіонери, безхатьки, люди з ін-
валідністю, мами з дітьми. Але є 
й цілком забезпечені громадяни. 
Всі дякують за таку підтримку. 

 До речі, саме ця кухня-фур-
гон три перші місяці широкомас-
штабної війни була рятівною для 
українських біженців, які пере-
тинали польський кордон. 
 — Це обладнання до Полта-
ви пригнали волонтери з Нідер-
ландів. Вони також забезпечили 
продуктами й поділилися техно-
логією приготування їжі, — додає 
координатор роздачі благодійних 
обідів Антон Ярмолюк. — Про-
дукти ми зберігаємо на одному зі 
складів у Полтаві, де є промислові 
холодильники. 
 Робочий день для кухарів-
волонтерів розпочинається о 
дев’ятій ранку. В цей час вони 
їдуть на склад, привозять напів-
фабрикати, розігрівають печі, 
щоб об 11-й розпочати видачу 
їжі. Процес її приготування про-
зорий і триває аж до 16:00. Четве-
ро хлопців і одна дівчина, які зай-

няті в цьому, працюють дуже зла-
годжено і швидко.
 На приготування замороже-
ної картоплі, порізаної тонень-
кими смужками, іде хвилин сім-
десять. Її обсмажують у великій 
кількості олії (яку щодня зміню-
ють. — Авт.), посипають сіллю 
й подають у невеликому паперо-
вому кульку. Зверху кладуть ку-
сочок ковбаси. До речі, ковбасу, 
розфасовану у високі залізні бан-
ки ємністю 850 грамів, спочатку 
проварюють просто в тарі, далі 
відкривають, ковбасу виймають, 
розрізають на шматочки і заки-
дають для прожарювання в олію. 
На смак так собі. Але ж це вулич-
на, а не ресторанна їжа. До речі, 
трирічний термін зберігання ков-
баси ось-ось закінчиться, як і її за-
паси.   
 — Коли ми тільки почали пра-

цювати, меню було набагато різ-
номанітнішим, — продовжує 
Сергій. — До картоплі фрі дода-
вали по черзі нагетси, рибу, а та-
кож голландський сир, банани, 
апельсини, кока-колу. Зараз ли-
шилася лише яловича ковбаса, а 
раніше була ще й куряча. 
 Отриману порцію їжі можна 
самостійно приправити кетчу-
пом і майонезом: масивні відерця 
з дозаторами встановлено на стій-
ці пересувної кухні. Окремо вида-
ють сильногазовані напої у неве-
ликих металевих баночках.
 Наступного тижня кухня-
фургон запрацює за іншою адре-
сою, яку волонтери поки що три-
мають у таємниці. Кажуть, хо-
чуть змінити контингент спожи-
вачів, стати ближчими до інших 
малозабезпечених полтавців, які 
теж потребують підтримки. ■

ДОБРА СПРАВА

Цілий фургон безплатної їжі 
Завдяки іноземним 
благодійникам 
полтавці мають змогу 
отримувати гаряче 
харчування

■

Черга за безплатною їжею хоч і чималенька, проте рухається досить швидко.❙

Гарячу порцію можна приправити соусом на свій смак — кетчупом або майонезом.❙

Щоб привчити людей до дисципліни і ввічливості у черзі, 
волонтерам знадобився тиждень.

❙
❙

Готують і роздають страви переважно молоді люди.❙

Сергій, один з волонтерів, 
є студентом Полтавського 
аграрного університету.

❙
❙
❙
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Україна воює за власне існу-
вання як незалежної держави. 
Росія — за можливість зберег-
тися у анахронічній формі гра-
біжницької імперії. Втім у війни 
набагато більше учасників. Тих, 
хто поставляє «хаймарси» нам. 
Інших, хто продає «шахеди» во-
рогу. Тих, хто допомагає Україні 
фінансами та матеріалами. І 
тих, хто надсилає українцям 
гуманітарну допомогу і вод-
ночас подвоює обсяг торгівлі 
з росією. Щоб краще оцінити 
їхні мотиви, варто поглянути на 
глобальні процеси, які стоять за 
цією війною.

Холодна війна 2.0
 Наші західні союзники регу-
лярно наголошують на потребі 
запобігти ескалації війни росії 
проти України на «третю світо-
ву». Втім у перекладі з політ-
коректного йдеться лише про 
потребу не допустити воєнного 
зіткнення ядерних держав. У 
реальності нова «холодна війна» 
триває принаймні з відомої про-
мови путіна 2007 року, якщо не 
з 2004-го, коли «кольорові рево-
люції» здалися російським елі-
там підступним способом Захо-
ду їх повалити.
 Ну а автентична «холод-
на війна», яку програв СРСР, 
була не чим іншим, ніж Тре тьою 
світовою без прямого воєнно-
го зіткнення. Після авантюри 
Хрущова 1962 року, коли той 
розмістив радянські ракети на 
Кубі, сторони подивилися в об-
личчя ядерному конфлікту і до-
сягли невисловленої домовленос-
ті більше так не робити.
 З іншого боку, більше люби-
ти одне одного після цього США 
і СРСР не стали. Їх можна було 
порівняти з двома ковбоями, які 
втупили «кольти» один в одно-
го, але продовжують штовхати-
ся ногами під столом.
 Мир у Європі з 1945 р. забез-
печувався гарантією взаємного 
знищення. А по світу тривали 
масштабні збройні конфлікти, 
які можна було розглядати і як 
«проксі-війни» між наддержа-
вами. Радянські зенітні раке-
ти С-75 «двіна» збивали амери-
канські літаки над В’єтнамом, 
а американські «стінгери» — 
радянські гелікоптери над Аф-
ганістаном.
 У комплексному протисто-
янні систем впав СРСР. Мен-
тально травмовані «найбільшою 
геополітичною катастрофою ХХ 
століття» вихідці з радянських 
спецслужб, які стали елітою 
«демократичної» росії, виріши-
ли, що справа насамперед у сла-
бодухості радянських вождів.
 Якщо Захід боїться порушити 
кордон ядерної держави, треба їх 
посунути, а далі говорити з ним з 
позицій сили. Репетиція з окупа-
цією Криму в 2014 році здалася 
вдалою. Коли спроби менш ризи-
кованого подальшого «гібридно-
го наступу» забуксували, путін 
вирішив, що настав час чергової 
демонстрації «сили волі».
 Адресою цієї демонстрації 
були США та держави Європи. 
Саме їм був адресований переда-
ний через МЗС ультиматум перед 
вторгненням. Про Україну там 
узагалі не йшлося. По суті, через 
вимогу відступу США з Європей-
ського континенту кремль вима-
гав згоду Вашингтона на російсь-
ке військове домінування на ньо-
му. У поєднанні з енергетичним 
важелем та можливістю «розді-
ляти і володарювати» серед євро-
пейських держав проблема тех-
нологічного відставання росії 
вже не виглядала б вироком.
 По суті, «православні чекіс-

ти» хотіли повторити на міжна-
родній арені той трюк, який здійс-
нили всередині росії. Розбудував-
ши інфраструктуру економічного 
зростання завдяки діяльності так 
званих «системних лібералів», 
вони звели їх з рівня повноправ-
них партнерів до менеджерів, які 
виконують вказівки. Ну а євро-
пейці мали поставляти капітали 
і технології, отримувати за них 
енергоресурси за монопольними 
цінами і боятися прогнівити ко-
мандувача найсильнішої армії 
на континенті.
 Українські захисники проде-
монстрували «переоціненість» 
російського війська. Втім менш 
помітною, але стратегічно важ-
ливішою поразкою москви стало 
те, що ні прямий, ні гібридний 
ядерний шантаж з використан-
ням захоплених Чорнобильсь-
кої та Запорізької АЕС не зупи-
нив потік військової допомоги 
Україні, що поступово нарастав.
 Ядерний чинник, безперечно, 
відіграє свою роль. Саме він знач-
ною мірою став причиною відсут-
ності наразі поставок Україні ра-
кет ATACMS, західних винищу-
вачів та основних танків.
 Але навіть обмежені за но-
менклатурою поставки військо-
вої техніки та озброєнь Україні 
викликали не помічену широким 
загалом істерику російських ек-

спертів у сфері міжнародної без-
пеки, які не можуть зрозуміти, 
«чому вони не бояться»?!
 Західні політики — притом-
ні люди і, звісно, вкрай серйозно 
оцінюють ризики. З іншого боку, 
вони добре розуміють, що капіту-
ляція перед ядерним шантажем 
— шлях у нікуди. Росія продов-
жить висувати нові вимоги, які 
буде ще важче виконати, ніж 
«віддати Україну». Ну а всі, хто 
це собі зможе дозволити, почнуть 
робити власну ядерну зброю, яка 
стане єдиною запорукою вижи-
вання держав.
 Тож непублічна відповідь 
США на ядерний шантаж, віро-
гідно, виявилася досить жорст-
кою, аби спонукати росіян поза-
дкувати з ядерною риторикою. Її 
рупор, ексзіцпрезидент рф дмит-
ро медвєдев, переключився на 
боротьбу з нечистою силою. Ціл-
ком можливо, що позиція США 
була підкріплена не менш одно-
значною негативною реакцією на 
«ігри з ядерними сірниками» з 
Пекіна і столиці Індії Нью-Делі.

«Радикалізація переможених»
 Велика війна у Європі, якої 
уникли радянські вожді після 
1945-го, але розпалив путін, — 
аж ніяк не унікальний випадок 
радикалізації глобального про-
тистояння після відмови сторо-
ни, що зазнала поразки у «по-
передньому раунді», визнати її. 
Скоріш, навпаки, така радикалі-
зація — регулярно повторюва-
ний сценарій.
 Після того  як «старий ре-
жим» у Франції не зміг упора-
тися з Великою Британією, він 
упав. Революційна Франція за-
стосувала терор усередині і поро-
дила масові армії назовні. Ними 
потім Наполеон на певний час 
контролював практично всю Єв-
ропу.

 Не надто сентиментальну, але 
все ж традиційну до того часу елі-
ту німецького Другого райху за-
мінили нацисти з концтабора-
ми. Знову-таки, Німеччина здій-
снила військову революцію за 
допомогою механізованої війни 
— бліцкригу — теж на певний 
час оволодівши Європою.
 Після відкинення амбіцій на 
глобальне панування і Франція, 
і Німеччина стали важливими 
частинами сучасного лібераль-
ного Заходу.
 Хотілося б сказати, що і ця 
ітерація глобального протисто-
яння завершиться так само. Втім 
росія, яка досі так і не стала пов-
ноцінною національною держа-
вою, навряд чи зможе повторити 
цей трюк.
 Йдеться не лише про потре-
бу якось тримати «скрепами» у 
своєму складі різноманітні наро-
ди — від осетинів до якутів. А і 
про замасковану сваволею «влад-
ної вертикалі» слабкість держав-
них інститутів. «Нафтогазову» 
економіку, яка за відсутності де-
мократичних традицій букваль-
но штовхає до формування авто-
ритарної влади задля контролю 
над розподілом ренти.
 З іншого боку, чинник ядерної 
зброї робить імовірнішою лише 
часткову поразку росії. Така по-
разка дозволить зберегтися ре-

жимові, байдуже — у нинішній 
чи тимчасово лібералізованій 
формі. Менш імовірним вигля-
дає колапс із радикальним пере-
форматуванням політичної кар-
ти північної Євразії. Втім він теж 
не виключений.

Китай на іншому боці
 Та проблемою наших союз-
ників, і відповідно України, є те, 
що глобальне протистояння має 
більше, ніж одного учасника. 
Чинником поразки СРСР стало 
порозуміння США з Китайською 
Народною Республікою, через що 
радянська військова машина, по 
суті, працювала (і витрачала ре-
сурси) на два фронти.
 Нині ж росія — смертельно 
небезпечний, але значно слаб-
ший претендент на перекроюван-
ня світового порядку. Натомість 
КНР потенційно здатна виступа-
ти повноцінною альтернативою 
Заходу.
 Два претенденти, що кидають 
виклик усталеній міждержавній 
ієрархії, — ситуація теж не нова. 
«Євроцентричні», ми мало усві-
домлюємо масштаби Другої сві-
тової війни в Індо-Тихоокеансь-
кому регіоні. А там Японія праг-
нула підпорядкувати собі на той 
час слабкий після внутрішньо-
го безладу Китай та низку країн 
Південно-Східної Азії. Якби ці 
амбіції реалізувалися, з часом 
Токіо міг би претендувати і на 
глобальне лідерство.
 США тоді впоралися з подвій-
ним викликом від Німеччини та 
Японії, бо об’єднали сили з ос-
лабленою, але все ще потужною 
Британською імперією, а також 
з СРСР та Китаєм. Зараз особ-
ливої ваги у новому глобально-
му протистоянні набуває пози-
ція Індії, єдиного власника пов-
ноцінної ядерної тріади поза ме-
жами вузького кола постійних 

членів Ради Безпеки. Ця держа-
ва наступного року замінить Ки-
тай як країна з найбільшим насе-
ленням світу.
 Попередні політичні інвести-
ції КНР у стратегічне партнерс-
тво з режимом путіна роблять 
для Пекіна неприємним із внут-
рішньополітичних міркувань 
різке засудження його авантюр, 
а поразки і злочини російської 
армії в Україні — токсичною на 
міжнародній арені явну підтрим-
ку москви.
 А якщо ще врахувати логіку 
глобальної конкуренції зі США, 
то закономірно, що «нейтралі-
тет» КНР явно дружній для росії. 
Пекін не дозволяє Заходу ізолю-
вати росію в Раді Безпеки ООН, 
додаючи ваги своєю позицією її 
абсурдним звинуваченням на ад-
ресу України включно зі знаме-
нитими «бойовими комарами».
 З іншого боку, КНР ставиться 
до рф не як до союзника, а як інс-
трументу. Зусилля росії відволі-
кають увагу Заходу від Індо-Ти-
хоокеанського регіону — чудово. 
Росія вимушена торгувати з КНР 
на його умовах і явочним поряд-
ком входити у китайський техно-
логічний простір, купуючи лише 
китайські вантажівки та смарт-
фони. Навіщо робити ще щось?
 Навряд чи Пекін прагнутиме 
рятувати кремль від наслідків 

авантюри в Україні. Сентимен-
тів до нинішнього режиму там 
не мають. А чим довше триває 
протистояння, тим більш залеж-
ною стає москва від Пекіна. Цю 
структурну залежність не посла-
бить навіть найбільш «прозахід-
ний» гіпотетичний постпутінсь-
кий уряд.
 У дусі традиційної страте-
гії Сунь-цзи Китай збирає плоди 
від військової підтримки крем-
ля, яку надають Іран та Північ-
на Корея. Але не тому, що їм 
так порекомендували з Пекі-
на. Просто попередні парії між-
народної системи скористалися 
діями росії для вирішення влас-
них проблем.
 Вони прагнуть скористати-
ся зайнятістю «світового шери-
фа» — США — «великою пробле-
мою», аби здобути власну ядерну 
зброю (у випадку іранського ре-
жиму) чи легітимізувати її (у 
випадку КНДР). А попутно ви-
торговують «живу копійку» від 
кремля за поставки зброї.
 Навряд чи в Пекіні у захваті 
від перспектив розширення клу-
бу власників ядерної зброї. Втім 
там аж ніяк не прагнуть змен-
шити витрати Вашингтона на 
боротьбу з порушниками «ядер-
них правил». Якщо йому вдасть-
ся, то й добре. Якщо ні, то що ж, 
принаймні головний конкурент 
«втратить обличчя», а його ува-
га і ресурси будуть розпорошені 
на два додаткові напрямки.

Глобальний Південь
 Знову ж таки, вже саме іс-
нування Китаю як глобального 
конкурента США покращує си-
туацію для росії, змушуючи Ва-
шингтон (і європейські столиці) 
розраховувати свої сили на про-
тистояння з потужнішим про-
тивником.
 Адже незалежно від резуль-

татів війни в Україні глобаль-
на конкуренція, якщо не конф-
ронтація КНР і Заходу, продов-
житься. Її перебіг наразі невиз-
начений.
 Значною мірою хід цього про-
тистояння залежатиме від того, 
кому вдасться залучити до тіс-
нішої співпраці «гнаних і голо-
дних» — розташовані переваж-
но ближче до тропіків та еквато-
ра країни, де зростання населен-
ня поєднується з проблемами, 
породженими недостатнім рів-
нем доходу.
 Перша світова війна створи-
ла тріщини у до того майже без-
застережному пануванні Захо-
ду, а Друга — запустила проце-
си, які зруйнували європейські 
колоніальні імперії.
 Змагання наддержав за часів 
«холодної війни» до певної міри 
було вигідним колишнім ко-
лоніям, які могли отримувати 
допомогу на модернізацію в об-
мін на політичну лояльність. 
Однак капіталістична економіка 
перемогла командно-адміністра-
тивну за ефективністю. Звісно, 
СРСР мав чимало режимів-са-
телітів в Африці чи на Близько-
му Сході, залежних від його під-
тримки, які натомість надавали 
місця під військові бази. Та коли 
йшла боротьба за важливу у ре-
гіоні державу, таку як Індонезія 
чи Єгипет, США знаходили аргу-
менти, аби перетягти їх на свій 
бік.
 Зараз дуже помічні для росій-
ської пропаганди в Південній 
Азії, Африці та Латинській Аме-
риці спогади про щедрість СРСР 
і розчарування світовим поряд-
ком, який, скажімо відверто, 
сприяє тому, щоб багаті держави 
залишалися багатими, а макси-
мумом для бідних був шанс роз-
винутися до суспільства з серед-
нім рівнем доходу.
 Утім росія — не СРСР: вона 
неспроможна ділитися рецепта-
ми модернізації, оскільки демо-
дернізується сама. Інша справа 
— КНР.
 Прагматизм, який демонс-
трує Пекін у стосунках з держа-
вами Глобального Півдня (коли 
переважно китайські фірми роз-
вивають місцеву інфраструктуру 
за позичені урядами у китайсь-
ких банків гроші), з одного боку, 
на відміну від СРСР, гарантує 
економічну ефективність його 
політики. З іншого, така політи-
ка слабо допомагає «завойовува-
ти серця».
 У будь-якому випадку ситуа-
ція конкуренції глобальних цен-
трів сили знову, як і за часів по-
передньої «холодної війни», дає 
шанс державам Глобального Пів-
дня виторгувати більше, ніж це 
дозволяє лише їхня економічна 
вага.
 Україна приречена стати ін-
тегральною частиною Заходу. 
Якщо, звісно, хоче вижити по-
ряд зі своїм схибленим сусідом. 
Втім це також означає, що гли-
бину і характер нашої співпраці 
з Китаєм хіть-не-хіть обмежува-
тиме конкуренція між Вашинг-
тоном (і Брюсселем) та Пекіном.
 Та якщо ми прагнемо стати 
кимось більшим, ніж «бідним 
родичем» у європейській родині, 
то після завершення війни маємо 
шукати шляхи, як самостійно чи 
спільно з іншими гравцями про-
биватися на зростаючі ринки пів-
денних країн. ■

АКЦЕНТИ

Які інтереси у союзників росії
У битву за Україну втягуються все нові країни

■

Україна приречена стати інтегральною частиною Заходу.
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Йому 33 роки. Народився і живе 
в Херсоні. Колись хотів бути пе-
рекладачем, але не склалося. До 
24 лютого працював кухарем — 
вивчився на нього, коли кинув 
університет. У день повномасш-
табного вторгнення прокинувся 
о шостій ранку, прочитав новини 
та зрозумів, що залишиться в 
місті та чинитиме опір. В обід до 
нього прийшли друзі. Принесли 
паливо і порожні пивні пляш-
ки для коктейлів Молотова. Так 
утворилася одна з груп підпіль-
ників, які діяли в Херсоні та об-
ласті протягом 9 місяців окупа-
ції. Майже всі її члени пройшли 
російські катівні, а тепер збира-
ються на фронт. 
Наш герой просить не називати 
його справжнє ім’я. На пропози-
цію вибрати собі ім’я для тексту 
каже: «Нехай буду Володею, а 
прізвище Ленін, щоб росіяни з 
глузду з’їхали». У Володі багата 
історія боротьби — в окупації 
він був і шпигуном, і навідником, 
пройшов через страшні тортури 
та полон. Він знає, за скільки 
колаборанти продавали життя 
партизанів і як з підручних за-
собів можна створити глобальну 
систему стеження за окупан-
тами. Про все це він розказав 
кореспондентці «Бабеля» Ганні 
Мамоновій.

«Я підготувався до 
партизанської боротьби»
 ■ Ти попросив не називати 
своє справжнє ім’я в інтерв’ю 
— поясни, чому. Херсон звіль-
нили, яка небезпека?
 — Деякі мої знайомі живуть 
на лівому березі в окупації. 
Якщо назву ім’я, це може на-
разити їх на небезпеку. Я дов-
го був у полоні, росіяни знають 
мене.
 А про херсонський парти-
занський рух от що зразу ска-
жу. Ми поламали росіянам сис-
тему. Вони думали, що в Києві 
сидить якийсь один куратор і 
роздає завдання, а всі партиза-
ни зв’язані між собою. Вони не 
розуміли, що в місті діють ба-
гато партизанських груп, час-
то ми не знали про існування 
одне одного. Це елемент безпе-
ки. Якщо когось накрили, на 
інших не вийдуть.
 ■ А в Києві був куратор?
 — Та ні, ну ти шо. Я контак-
тував з усіма потроху. Із війсь-
ковими, спецслужбами, людь-
ми від херсонської влади. Знай-
ти потрібні контакти несклад-
но, коли маєш багато друзів. 
Спитаєш одного, другого і за 
ланцюжком виходиш на люди-
ну, яка тобі потрібна, або вона 
на тебе виходить.
 ■ Що конкретно ти робив у 
підпіллі?
 — Передавав військовим 
інформацію про переміщен-
ня супротивника і координа-
ти базування техніки. Патрулі 
росіян «змальовував». Пра-
цював переважно по Херсону, 
якщо виходило, то й по навко-
лишніх селах. Скажімо так, 
кілька разів я успішно провів 
певні дії проти росіян.
 ■ Давай конкретніше, про 
що йдеться?
 — Був «бабах». Дивись, 
я дізнаюся, що колону війсь-
кової техніки завезли в якесь 
село. Мені цікаво поїхати та по-
дивитися. На місці дізнаюся, 
що вони сховали в корівниках 
тупо десятки танків. І все, ски-
нув координати, хлопці [війсь-
кові] відпрацювали.
 ■ А як дізнавався, що в селі 
базуються росіяни?
 — Часто інформація при-

ходила від людей, які щось ба-
чили. Ти дзвониш людині. Пи-
таєш, чи може вона підтверди-
ти точне перебування техніки. 
Людина йде корів забирати чи у 
якихось своїх справах, відкри-
ває гуглкарту, затискає паль-
чиком точку, на якій стоїть, 
— з’являється маячок із коор-
динатами. Я перевіряю і над-
силаю кому треба. Туди «при-
літає».
 ■ Окрім корівника, куди ще 
«прилітало»?
 — Та багато різних місць. 
Здебільшого в поля по пози-
ціях артилерії. Ще закинуті 
школи були, інтернати — там, 
де росіяни селилися. Потім точ-
ки за Чорнобаївкою були. Я все 
не згадаю, щодня тупо було со-
тні точок. І я їх пачками надси-
лав.
 Ще в мене була жменя клю-
чів від різних квартир. Від бу-
динку батьків, дідуся. Хтось 
їхав з міста — евакуйовував-
ся — залишав мені ключі. Я у 
квартирах поставив камери ві-
деоспостереження з оглядом на 
дорогу. Моніторив переміщен-
ня росіян. Потім почав оренду-
вати квартири під відеоспосте-
реження.
 ■ Люди, які залишили клю-
чі, знали, що ти ставиш каме-
ри? Як узагалі ти додумався до 
такої схеми?
 — Не знали, бо могли зляка-
тися і відмовитися, а хтось міг 
донести.
 А додумуватися ні до чого 
не треба. Мені здається, це оче-
видні речі. В YouTube дивиш-
ся фільм про агентів і повто-
рюєш за ними. Знайшов люди-
ну, яка продавала відеокамери 
до 24 лютого. Після вторгнення 
вона згорнула свою діяльність, 
я забрав у неї все, що мені було 
потрібно.
 Можна ще почитати біогра-
фію Євно Азефа чи книж-
ку Ганса фон Даха «Тотальний 
опір». Я її за 100 гривень ко-
лись купив. Там інструкція з 
партизанської війни.
 Як кухар і партизан говорю: 
можна космічний шатл зліпи-
ти із сірників, якщо знайдеш 
інструкцію в YouTube.
 ■ До 24 лютого ти працював 
кухарем. У який момент пере-
творився на партизана?
 — Тут я скажу за себе і своїх 
друзів. Двадцять четвертого 
лютого ми зібралися і зрозумі-
ли, що будемо це робити. Ми 
принесли до мене додому мас-
тило, бензин, гвіздки. У нас не 
було сумнівів. Із 2014 року я 
спостерігав за всіма негідника-
ми в місті. Дуже дивувався, що 
спецслужби не можуть із ними 
щось зробити.
 ■ Що ти вкладаєш у слово 
«негідник»?
 — Члени проросійських 
партій, фігуранти корупцій-
них схем, люди, які створюва-
ли перешкоди для ТрО перед 
нападом росії.
 Я почав цікавитися аген-
турними і контрагентурними 
діями, коли закипіло у Криму 
та на сході у 2014-му. Намагав-

ся вираховувати проросійські 
групи в Херсоні, здавав їх спец-
службам. Мої дії особливо ус-
пішними не були. Але мені це 
було цікаво, я підготувався до 
партизанської діяльності.
 ■ Розкажи, де ми зараз пере-
буваємо?
 — Це одна із квартир, що 
орендую. Одна з моїх схованок 
під час окупації.
 ■ Ми можемо її описати, ти 
не проти?
 — Тільки без деталей, вона 
мені ще знадобиться. 
 Велика чотирикімнатна квартира роз-
ташована в центрі Херсона. В одному з 
дворів, які перетікають один в одний — у 
них легко загубитися. У всіх кімнатах сто-
ять мішки із цвяхами, битим склом, бут-
лі з мастилом і паливом. На стіні — мапа 
Херсонської області та Херсона з помітка-
ми. Що вони означають — хлопець уже не 
пам’ятає.
 Одна з кімнат заставлена коктейлями 
Молотова. Їх Володимир наробив, коли 
кілька тижнів переховувався від росіян і 
не виходив на вулицю. На столі в одній із 
кімнат лежить пакет з одягом, в якому він 
був у полоні. Каже, що не знає, викинути 
його чи залишити як речовий доказ.
 Поряд лежить книжка про Другу сві-
тові війну — про те, як Червона армія 
звільняла Україну. Хлопець виніс її з поло-
ну. Чотири місяці його тримали у ГУНП на 
вулиці Кірова. Там затриманим давали 
читати книжки винятково радянських авто-
рів. У середину книжки вкладений аркуш 
паперу — на ньому накреслена шахівни-
ця. Фігури — клаптики паперу з підписа-
ми. Хлопець зробив їх у камері. Йому при-
несли папір та олівець написати зізнання, 
а він намалював шахи. Потім грав сам із 
собою чи із співкамерниками.
 ■ Якщо ти хотів боротися з 
росіянами, чому не записався 
в Територіальну оборону?
 — Тому що в ТрО були не-
компетентні командири. Я ба-
чив це так. І взагалі, я не слу-
жив в армії, у мене немає досві-
ду ведення бою. У мене був до-
свід того, що після 2014 року 
спостерігав за проросійськи-
ми гадами, втирався до них у 
довіру під різними іменами че-
рез соцмережі. Збирав інфор-
мацію про них.
 ■ Варіант виїхати з Херсона 
на час окупації не розглядав?
 — Я колись був футболь-
ним уболівальником — моло-
дим і гарячим. Руки в татую-

ваннях. Мене б узяли за них 
на блокпостах. І навіть якби 
не було татух, не стояв вибір, 
бути партизаном чи ні. Внут-
рішньо був готовий до бороть-
би, розумів, що можуть злови-
ти, бити. І друзі були готові до 
боротьби.
 ■ Ви зібралися і проговори-
ли, наскільки це небезпечно? 
Може, і легенди вигадали на 
випадок затримання?
 — Не було такого, щоб ми 
сіли, обговорили ризики, ви-
гадали легенди. Ми спілкува-
лися, обмінювалися думками.
 Моя легенда — я «збивав» 
гроші з українських спецслужб 
і передавав їм фальшиву інфор-
мацію. Типу все заради гро-
шей, більш нічого.
 Я справді «збивав» гроші 
зі спецслужб, бо в мене їх не 
було, щоб орендувати кварти-
ри чи купити відеокамери для 
спостереження. Не було гро-
шей, щоб купити зброю. Виму-
шено купував у дідів обрізи за 
свої гроші. Знаю, що один хло-
пець виміняв гранату на коро-
бок трави.
 Якось біноклі на OLX ку-
пував. Купував і «стрімався» 
конектитися з тими, хто про-
давав. Вони теж «стрімалися» 
— хто купує біноклі в окупо-
ваному місті? І я типу — хто їх 
продає? Я сиджу на «ізмєні», 
вони сидять на «ізмєні», але 
ми все одно домовляємося.

«Мого товариша за кілька 
тисяч доларів здав його 
далекий родич»
 ■ Мені потрібен був 
морський монокуляр. Я пішов 
до одного моряка спитати. Він 
каже: «Навіщо тобі?» «Для 
потрібної справи», — відпові-
даю. Він далі: «Що з ним роби-
тимеш?» Кажу: «Ти що не ро-
зумієш? Дивитимусь на гори-
зонт».
 ■ Моряк міг тебе здати, ду-
маю, він зрозумів, чим ти зай-
маєшся.
 — У людини були припу-
щення, хто я та для чого купую. 
Щоб потрапити «на підвал», 
цього достатньо. Я старався так 
сильно не ризикувати та біль-
ше купував через знайомих.
 ■ Знаєш випадки, коли 

росіянам за гроші здали пар-
тизанів?
 — Звичайно. Це сталося з 
моїм товаришем. За кілька ти-
сяч доларів його здав далекий 
родич. Але хлопець дізнався і 
змився, його не впіймали.
 ■ Де зараз той далекий ро-
дич, який здав?
 — Поняття не маю. Може, 
змився разом із росіянами.
 ■ Гроші за партизанів пла-
тили військові чи фсб?
 — Вони не представляли-
ся. Люди в цивільному, у ба-
лаклавах і без шевронів. Це не 
має значення — фсб, військові, 
росгвардія. Усі вони взаємодія-
ли.
 Росіян насамперед цікави-
ли партизани, які мають зброю 
і вибухівку, охоче платили гро-
ші за інформацію. Розуміли, 
що будь-якої миті їх можуть 
підірвати, пристрелити чи їм 
на голову щось прилетить від 
наших військових.
 ■ Повертаючись до твоєї 
легенди, багато «виманив» 
грошей з українських спец-
служб?
 — Трошки вийшло. Десь 
півтори тисячі «зелені». Але ти 
ці гроші з них вириваєш. Вони 
такі: «Спочатку іди туди, зроби 
те». А ти: «Не буду йти, спершу 
грошей дайте». — «Ні, спочат-
ку іди зроби».
 ■ Чому тебе захопили у по-
лон — десь видав себе?
 — Росіяни взяли мого 
знайомого. Я знав, що його ка-
туватимуть і моє ім’я рано чи 
пізно спливе. Той хлопець знав 
мою адресу — я почав змінюва-
ти квартири. Намагався жити в 
приміщеннях, які не пов’язані 
зі мною. Десь на третій чи чет-
вертій квартирі мене взяли. 
Думаю, вистежили.
 Це було в липні, а відпус-
тили в жовтні. Тримали 75 
днів. Вони прийшли зранку. 
Дзвінок у двері. Я був у квар-
тирі з товаришем. Кажу: «По-
чекай, не відчиняй двері, зараз 
видалю все з телефона». Він чи 
не почув, чи не зрозумів і від-
чинив. Вони вломилися, я на-
магався викинути телефон у 
вікно, але не докинув. Отака 
тупість.
 Поклали нас на підлогу, 

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«У херсонських підлітків 
ніж у деяких

Як місто чинило опір росіянам — розказує підпільник і майже спецагент

■

Херсонський партизан із вигаданим ім’ям Володя Ленін.❙
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стягнули руки хомутами. Кожен, хто 
заходив у квартиру, йшов через нас — 
наступали ногами. Товариша у перед-
покої поклали, потім на кухні почали 
допитувати, мене в іншій кімнаті. Об-
мотали шию подовжувачем і душили. 
Забрали телефони, побили та повезли в 
ГУНП. Вони знали моє ім’я. Сказали, 
що шукали багато місяців.
 Дорогою до ГУНП нас били у груди, 
по голові та ногах. Стріляли над голо-
вою, але пістолетом без патронів. Типу 
клац-клац-клац. Але перший раз, коли 
клацають, ти ж не розумієш, з патрона-
ми чи без.
 Привезли в ГУНП. Прив’язали руки 
до стільця. До вух пристебнули елект-
ричні дроти, почали током бити. Потім 
пластиковими трубами били. Ось цим 
усім б’ють і питають: «Хто ще з тобою 
у ДРГ, називай імена, не пам’ятаєш — 
згадуй». Ти звиваєшся, прив’язаний 
до стільця, нічого не можеш зробити. А 
вони луплять і сміються.
 ■ Дроти пристьобували лише до 
вух?
 — До пальців, до вух, до щоки. Обіця-
ли до геніталій підключити, швабру в 
дупу засунути. Казали, що віддадуть че-
ченцям, і вони відріжуть мені голову. 
Або військовим, і ті танком переїдуть. 
Постійно повторювали: «Ти нацик, тебе 
повезуть у Донецьк на смертну кару або 
закриють на 15 років за екстремізм». 
Залякували та били. Потім якийсь час 
мене морили голодом.
 Допитували день через день. Щора-
зу били током, пластиковими трубами. 
Там у них процедура стандартна. Тебе 
побили-побили, ти ох...вший сидиш, а 
вони ставлять запитання.
 Один раз накинули мені ганчірку на 
обличчя і воду лили. Ти в цей час не мо-
жеш дихати, захлинаєшся. Люди від 
такого відключаються, може статися 
клінічна смерть. Потім тебе відкачу-
ють, тим же струмом кілька разів вда-
рять і знов допитують. Зі мною один раз 
таке було — вони спробували, але щось 
не пішло.
 ■ Були допити, коли тебе не катува-
ли?
 — Бувало. Це залежало від їхнього 
настрою.
 ■ Вони — це хто: росгвардія, праців-
ники фсб, військові, «кадировці»?
 — Не знаю. Це були точно не кав-
казці, говорили без акценту. Одягнуті 
в цивільне, без розпізнавальних зна-
ків, обличчя закриті балаклавами. І ще 
у тебе шапка чи мішок на очах, щоб ні-
чого не бачив.
 ■ Скільки найдовше тебе не годува-
ли?
 — Шість днів. Голод — це найсклад-
ніше, що було. Один день без їжі можеш 
потерпіти, у тебе живіт побурчить, гру-
бо кажучи. Другий день теж нормаль-
но. А коли четвертий день…

 

Бувало, що вони один чи два дні не году-
вали, бо забували. Типу потерпіти. А от 
коли шість днів поспіль було, то сказа-
ли, що в мене лікувальне голодування.
 ■ Воду давали?
 — Так, воду давали. Раз на добу пус-
кали в туалет, давали їжу і стаканчик 
окропу. Раз на п’ять днів — пакетик 
чаю. І отак це відбувається. Туалету в 
камері немає — замість нього баклаж-
ка. Крана з водою немає — набирали 
воду з батареї опалення. Я постійно про-
сив у них кип’ячену воду. Під кінець ут-
римання набрав собі стаканчиків у ря-
док, мені дозволяли запастися окропом 
на день.
 ■ Чого це вони так?
 — Примелькався. За два з полови-
ною місяці утримання було три ротації 
охоронців і слідчих. Перша ротація за-
брала мій телефон із доказами. Друга 
ротація не знала майже нічого про мене. 
Третя ротація взагалі нічого про мене не 
знала, окрім того, що я нацист, бо руки 
в татухах.
 ■ Вони не передавали один одному 
справи?
 — Ні. Це багатьох хлопців врятува-
ло.
 ■ Що з’ясовували під час допитів?
 — Інформацію про інших, що роби-
ли, із ким робили. Вихід на координа-
торів. Тебе просто луплять і лякають, 
лякають і луплять.
 ■ Спати давали?
 — Бувало таке, що вривалися посе-
ред ночі, починали лупити або тягну-
ли на допит. Годинника у нас не було, 
у камері весь час горіла лампочка. Її не 
вимикали. І ти весь час сидиш у сиро-
му холодному місці. Під лампочкою. У 
футболці та шортах, у яких схопили.
 ■ Думав, що не вийдеш з полону?
 — Ще б пак. Мене постійно водили 
на фальшиві розстріли — стріляють у 
тебе, а там холості. Або я чув, як у ко-
гось наче стріляють. Була один раз така 
тема, що вони замучили типу. Вони 
його мучили-мучили, він довго кричав 
у катівні. Потім перенесли його в каме-
ру, а він не дихає. У мене у дверях була 
дірочка, я через неї побачив, як виноси-
ли тіло надвір.
 Один раз мене повели набрати воду. 
До решітки біля краника був пристеб-
нутий чоловік. Обличчя закрите мас-
кою, на тулубі куртка — нижче голий, 
увесь у крові та лайні. Ну ти розумієш, 
про що я. Вони пристебнули його до 
решітки так, щоб він висів на руках. 
Що з ним сталося потім — не знаю, ба-
чив його лише раз тоді.
 ■ Жінки серед утримуваних були?
 — Один раз чув, що на допит ведуть 
жінку. Вона кричала. І не просто «ай» 
як від удару кийком, а так, як коли тебе 
б’ють струмом. Тоді ти кричиш зовсім 
інакше.
 ■ Катували цілодобово?

 — У робочий час слідчих. Вони о 
дев’ятій ранку приходили на роботу, 
нас у цей час пускали в туалет. І десь із 
десятої ранку до дев’ятої вечора допиту-
вали. Із кімнат допитів постійно луна-
ли крики, вони стабільно мучили щод-
ня купу народу.
 ■ Скільки було кімнат для допитів?
 — Дві.
 ■ Як довго тривав допит — годину, 
пів години?
 — Могло бути 15 хвилин, а могло й 
кілька годин. Одного разу мені здало-
ся, що допитували пів годинки, а хлопці 
в камері сказали, що мене не було п’ять 
чи шість годин. Просто у тебе все так зли-
вається під час допиту — тебе б’ють, ти їм 
щось розказуєш. Час летить швидше.
 ■ Що ти їм розказував?
 — Щоб менше били, потрібно з ними 
спілкуватися. Тебе щось питають, ти 
починаєш говорити і перестрибуєш на 
іншу тему. Я постійно перестрибував 
на тему історії та літератури. Я бага-
то знаю віршів Пушкіна, Лермонтова, 
Тютчева, читав їм вірші. Про російську 
літературу та історію багато говорили. 
От вони питають, чому їх у нас назива-
ють ватниками. Я починав їм довго по-
яснювати. І отак ти з ними граєшся.
 ■ У російських в’язницях наших по-
лонених примушують кричати «слава 
росії» та співати гімн росії. У вас таке 
було?
 — Нас примушували кричати «Сла-
ва Україні у складі росії» та співати 
російський гімн.
 ■ Як тебе відпустили з полону?
 — Пощастило. Телефони з інформа-
цією проти мене вкрали слідчі з першої 
чи другої ротації. Слідчий із третьої ро-
тації нічого про мене не знав. Він був ко-
лишнім футбольним уболівальником, 
як і я. Ми спілкувалися про футбол. Я 
йому пояснив, що я ніякий не дргшник 
— лише «збивав» гроші з українських 
спецслужб. Що передавав військовим 
липові координати, бо у мене не було 
свідка, який бачив безпосередньо цілі.
 Слідчий казав, що виріс у футболь-
ному середовищі та розуміє, що мої та-
туювання — це не нацизм, а така мода, 
що все це притягнуте за вуха. Він сам 
був втомлений від цих усіх подій, від 
війни. Тому сказав: «У мене місяць до 
ротації. Я тебе відпущу, але ти загуби-
ся. Бо через місяць я тебе передам на-
ступному, незрозуміло, захоче він тебе 
вбивати чи ні». Я вийшов і загубився.
 ■ Слідчий був фанатом якого фут-
больного клубу?
 — Одного з московських клубів. Слу-
хай, не хочу казати, якого саме, бо під-
ставлю його.
 ■ Він тебе катував.
 — Саме він жодного разу не катував. 
Це була остання ротація, останній тиж-
день мого утримання.

«На фронт піду, хотілося б у розвідку»
 Коли мене відпускали, то відвез-
ли подалі від ГУНП. Сказали: «Іди, не 
обертайся». Думали, що я не знаю, де 
опинився. А я знав, бо на книжках біб-
ліотечний штамп.
 Я дійшов пішки додому, уперше за 
чотири місяці подивився у дзеркало. 
Брудний, із бородою. На голові шевелю-
ра — як скажений професор із вусами. 
Зважився — схуд на 18 кілограмів.
 Подзвонив батькам, сказав, що жи-
вий. Попросив їх передати це всім, кому 
зможуть. Сам не хотів ні з ким контак-
тувати, думав, що за мною стежать. 
Перші кілька днів не спав. Постійно 
їв і пив чай. Дома їжі не було, я жував 
якісь пряники запліснявілі. Жор прой-
шов тижнів за три після звільнення.

 Довгий час я сам сидів у квартирі та 
ні з ким не спілкувався — мене всі побо-
ювались. Думали, що росіяни стежать 
за мною чи я почав із ними співпрацю-
вати. Я і сам ховався, тому що хвилю-
вався, що росіяни зрозуміють, що я їм 
байки розповів, і знов мене зловлять.
 ■ Як дізнався про звільнення Херсо-
на?
 — Звільнення Херсона я зустрів в об-
ласній раді. Я лазив по адмінбудівлях, 
які росіяни кинули. Шукав розтяжки 
та зброю, що міг би використати. В об-
лраді нічого не знайшов, тільки кілька 
банок консервованої квасолі. Але там 
лазили інші хлопці, шукали якесь «ба-
рахлішко». Вони сказали, що наші з 
прапором проїхалися по місту. Це була 
перша година дня 11 листопада.
 ■ Херсон звільнили, повернулася 
поліція, колаборантів шукає СБУ. Чи 
потрібні місту тепер партизани, де ба-
чиш своє місце?
 — Планую працевлаштуватися у 
Збройні сили. На фронт піду. Парти-
занський рух, можна так сказати, са-
морозпустився. Але ні я, ні мої друзі 
не хочемо йти на «гражданку». Не ко-
жен день починається визвольна війна 
проти кацапів, розумієш? Гріх не взяти 
участь у такому русі.
 Я б не казав, що Херсону після звіль-
нення не потрібні партизани. У місті 
повно колаборантів. Зараз я би радив 
спецслужбам ходити в цивільному. Не 
відсвічувати, не притягувати зайвої 
уваги та уважно придивлятися до ціка-
вих людей. Або це можуть робити пар-
тизани та давати інформацію правоохо-
ронцям.
 ■ В армії чим хочеш займатися?
 — Куди покличуть, туди й піду. Хоч 
у піхоту, хоч окопи рити. Але хотілося 
б у розвідку. Проводити диверсійні дії. 
У багатьох херсонських підлітків, які 
на стінах малювали балончиком синьо-
жовті стрічечки, оперативного досві-
ду більше, ніж у деяких співробітників 
спецслужб.
 Ми 9 місяців перебували в постій-
ному стресі, що тебе можуть схопити. 
І успішно діяли в таких умовах. Тобто 
тремор у тебе вже не такий шалений, 
як у тих, хто через це не пройшов. Ти 
вже більш холоднокровний, спокійний. 
Знаєш, чого очікувати від супротивни-
ка, як поводитися з ним. Якби я знав 
це весною, то діяв би сміливіше. Мож-
на було б підривати їхні патрулі, робити 
хибні виклики та нападати на них. Щоб 
вони приїхали кудись, думаючи, що там 
ховається ТрО, а ти їх підриваєш. Замі-
нував велосипед, грубо кажучи. Стоїш 
біля під’їзду і на кнопочку натискаєш.

 Ми заходимо в їдальню неподалік — замерзли. 
Партизан замовляє собі борщ, пиріжки і хотдог. Він 
говорить, що став менше їсти, ніж у перші дні після 
звільнення. Обід приносять в одноразовому пласти-
ковому посуді. Чоловік роздивляється його і каже, що 
перші 40 днів полону їх годували лише кашею. Потім 
стали давати суп у таких самих тарілках. І ложка була 
така сама, як зараз, — біла пластмасова.
 ■ Не думаєш, що тобі потрібна допо-
мога психотерапевта після катувань?
 — Ні, я не відчуваю необхідності до 
когось звертатися. Тарілочки мене не 
бентежать. Тривожність виникає, коли 
чую вибухи. Мені страшно не те, що це 
вибухи. Мені здається, що це хтось та-
рабанить у двері. Виринають спогади 
про день, коли схопили. Я не боюся, що 
знову заберуть, але трохи напружуюсь 
від стуку.
 ■ Звучить не дуже: не боюся, але на-
пружуюсь.
 — А хто мене зараз буде забирати? Я 
сам зараз кого завгодно заберу. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

оперативного досвіду більше,
співробітників спецслужб»

■

Тюремна камера в будівлі, де були, імовірно, в’язниця та катівня. 19 листопада, Херсон.❙
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Найкращі «антидепресанти» 
для дітей — мобільні 
телефони 
 — Усім хочеться додому. 
Більшість українок, з якими я 
спілкуюся, збираються повер-
татися до рідних домівок, — 
продовжує Лариса. — На жаль, 
ми не можемо зробити цього за-
раз, поки існує загроза знову 
потрапити під обстріли й знову, 
не дай Боже, пережити те, що 
пережили. Нестабільна психі-
ка підлітків цього не витримає. 
Мого найменшого, семирічно-
го Тихона, мабуть, найлегше 
відволікти від сумних, страш-
них спогадів. Купиш йому 
якусь дрібненьку іграшку, і 
він задоволений, ніби й щасли-
вий. Його дуже тепло прийня-
ла школа. Ми приїхали сюди 
15-го березня, а вже 21-го Ти-
хон пішов у перший клас. Спо-
чатку йому знайшли помічни-
цю, яка спілкувалася з ним че-
рез гугл-транслейт. Згодом він 
почав розмовляти французь-
кою, вже гарно читає, вчитель-
ка його хвалить. А як вірші роз-
казує, так йому весь клас апло-
дує… 
 Але й малого війна не від-
пускає. Якось, дивлячись на 
літак у небі, сказав: «Мамо, а 
пам’ятаєш, як ми до війни гово-
рили: «Дивись, літак летить!»? 
А коли почалася війна, тоді ка-
зали «літак» і ховалися». У Ти-
хона дуже нестійкий емоційний 
стан, ледь що — зразу плаче. На 
ньому також позначилися всі ці 
переживання. І ніхто ж не знає, 
що буде далі. Бо якщо копнути 
глибше, то всі переживання ви-
ходять наверх. А якщо вихо-
дять, то вони існують на підсві-
домості. Так, хтось у майбутнь-
ому, може, стане сильнішим. А 
в когось пережите переросте у 
фобії, в когось — у маніакаль-
ні стани. Тут для психологів не-
початий край роботи. Вона має 
бути методичною й систематич-
ною.
 Лариса не приховує, що 
найкращим «антидепресан-
том» для її дітей були й зали-
шаються мобільні телефони. 
Коли «сидять» у них, то, пори-
наючи у віртуальний світ, забу-
вають про реальність, і начеб-
то у них все добре. На перший 
погляд, спокійні. Але насправ-
ді знервовані й дратівливі. 
 І це ще їм, вважає, пощасти-
ло. Вони пів місяця більш-менш 
благополучно провели в підвалі 
свого будинку. Спустились туди 
25 лютого, коли зрозуміли, що 
почалася війна й одним днем 
усе не завершиться, хоч би як 
опиралася свідомість, яка й 
досі не може цього сприйняти. 
Коли ворожий снаряд влучив в 

один з під’їздів багатоповерхів-
ки, в їхній квартирі вилетіли 
лише балконні вікна. Дякува-
ти Богові, жінка не розгубила-
ся і встигла набрати у ванну та 
ще у два бідони води, яка потім 
їм дуже стала в нагоді. 
 — У підвалі ми почувалися 
захищеними, — пригадує Ла-
риса. — Але якби влучило туди, 
дуже сумніваюся, що хтось зміг 
би вибігти. Бо вихід був один, а 
людей багато. Одразу виникла б 
паніка. Але підвал затягує. Ви-
ходити з нього на вулицю було 
страшно. Піднімались на по-
верхню лишень для того, щоб 
з’їсти чогось гарячого та випи-
ти чаю на «польовій кухні», яку 
організували у дворі чоловіки, 
мешканці нашого будинку. 
 Ларисин чоловік до почат-
ку війни не встиг повернутися 
з робочої зміни з Києва, з тих 
пір вони ще не бачилися. Але 
за першої можливості, коли 
з’являвся зв’язок, намагали-
ся зателефонувати чи написати 
одне одному. 

«Під час евакуації я боялась 
загубити сина, тому весь час 
перепитувала його, чи він на 
місці» 
 Особлива історія в житті 
родини, як і тисяч мешканців 
Бучі, — евакуація. Їх мали ви-
везти з тимчасово захопленого 
міста 10 березня. Люди цілий 
день — з 10-ї до 17-ї — просто-
яли на морозі, однак автобуси, 
які окупанти заблокували, того 
дня не приїхали, і вони, замер-
злі й голодні, мусили вертати-
ся знову до підвалів. А Лари-
са відважилася вперше за час 
війни переночувати з дітьми у 
своїй охололій квартирі. У ліж-
ка лягати побоялися. Стягнув-
ши з них матраци, поклали їх, 
за правилом двох стін, у кори-
дорі. Наступного ранку знову 
вирушили до міськради, звід-
ки мали виїжджати евакуацій-
ні автобуси. 
 — Люди зібралися на 9-ту, а 
транспорт подали чи то о 15-й, 
чи о 16-й, — продовжує Лари-
са. — Це були жовті «Богда-
ни». Ажіотаж був страшенний. 
Знервовані й налякані люди по-
чали брати ці автобуси штур-
мом. Мене і двох дітей — Тихо-
на й 11-річного Ваню — потік 
буквально заніс у салон, а най-
старшого, 15-річного Іллю, на-
товп відтіснив. Ви не уявляєте, 
що зі мною почало коїтись! Не 
знаю навіть, де в мене сила взя-
лась, але я з криком «Віддайте 
мою дитину!» усіх розштовха-
ла і таки затягнула сина до ав-
тобуса. Там було не до етикету. 
Це був такий стрес, що я всю до-
рогу кликала сина, аби впевни-

тись, що він поруч, хоча ніби й 
розуміла, він нікуди не міг поді-
тись, бо автобус рухався без зу-
пинок. 
 Колона — у голові «Богда-
ни», а за ними приватні автів-
ки з білими простирадлами і 
написами «Діти» — виїхала 
на Житомирську трасу. Траса 
була всіяна трупами цивільних 
і розбитими машинами. На все 
це жахливо було дивитися. Їха-
ли недовго — десь за кілометр 
окупанти на БТРах і танках зу-
пинили колону. Півтори годи-
ни, протягом яких вони щось 
вирішували, людей не відпус-
кав страх. Боялись, що їх мо-
жуть розвернути. У салоні ав-
тобуса не вистачало повітря і 
нічим було дихати. Знервовані 
й перелякані пасажири трима-
лися на одній нозі, бо під нога-
ми стояли сумки. Точкою опо-
ри для них були лишень поруч-
ні вгорі, тому мусили підніма-
ти високо руки. Діти плакали. 
Хекали коти й собаки. Зреш-
тою, колону таки розвернули й 
направили якимись об’їзними 
шляхами в село Білогородку 
Бучанського району. Тут волон-
тери нагодували евакуйованих, 
а згодом автобусами відвезли на 
Центральний залізничний вок-
зал Києва. 
 — На вокзалі було бага-
то психологів, вони говорили 
з дітьми, але у нас був такий 
стан, що взагалі нікого не хоті-
лось бачити, а тим паче спілку-
ватись, — продовжує Лариса. 
— Я розуміла, що в Києві зали-
шатися небезпечно, тому при-
йняла рішення їхати до сест-
ри у Францію. І тут оголосили 
про відправлення евакуацій-
ного потяга до польського Хел-
ма. Мої хлопці одразу постави-
ли вимогу: «Якщо нашу кіш-
ку не візьмуть, ми теж нікуди 

ВІДНОВЛЕННЯ

Біль у душі, 
■

Діти-біженці: як виключити їх з минулого і включити 
у теперішній час?

Ганна ВОЛКОВА  

Багатодітну родину з Бучі, яка евакуювалась до Франції, досі не 
відпускає пережите. Допомогти українським переселенцям позбу-
тися страхів і страждань, пов’язаних з війною, взялися небайдужі 
люди. Але, щоб був результат, до цієї справи мають підключитися 
державні інституції. Чим раніше, тим краще. Адже пережите може 
перерости у фобії чи навіть маніакальні стани.  
— Ми тут з березня, але ще влітку присідали від гучних звуків. 
Якось поїхали у магазин, а над ним спортивна зала, і в когось, 
мабуть, гиря чи штанга випала, добряче загуркотівши. То ми так і 
присіли. А місцеві навіть не зреагували на той звук, — розповідає 
43-річна вихователька дитсадка з Бучі Лариса, яка побажала, щоб 
її прізвище не називали. 
Через війну жінка разом із трьома неповнолітніми дітьми опинила-
ся на півдні Франції, у місті Монпельє, що неподалік Середземного 
моря. Тут уже давно живе її молодша сестра, яка вийшла заміж 
за француза. Тому 11 березня, сівши в евакуаційний потяг, який 
прямував до Польщі, Лариса знала, де вона зупиниться. З Киє-
ва до Монпельє добиралися чотири доби. І коли, здавалося, все 
найстрашніше було позаду, з’явилася інша проблема: старші сини 
Лариси не сприймають нових реалій. Вони відмовляються вчити 
французьку, хоча старший, Ілля, опановував її в бучанській школі з 
поглибленим вивченням іноземних мов. І взагалі хлопці ходять до 
тамтешньої школи через не хочу. Лише й розмов про те, щоб по-
вернутися додому. Їхня мама, педагог-психолог за фахом, не знає, 
як із цим справитись. 

Літня резиденція для українських дітей, організована громадянкою Франції Світланою Бакуновою.❙

Після веселих занять обід здається смачнішим.❙

На арт-терапевтичному заході у Франції влітку 2022-го.❙
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не поїдемо». На щастя, у поїзд 
пускали з домашніми улюблен-
цями. У вагоні хоч і було багато 
людей, але без тисняви. У Хел-
мі нас дуже гарно прийняли во-
лонтери, кішку одразу чипува-
ли й зробили їй щеплення. Ми 
витратили ще кілька днів, щоб 
потрапити у Монпельє. 

«В Україні все набагато 
простіше. Тільки дорого»
 Як розповідає Лариса, у 
Франції українські біжен-
ки живуть переважно у місце-
вих мешканців. Лише небага-
тьом вдалось отримати окреме 
житло. Більшість із них (вона в 
тому числі) ходять на безплатні 

курси французької мови, бо без 
мови не знайдеш роботи, хіба 
що тимчасовий підробіток. 
 Життя у Франції, за слова-
ми моєї співрозмовниці, має 
свої плюси і мінуси. 
 — В Україні все набагато 
простіше, — робить висновок 
Лариса. — Наша культура і со-
ціальне влаштування на рівень 
вищі. Так, у нас є бюрократія, 
але не така, як тут. У нас в од-
ному ЦНАПІ можна отримати 
все: від довідки про водопоста-
чання до закордонного паспор-
та. А тут треба оббігати купу 
кабінетів. Так само медицина. 
Якщо тобі погано, можеш звер-
нутися по допомогу до «швид-

кої», але не факт, що тебе швид-
ко приймуть у лікарні, можеш 
іще годин п’ять чекати. А до лі-
каря за місяць наперед чи за пів 
року треба записуватися. Якщо 
виживеш, то потрапиш. У нас 
простіше. Але дорого. Тут же 
все покриває страховка. Ми тут 
дітям і зуби полікували за ра-
хунок наданої страховки, кому 
треба — видалили. У нас прос-
то дуже дорого жити. Я на свою 
мінімальну зарплату виховате-
ля дитсадка не можу багато чого 
дозволити вдома. Взяти ті ж йо-
гурти. Я купувала їх у Бучі по 
одному на одну дитину лише 
на десерт, і то далеко не щод-
ня. А сестра в Монпельє купує 

їх великими упаковками, по 16 
штук одразу. Мої хлопці за два-
три дні їх з’їдали, і доводилося 
купувати знову, аж поки вони 
не наїлися ними. Тобто рівень 
життя тут зовсім інший. На-
шим би людям та тутешнє спів-
відношення цін і доходів, то 
всі захотіли б жити в Україні. І 
французи їхали б до нас.
 Ще донедавна мама-пересе-
ленка з трьома дітьми отриму-
вала на всіх соціальну допомо-
гу у розмірі 700 євро, яких вис-
тачало лише на харчування. А з 
жовтня з цієї суми почали утри-
мувати частину грошей за жит-
ло. При цьому Ларисина сестра, 
яка має своїх трьох дітей і при-
йняла родичів у власній неве-
ликій трикімнатній квартирі, 
не отримує за це ніякої компен-
сації від держави, хоча спочат-
ку й обіцяли. Добре, що кошта-
ми допомагає чоловік з Украї-
ни. Він як багатодітний батько 
міг би приєднатися до родини, 
але не хоче втратити роботу. До 
речі, квартиру в Бучі чоловік 
віддав переселенцям з Херсон-
щини, яких окупанти «звільни-
ли» від власного житла. Сам же 
перебрався до сестри у Київсь-
кій області. 

«В окупації чоловіків брат, 
щоб вижити, їв м’ясо убитих 
снарядом корів» 
 Війна зачепила кожного з 
великої Ларисиної родини. Її 
рідний брат воює у лавах ЗСУ. 
Її батьки ледь залишилися жи-
вими, коли росіяни рвалися з 
Курська в Конотоп. Ворожий 
снаряд розірвався за їхнім го-
родом. Добре, що батьки но-
чували у погребі. Між іншим, 
мама буквально за дев’ять днів 
до початку повномасштабної 
війни повернулася в Україну 

з Монпельє, де провела кілька 
місяців, допомагаючи молод-
шій доньці няньчити новонаро-
дженого сина. А чоловікова рід-
ня живе у Давидовому Броді на 
Херсонщині, який недавно був 
звільнений від окупантів і від 
якого не лишилось, вважай, ні-
чого. Там ті, хто не виїхав, по-
над пів року жили у погребах. 
Один з братів чоловіка фермерс-
твує, так від розриву снаряда в 
одну мить у нього не стало поло-
вини корів. Менший брат, який 
доглядав за ними, щоб не помер-
ти з голоду, був змушений їсти 
м’ясо вбитих тварин. 
 Про рідну старшу сестру, 
котра давно живе у підмосков’ї, 
Лариса говорить неохоче. Вони 
посварилися ще на початку 
2014 року. Не виключено, що її 
чоловіка мобілізують на війну і 
він стрінеться десь на фронті з 
їхнім братом. Цього просто не-
можливо уявити… 

Француженка допомагає 
українським дітям зустрітися 
з психотерапевтами
 Та найбільше жінка перей-
мається нині навчанням і пси-
хологічним станом своїх синів. 
У Бучі менший і середній нав-
чалися за посиленою програ-
мою «Інтелект України». На 
жаль, опановувати програму 
української школи діти наразі 
не можуть, оскільки заняття у 
французькій тривають аж до 
17-ї вечора. Щоправда, шко-
лярі початкових класів мають 
додатковий вихідний посеред 
тижня, щоб не надто переван-
тажувались. До того ж, на дум-
ку Лариси, дистанційне навчан-
ня — це не навчання. Найстар-
шому скоро здавати ЗНО, а він 
останні три роки практично не 
вчився. Спочатку ковід, тепер 
війна. Шкода, каже, що дуже 
багато розумних дітей в Україні 
не зможуть через це продовжи-
ти освіту у вишах, оскільки по-
тенціал втрачено. 
 Як психологічно розванта-
жити дітей, що втекли від вій-
ни, виключити їх з пережитого і 
включити у теперішній час? Це 
питання хвилює не лише Лари-
су. Цим переймається і грома-
дянка Франції, проєктний ме-
неджер і волонтер Світлана Ба-
кунова з Монпельє. Світлана 
кілька місяців з допомогою по-
мічників готувала арт-терапев-
тичний захід у формі резиден-
ції, і наприкінці серпня зібрала 
у своєму розкішному старовин-
ному маєтку кращих психоло-
гів, психотерапевтів, арт-тера-
певтів з багатьох країн світу, а 
найбільше — з України. Цих 
фахівців вона звела з родинами 
українських біженців з дітьми, 
що перебувають зараз у регіоні 
Окситанія. Серед них була й ро-
дина Лариси. Метою пілотного 
заходу було не лише протесту-
вати біженців на ступінь отри-
маних психотравм, а й поповни-
ти їхні внутрішні резерви. Три 
дні діти спілкувалися зі спе-
ціалістами у формі різноманіт-
них розваг і тренінгів. 
 — Ми дійсно відчули пев-
не моральне полегшення після 
резиденції, — говорить Лари-
са. — Було дуже цікаво, дуже 
корисно. Але мало. Розумію, 
справа складна і, на жаль, та-
ких заходів ніхто не прово-
дить. На ентузіазмі ж багато 
чого не зробиш, одному борса-
тися дуже важко. Тому потріб-
на підтримка таких програм 
на рівні нашої держави і тих 
країн, у які  закинула війна 
вимушених біженців. Має бути 
вироблена певна система їхньої 
реалізації. Робота з постпсихо-
травмами українців мала б по-
чатися ще вчора… ■

ВІДНОВЛЕННЯ

а страх у серці
■

Лариса зі своїми дітьми: 15-річним Іллею, 11-річним Іваном 
та семирічним Тихоном у французькому Монпельє.

❙
❙ Сини Лариси Тихон та Іван ще до війни вдома, у Бучі.❙

Творчість відволікає від сумних думок.❙



10 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ГРУДНЯ 2022 ЛЮДИНА

Ганна ЯРОШЕНКО

44-річний полтавець Геннадій Левченко от 
уже два десятки років займається підпри-
ємницькою діяльністю, а саме — виробниц-
твом комбікормів та переробкою сої. А ще 
чоловік має незвичайне хобі — неймовірну 
насолоду та драйв викликає в нього участь 
в екстремальних перегонах на багі.

Увійшов до четвірки найшвидших пілотів 
чемпіонату Румунії
 «Любов до автомобілів у мене в крові, 
— зізнається Геннадій. — Іще не діставав 
ногами до педалей, а вже норовив сісти за 
кермо батькової автівки. І водійське по-
свідчення отримав, коли ще не виповнило-
ся й 18 років: воно лежало в шухляді, доки 
не досягнув повноліття. А от автоспор-
том почав займатися не так давно — у віці 
41 рік. Але в цьому виді спорту вік не має 
значення — скажімо, в автокросах беруть 
участь як 18-річні, так і ті, кому за 50. Усе 
почалося з того, що я придбав багі. Тоді про 
професійний спорт зовсім не думав. Спер-
шу ми з друзями, які теж мали такі авто-
машини й полюбляли проїхатися з вітер-
цем, влаштовували гонки заради розваги. 
Потім сталося так, що на СТО, де обслуго-
вують ці автівки, випадково познайомився 
з капітаном полтавської команди автогон-
щиків Restless Team Максимом Ковальо-
вим. Він, по суті, і привів мене в команду, 
а також навчив «азів» управління спортив-
ним автомобілем. Уже на моїх перших зма-
ганнях у Київській області мене відзначи-
ли грамотою «За волю до перемоги». І хоч 
пізніше були кубки, та найперша нагорода 
чомусь є найбільш пам’ятною».
 Торік, виступаючи в категорії спорт-
сменів-аматорів, Геннадій Левченко одра-
зу ж заявив про себе — став срібним при-
зером чемпіонату України з кантрі-кросу 
(клас багі). Перемогу за результатами чо-
тирьох етапів нелегких перегонів пересі-
ченою місцевістю зі спусками, затяжними 
підйомами та перешкодами виборов разом 
із 21-річним племінником Даміром Іслам-
галієвим, котрий є другим пілотом. Мину-
лого року отримав і посвідку кандидата в 
майстри спорту України. А влітку того ж 
року вирушив на чемпіонат Румунії з ав-
токросу — за компанію з іншими членами 
полтавської команди гонщиків. Та стало-
ся так, що один із пілотів, який мав висту-
пати, через сімейні обставини не зміг при-
їхати на ці змагання. Тож замість нього та 
ще й на його багі виступав Геннадій Лев-
ченко. 
 «Уявіть собі, я не тільки не готувався 
морально, а навіть не брав ніякого екіпіру-
вання, — усміхається спогадам любитель 
екстремального виду спорту. — На щас-
тя, хлопці прихопили з собою запасне спо-
рядження, тож із радістю поділилися ним: 
хтось дав комбінезон, шолом, хтось — на 
розмір більші черевики. Полтавську ко-
манду представляли екіпажі двох гоноч-
них автомобілів, у підсумку наш капітан 
Максим Ковальов виборов 2-ге місце, а я —  
3-тє. Окрім усього, увійшов до четвірки 
найшвидших пілотів чемпіонату, котрих 
визначили поміж власників усіх моторизо-
ваних транспортних засобів, багато з яких 
виступали навіть на ралі «Дакар» — щоріч-
ному марафонському трансконтиненталь-
ному ралі-рейді, що, як правило, фінішує 
у столиці Сенегалу». 
 На першому етапі цьогорічного чемпіо-
нату України з кантрі-кросу, що відбувся 
на Київщині, герой цього матеріалу посів 
1-ше місце в класі багі. Другий етап зма-
гань мав відбутися в селищі Краснопілля 
на Сумщині 26 лютого, і Геннадій Левчен-
ко вже навіть націлився на чемпіонство 
України — усе до того йшло. Зрозуміло, че-
рез повномасштабну збройну агресію мос-
ковитів автоперегони так і не відбулися. 

Обрав свій фронт боротьби з ворогом
 «Коли розпочався повномасштабний 
воєнний напад росії на Україну, ми, люди 
з активною життєвою позицією, на мосту 
через річку Коломак організували блок-
пост і чергували там до приходу бійців із 
підрозділу територіальної оборони. Потім 
я зрозумів, що потрібніший в іншому міс-
ці, — знову поринає в спогади мій співроз-
мовник. — На ту пору мій близький друг 
Роман Романенко як волонтер благодійної 
організації «Благодійний фонд «Полтавці 
разом переможемо», до якої згодом влив-
ся і я, возив гуманітарну допомогу людям, 

які пережили рашистську окупацію. Тож 
я й собі приєднався до нього. За «гумані-
таркою» курсували до Львова, Івано-Фран-
ківська, нерідко й самі купували продук-
ти першої потреби, скинувшись грошима, 
або ж свої кревні підкидали друзі, знайомі 
з-за кордону. Варто відзначити й дуже ак-
тивну Шишацьку територіальну громаду, 
члени якої постійно ділилися своїми про-
довольчими запасами. До багатьох населе-
них пунктів Харківщини, Сумщини, Чер-
нігівщини ми приїжджали наступного ж 
дня після звільнення їх від кацапів і розда-
вали продукти співвітчизникам, які дуже 
цього потребували». 
 Геннадій вважає: той, хто хоча б раз на 
власні очі побачив наслідки перебування 
«асвабадітєлєй» у наших населених пун-
ктах, усвідомлює, що немає жодної аль-
тернативи, окрім як підтримувати нашу 
армію, робити все можливе, щоб наблизи-
ти перемогу. «Коли проїжджаєш селами з 
«розхайдоканими» будинками-привида-
ми, куди вже навряд чи повернеться жит-
тя, то розумієш: треба обрати свій фронт бо-
ротьби з ворогом, щоб російські варвари, 
не дай Бог, не дійшли до твого міста. Бо в 
нашого ворога немає нічого людського. На 
Чернігівщині місцеві жителі розказували 
нам, що, коли ці дикуни у військовій фор-
мі (зокрема тувинці й буряти) втікали, то 
забирали навіть раковини, зривали з ві-
кон фіранки. Відтак ми дізналися про ма-
родерство цієї армії «бомжів» іще задов-
го до того, як про це почали інформувати 
в теленовинах, — зауважує чоловік. — Ос-
таннім часом куди тільки не курсував авто-

мобілем. Якось разом із волонтеркою Оль-
гою Боркуновою забирали у Львові ме-
дичне обладнання для нашого шпиталю. 
Коли познайомився з подружжям Іриною 
та Володимиром Каптурами, для яких во-
лонтерська діяльність уже стала способом 
життя, почав возити гуманітарні вантажі 
разом із ними».
 Перспективному гонщику довелося й 
переганяти чи то із заходу України, чи то з 
нашої столиці чимало придбаних за кордо-
ном з допомогою представників українсь-
кої діаспори і просто небайдужих людей 
волонтерських автомобілів, що вже були 
в користуванні. «Я сам перегнав із деся-
ток транспортних засобів. У Полтаві Воло-
димир Каптур доводить їх до ладу, а потім 
ми доправляємо їх до передової. Буває так, 
що до прифронтової зони їдемо п’ятьма ав-
тівками, чотири з них лишаємо там, а самі 
повертаємося назад однією. На війні транс-
порт — це свєрідний дорогий витратний 
матеріал: на передовій він довго не живе. 
Наприклад, авто, яке буквально тиждень 
тому ми відігнали під Бахмут Донецької 
області, вже потрапило під артобстріл, тож 
його знову потрібно ремонтувати. 
 Одного разу переганяв з Полтави до 
Краматорська карету швидкої допомоги, 
яку нині використовують для транспорту-
вання поранених бійців. Зараз найчастіше 
курсуємо в напрямку Слов’янська й Кра-
маторська — доправляємо «гуманітарку» 
для тамтешніх лікарень та шпиталів, а та-
кож необхідні речі для потреб військових. 
Скажімо, от наразі треба відвезти нашим 
воякам два генератори: один — під Ізюм, 

що на Харківщині, а другий — до Друж-
ківки, що на півночі Донецької області. Бо 
там ситуація з електропостачанням набага-
то гірша, ніж у нас, — констатує Геннадій. 
— Доправляв гуманітарні вантажі до при-
фронтової зони за кермом нашого команд-
ного буса, а от уже понад пів року курсуємо 
на схід автомобілем, який просто надав у 
користування знайомий Романа Романен-
ка».

Кожна поїздка заряджає енергією й 
надихає на подальші добрі справи
 Геннадій Левченко зізнається: спер-
шу рахував ці поїздки, проте згодом збив-
ся з ліку. Бо вирушати в «гарячі точки» 
доводилося дуже часто — раз, а то й двічі 
на тиждень. Тільки останнім часом такі 
поїздки стали дещо рідшими. Відповідаю-
чи ж на запитання, наскільки безпечною 
є ця дорога, чоловік вдається до порівнян-
ня: «Знаєте, для нас усе набагато безпечні-
ше, аніж для хлопців, які в окопах, чи міс-
цевих жителів. Під обстріл не потрапляв 
жодного разу. Вибухи, звісно, чутно весь 
час, але там це вже стало звичною річчю. 
Безпекою в таких поїздках усе ж краще не 
нехтувати. Пам’ятаючи це, стараюся не за-
бувати одягати бронежилет. Коли збираю-
ся в далеку дорогу, дружина Альона щора-
зу переживає за мене. При цьому говорить, 
що, якби не була прив’язаною до 12-річної 
молодшої доньки, то неодмінно їздила б ра-
зом зі мною».
 Попри те, що за один рейс туди й назад 
доводиться долати близько тисячі кіломет-
рів, добу, а то й більше перебуваючи за кер-

мом без сну, герой цього матеріалу ствер-
джує: «Емоції від спілкування з нашими 
військовими, усвідомлення того, що ти 
вкотре зробив щось корисне для фронту, 
настільки переповнюють тебе, що просто 
не відчуваєш втоми. Кожна така поїздка 
заряджає енергією й надихає на подальші 
добрі справи. Бувало, завантаживши «гу-
манітаркою» авто звечора, ми вируша-
ли в дорогу о 5-й годині ранку, а поверта-
лися назад о 2-й або 3-й годині ночі (най-
пізніше прибули з поїздки до Полтави о 7-
й годині ранку). Бійці дуже радіють, коли 
приїж джаємо, чекають наступної зуст-
річі. Багато з ким зав’язуються теплі сто-
сунки. От не так давно телевізійники зня-
ли сюжет про командира спеціального ба-
тальйону OPFOR з позивним «Ментол». 
Цей елітний український підрозділ, якого 
дуже бояться вороги, нині боронить Украї-
ну на бахмутському напрямку. Коли пере-
глядав той сюжет, було дуже приємно, що 
знаю цього комбата особисто (познайомив-
ся з ним завдяки Ірині й Володимиру Кап-
турам)».
 «Бувають і дуже болючі моменти, — пе-
ревівши подих, продовжує розповідь Ген-
надій. — Якось ми доправили гуманітар-
ний вантаж до Бахмута й забрали там на 
ремонт розбитий під час бойових дій пі-
кап. У Покровську нас попросили підвез-
ти до Дніпра одного військового, якого від-
пустили на похорон загиблого на передовій 
племінника. Ми всю дорогу з ним розмо-
вляли. Чоловік розповів історію свого жит-
тя, зокрема про те, як пішов воювати разом 
із братом і племінником з перших днів пов-

номасштабного вторгнення москалів в Ук-
раїну, який бойовий шлях пройшов. Тепер 
мав пережити втрату близької людини... А 
зовсім недавно я дізнався, що мій недавній 
попутник також загинув... Дуже важко, 
коли довідуєшся про загибель наших вій-
ськових із новин, і у стократ важче, коли 
гине людина, яку ти хоч трохи знав».
 Геннадій показує мені зняті на мобіль-
ний телефон відеозаписи й коментує їх: 
«Оце ми під Авдіївкою — привезли «гу-
манітарку» нашим армійцям. А це перший 
бус, який я відігнав разом з Іриною й Воло-
димиром Каптурами військовим до Крама-
торська. Оці два мікроавтобуси доправили 
туди ж дещо пізніше. А це ми в Бахмуті, — 
знову ж таки, привезли бійцям продукти й 
медичні засоби. Коли виїжджаєш з Ізюма в 
бік Слов’янська, спостерігаєш отакі вщент 
зруйновані домівки. У полях, бачте, стир-
чать «хвости» нерозірваних снарядів «гра-
ду». На російську розбиту техніку ми вже 
й уваги не звертаємо — настільки до неї 
звикли. Скрізь обабіч дороги стоять таблич-
ки з написом: «Міни» — і ти прекрасно ро-
зумієш, що це не жарт, що вони там справ-
ді є. Звертати з автошляху в жодному разі 
не можна — це неписане правило. На щас-
тя, саме дорожнє покриття майже не розби-
те — усе тому, що наші оборонці ведуть по 
ворогу прицільний і точковий вогонь».
 Цікавлюся, чи планує чоловік повер-
нутися в автоспорт, коли буде така змога. 
«Так от уже під час повномасштабної війни 
— десь три тижні тому — у Броварах мав 
відбутися чемпіонат України з кантрі-кро-
су, при цьому всі стартові внески за участь 
у змаганнях збиралися спрямувати на під-
тримку ЗСУ, — інформує Геннадій Лев-
ченко. —Ми, учасники змагань, уже на-
віть з’їхалися туди. Та в день автомобіль-
них перегонів росіяни якраз запустили 
по Україні близько сотні крилатих ракет 
і «шахедів». Відтак змагання відмінили. І 
до кінця року їх уже не проводитимуть. А 
покидати цей видовищний вид спорту точ-
но не збираюся. Той, хто любить швидку 
їзду на автомобілі, гострі відчуття, віддає 
перевагу екстремальним видам спорту, бо-
дай раз у житті взяв участь в автоперего-
нах і відчув смак перших перемог, мене чу-
дово зрозуміє. Та основне бажання нині — 
не спортивні досягнення, а наша перемога 
над ворогом. Кожен наближає її на своє-
му фронті: хтось — з автоматом у руках, а 
хтось — за кермом автомобіля». ■

ВОЛОНТЕРИ

Геннадій любить 
швидкість
Перспективний гонщик із Полтави долає тисячі кілометрів 
за кермом, доправляючи гуманітарні вантажі до 
прифронтових регіонів

■

Спершу Геннадій Левченко рахував поїздки 
в гарячі точки, та згодом збився з ліку.

❙
❙

Геннадій перегнав військовим чимало 
волонтерських автомобілів.

❙
❙

Основне бажання нині — не спортивні досягнення, а наша перемога 
над ворогом. Кожен наближає її на своєму фронті: хтось — з 
автоматом у руках, а хтось — за кермом автомобіля
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(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 

довкілля (автоматично генерується програмними засобами

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначаєть-

ся суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля

планованої діяльності (автоматично генерується програмними засо-

бами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для па-

перової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «АТ ТРЕЙД ПЛЮС»
Код ЄДРПОУ 40136846
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, іден-

тифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу 

і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впли-

ву на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: Україна, 02152, м. Київ, вул. А. Бучми, буд. 5; тел.: 

067-505-82-85; e-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.ua

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяль-

ності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), кон-

тактний номер телефону)

 2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи*.
 Будівництво автозаправного комплексу за адресою: вул. Бро-

варська, 15 в масиві «Київський» на території Іванківської сільської 

ради Бориспільського району Київської області.

 Об’єкт запроектовано зі спорудами для приймання, зберігання, 

відпуску рідких моторних палив (РМП) та скрапленого вуглеводнево-

го газу (СВГ), а також сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та 

надання послуг з продажу супутніх товарів. 

 Технічна альтернатива 1.
 Передбачається встановлення підземних резервуарів та об-

ладнання для приймання, зберігання, відпуску в баки автотранспор-

ту бензину, дизельного палива, а також скрапленого вуглеводневого 

газу (СВГ). Для зберігання бензину передбачається чотири резерву-

ари загальним об’ємом 30 м3 (по одному резервуару об’ємами 10 м3 

та 8 м3 та два по 6 м3 ); для дизельного палива — два резервуари 

об’ємом 19,5 м3 та 5,5 м3; для СВГ — резервуар об’ємом 19,95 м3; 

для аварійного зливу пального — резервуар об’ємом 10 м3. Для за-

правлення автомобілів запроектовано чотири ПРК, з них дві — для 

відпуску РМП та СВГ, дві — тільки для РМП.

 Загалом на території АЗК планується розміщення наступних 

будівель та споруд: приміщення сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів; навіс на 4 ПРК; підземний резервуарний парк РМП (55 

м3); підземний резервуар СВГ (19,95 м3); резервуари протипожеж-

ного запасу води (200 м3); очисні споруди дощової та побутової ка-

налізації; тимчасова автостоянка; літній майданчик відпочинку; резер-

вуар аварійного зливу нафтопродуктів; стела інформаційна; резерву-

ар чистої води; КТП; колодязі забору води для пожежних цілей. 

 Технічна альтернатива 2.
 Як альтернатива, розглядається варіант аналогічний техніч-

ній альтернативі 1 за винятком того, що для приймання та зберіган-

ня СВГ передбачено встановлення надземного резервуару об’ємом 

19,95 м3.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та 

територіальних альтернатив.

 3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.  
 Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1.
 Планована діяльність з будівництва АЗК буде здійснюватися в 

межах приватної земельної ділянки за адресою: Київська обл., Бо-

риспільський р-н, масив «Київський» в адміністративних межах Іван-

ківської сільської ради, вул. Броварська, 15. 

 Площа ділянки 0,6242 га, кадастровий номер 

3220884000:02:004:0195. Цільове призначення — для розміщення 

та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.  Земельна 

ділянка перебуває в приватній власності ТОВ «АТ ТРЕЙД ПЛЮС».

 Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 2.
 Розміщення об’єкта планованої діяльності на інших територіях 

є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати на земель-

ній ділянці, яка забезпечена дорожньо-транспортною інфраструкту-

рою та перебуває в приватній власності ТОВ «АТ ТРЕЙД ПЛЮС». Зе-

мельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуван-

ням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої 

діяльності, відсутні принципові обмеження щодо її здійснення. Тому 

територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності
 Планована діяльність матиме позитивний соціально-економіч-

ний вплив, що обумовлений наданням послуг по заправці автомобілів 

якісним пальним, збільшенням надходжень у місцевий та державний 

бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних норма-

тивів.

 5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
 Площа земельної ділянки під АЗК складає 0,6242 га. Приймання та 

зберігання палива на АЗК передбачено в підземних резервуарах, а 

саме: для бензину — чотири резервуари загальним об’ємом 30 м3 

(по одному резервуару об’ємами 10 м3 та 8 м3 та два по 6 м3 ); для 

дизельного палива — два резервуари об’ємом 19,5 м3 та 5,5 м3; для 

СВГ — резервуар об’ємом 19,95 м3; для аварійного зливу пального 

— резервуар об’ємом 10 м3. Паливо на АЗК буде доставлятися авто-

цистернами-паливовозами.

 Проектом передбачено відпуск бензину і дизельного палива різ-

них марок, а також СВГ. Для відпуску палива в автомобілі запроекто-

вано чотири ПРК, з них дві — для відпуску РМП та СВГ, дві — тіль-

ки для РМП.

 Технологічна частина включатиме всі необхідні технічні пристрої 

(дихальна арматура з клапанною системою, арматура для метрошто-

ку, противибухові пристрої, технічні пристрої для запобігання перепов-

ненню ємностей при зливі нафтопродуктів, запобіжні клапани, від-

ривні муфти, а також прилади електронного контролю рівня пально-

го).

 Зовнішнє пожежогасіння будівлі АЗК передбачається з проект-

них резервуарів протипожежного запасу води загальним об’ємом 200 

м3.

 Режим роботи АЗК: 365 днів на рік, у 3 зміни по 8 годин. Кіль-

кість одночасно працюючих робітників 7 чоловік, загальна кількість 

працівників 16 осіб. Проектна пропускна здатність АЗК: 250 авто/добу 

по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Річна реалізація бензину 1210 т, ди-

зельного палива 1830 т, скрапленого газу 180 т.

 6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: щодо технічної 
альтернативи 1
 Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, сані-

тарно-епідеміологічні, протипожежні  та  інші  обмеження  приведені  

в  діючих державних екологічних нормативних документах, будівель-

них, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:

 — при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного 

природоохоронного законодавства;

 — викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійсню-

ватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищува-

ти граничнодопустимих нормативів;

 — відходи, що утворюються на підприємстві в процесі вироб-

ничої діяльності, повинні передаватись  іншим  організаціям, згідно 

попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброб-

лення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

 — виконання вимог щодо раціонального використання природ-

них ресурсів. 

Санітарно-гігієнічні обмеження:

 — експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними норма-

тивними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

 — дотримання вимог  до  організації  санітарно-захисної  зони  

відповідно  до Державних санітарних правил планування та забудо-

ви населених пунктів (ДСП 173-96);

 — рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати 

нормативів шумового забруднення        та вібрації на межі санітарно-

захисної зони.

 Інші обмеження:

 — дотримання правил пожежної безпеки.

 щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні 
технічній альтернативі 
 1.  щодо територіальної альтернативи 1
 Цільове використання земельної ділянки. Виконання вимог 

відповідно містобудівних умов та обмежень. Відстань до найближчої 

житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затверд-

ження Державних санітарних правил планування та забудови населе-

них пунктів». Дотримання вимог чинного санітарно — епідеміологіч-

ного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями 

та спорудами АЗК.

щодо територіальної альтернативи 2
 Не розглядається.

 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами: щодо техніч-
ної альтернативи 1:
 Інженерна підготовка території включає планування майданчика 

та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, зем-

ляні роботи (виїмка ґрунту при влаштуванні підземного резервуарного 

парку зберігання РМП та СВГ). Проектні рішення в період будівництва 

та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрун-

ту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компен-

саційні заходи. Діяльність підприємства має здійснюватись з ураху-

ванням вимог чинного законодавства.

 щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно 
технічній альтернативі 1. 
 щодо територіальної альтернативи 1
 Інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчи-

ку будівництва. Організація відведення дощових та талих вод.

 щодо територіальної альтернативи 2
 Не розглядається.

 8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:
 щодо технічної альтернативи 1
 При будівництві та експлуатації АЗК можливі впливи на навко-

лишнє середовище. Клімат та мікроклімат. Негативний вплив не пе-

редбачається

 Повітряне середовище. При будівництві — короткочасний не-

значний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі 

спеціалізованої техніки (під час підготовчих робіт, вантажно-розван-

тажувальних робіт (доставки матеріалів або вивезення будівельних 

відходів), при монтажних роботах тощо), здійсненні зварювальних та 

фарбувальних робіт, при перевантаженні ґрунтових мас (проваджен-

ні земляних робіт).

 Під час експлуатації АЗК — допустимий вплив. Джерелами ут-

ворення забруднюючих речовин при експлуатації об’єкта будуть: тех-

нологічне обладнання АЗК (дихальні клапани підземних резервуарів 

для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороз-

давальні колонки)); технологічні процеси газового модуля (запобіжні 

клапани підземного резервуара для зберігання СВГ, зливна струбци-

на, заправні струбцини ПРК). Також викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря здійснюються при маневруванні, в’їзді, виїзді та 

прогріві двигунів автомобілів, які здійснюють заправку на АЗК.

 Планована діяльність не здійснюватиме суттєвого впливу на 

стан атмосферного повітря, рівень його характеризується як еколо-

гічно допустимий.

 Водне середовище. На період будівництва: водопостачання під 

час будівельних робіт передбачається привозною водою з встанов-

ленням ємкостей для господарсько-питних, виробничих та інших пот-

реб. Поверхневі і підземні води на стадії будівництва впливу не підда-

ються. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається.

 Під час експлуатації: джерелом водопостачання будинку опе-

раторної АЗК буде привозна вода, яку планується зберігати в проек-

тному резервуарі чистої води. Для споживання питної води передба-

чається привіз бутильованої води.

 Скид господарсько-побутових стоків передбачається здійсню-

вати в проектовані локальні очисні споруди побутової каналізації. 

 Мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень за-

безпечує самопливне відведення дощових і талих вод з місць зли-

ву та роздачі нафтопродуктів, площадок тимчасового маневруван-

ня автотранспорту та з території АЗК для очистки на локальних очис-

них спорудах дощової каналізації. Потенційних джерел забруднення 

підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передба-

чається.

 Ґрунти. На період будівництва: незначним джерелом забруд-

нення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали 

від роботи будівельних механізмів. Вплив на ґрунти має місце лише 

під час виконання підготовчих та будівельно-монтажних робіт і носить 

тимчасовий характер. Прямий вплив на ґрунти здійснюється під час 

виїмки ґрунту при влаштуванні підземного резервуарного парку збері-

гання РМП та СВГ, при встановленні підземних резервуарів запасу 

води для протипожежних потреб тощо. З метою запобігання негатив-

ного впливу на ґрунт проектом передбачається оснащення площадки 

контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на 

полігон побутових відходів. По закінченню проведення будівельних 

робіт передбачено здійснити благоустрій та озеленення території.

 При експлуатації АЗК: можливий вплив від розливу нафтопро-

дуктів у випадку аварії. При нормальній експлуатації об’єкту вплив не 

передбачається, так як охорону ґрунтів забезпечує в першу чергу під-

земні резервуари для палива з подвійною оболонкою. За допомогою 

приладів здійснюється постійний нагляд за герметичністю між дво-

ма стінками резервуара, що дозволяє своєчасно виявити можливий 

дефект резервуара і запобігти витоку палива. Захисту ґрунтів служить 

ізоляція технологічних трубопроводів фольгою, прокладених з нахи-

лом в сторону резервуарів. Ґрунти також захищають сучасне дорож-

нє покриття і каналізація.

 Шум. Розповсюдження шуму в межах майданчика і санітарно-

захисної зони при будівництві та експлуатації АЗК не перевищувати-

ме допустимих значень.

 Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідно-

го фонду. Під час виконання підготовчих та будівельно-монтажних 

робіт вплив на рослинний та тваринний світ — незначний, практично 

відсутній. Передбачувана діяльність не матиме негативного впливу на 

рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Об’єкти природно-

заповідного фонду в районі розташування проектованого об’єкта від-

сутні.

 Навколишнє соціальне середовище та здоров’я населення. 

Планована діяльність не призведе до погіршення умов проживання і 

здоров’я населення. 

 Культурна спадщина. Вплив не передбачається. Об’єкти культурної 

спадщини в районі розташування проектованого об’єкта відсутні.

Навколишнє техногенне середовище. Вплив не передбачається.

 Передбачені технологічні рішення, методи керування та засто-

совані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохо-

ронного та санітарного законодавства.

 щодо технічної альтернативи 2 
 Джерела та види можливого впливу на довкілля співпадають з 

технічною альтернативою 1. 

 щодо територіальної альтернативи 1
 Здійснення планованої діяльності в межах земельної ділянки не 

спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та 

здоров’я населення. 

 щодо територіальної альтернативи 2
 Не розглядається.

 9. Належність планованої діяльності до пер-
шої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частину статті 3 Закону Ук-
раїни «Про оцінку впливу на довкілля”)
 Планована діяльність належить до другої категорії видів діяль-

ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підля-

гають оцінці впливу на довкілля згідно із статтею 3 частини 3 пункту 

4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: «зберіган-

ня та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу слан-

цевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового 

типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму на-

фтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викоп-

ного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів 

і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів 

і більше».

 10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транс-
кордонного впливу (зачеплених держав)
 Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на дов-

кілля відсутні.

 11. Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля
 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-

ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля буде 

проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впли-

ву на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.     

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та мож-
ливості для участі в ній громадськості
 Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 

значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкіл-

ля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

 — підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 

на довкілля;

 — проведення громадського обговорення планованої діяль-

ності;

 — аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на дов-

кілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарю-

вання, а також інформації, отриманої  від громадськості під час гро-

мадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транс-

кордонного впливу, іншої інформації;

 — надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 

оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передба-

ченого абзацом п’ятим цього пункту;

 — врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 

про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цьо-

го повідомлення.

 У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 

виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визна-

чає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження плано-

ваної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

 Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 

без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-

ня планованої діяльності.

 Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож-

ливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 

обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 

стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господа-

рювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

 На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості на-

дається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до зві-

ту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взя-

ти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-

мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде пові-

домлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встанов-

леного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спри-

чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 

протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання 

не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей 

період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 13. Громадське обговорення обсягу дослід-
жень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
 Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідом-

лення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 

має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 

цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-

ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 

номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 

сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

 У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 

вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 

дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм 

підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на 

довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 

обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на-

дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-

ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до зві-

ту з оцінки впливу на довкілля. 

 14. Рішення про провадження планованої 
діяльності
 Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт, 

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування 

України. 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля”) (орган, до повноважень якого на-

лежить прийняття такого рішення)

 Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавс-

твом, за умови що вони не передбачають встановлення (затверджен-

ня) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провад-

ження планованої діяльності або подовження строків її провадження 

(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). 

 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до
 Департаменту екології та природних ресурсів Київської облас-

ної державної адміністрації, поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Ба-

сейна, 1/2А, тел.: (044) 279-01-58, е-mail: eko.koda@ukr.net, контакт-

на особа: Ткаліч Ганна Іванівна (найменування уповноваженого орга-

ну, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контакт-

на особа)
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Тарас ГОЛОВКО

Книга прози «Айвенко, або Чоловіки — 
це...» Людмили Таран, яка побачила світ 
минулоріч у Видавництві Старого Лева, 
— восьма за ліком у творчому доробку 
авторки. Збірка засвідчує її зрілість як 
письменниці, здатної змінити традиційне 
уявлення про стосунки між чоловіками і 
жінками, як у лоні сім’ї, так і поза нею. 
Людмилі Таран вдалося чи не в кожно-
му оповіданні так глибоко проникнути в 
психологію сильної статі, що створюєть-
ся ілюзія якоїсь незахищеності від пиль-
ного жіночого ока. Тим цікавіше дізнати-
ся від самої авторки, наскільки вдалою 
виявилася для неї спроба розібратися у 
мотивах вчинків літературних персона-
жів, узятих нею з реального життя.

У недомовленості, недоговореності — 
особливий ефект
 ■ Пані Людмило, ваша збірка корот-
кої прози «Айвенко, або Чоловіки — 
це...», номінована нинішнього року на 
Національну премію України імені Та-
раса Шевченка,  присвячена чоловікам, 
різним як за віком, так і за характером. 
Але практично в кожному оповіданні, 
а їх у книжці аж чотирнадцять, доміну-
ють не вони, а жінки. Хоча у реальному 
житті, хто б там що казав, усе виглядає 
навпаки.
 — У всіх попередніх прозових книж-
ках я відштовхувалася передусім від об-
разу жінок. В «Айвенкові...» схотілося 
перенести фокус уваги на чоловіків. Але 
ж вони не існують без жінок: чи то ма-
терів, чи сестер, чи коханих... 
 Усе-таки, як на мене, в цій книжці 
образи жінок не є домінуючими. А ре-
альне життя складається з жіночих і 
чоловічих світів, які, звісно, так чи так 
перетинаються, взаємодоповнюються, 
конфліктують тощо.
 ■ Чи існують для вас табу у прозі, які 
неможливо проігнорувати?
 — Так, певні табу для мене існують, 
хоча весь час тримаю в пам’яті слова 
Франка, що для мистецтва, штуки, не-
має заборонених тем. Оскільки навіть 
як читачка уникаю кривавих сюжетів, 
мотивів усіляких розтинів тощо, то як 
авторка текстів так само не вдаюся до 
подібних описів. Хоча, звісно, справа 
передусім полягає в тому, як саме зма-
льовано, заради чого. 
 Ще, скажімо, з якихось, може, забо-
бонних причин, не описую деяких своїх 
страхів, які моя темна фантазія дуже 
легко витворює. Мабуть, не є відважною 
в певному сенсі...
 ■ Як далеко ви можете зайти, опису-
ючи сексуальні стосунки між чоловіком 
і жінкою? Які ставите перед собою над-
завдання, занурюючись в інтимні под-
робиці?
 — Колись Роман Іваничук похва-
лив мене саме за опис інтимних сцен. 
Мовляв, маю почуття міри. Може, тут 
річ не так у почутті міри, як у настанові 
дати волю фантазії читача, підштовх-
нувши його чи її уяву. 
 Річ у тім, що, скажімо, доведено: не 
так сексуальним є цілком оголене тіло 
жінки, як напівоголене, приміром, у 
прозорому чорному вбранні... Мені спер-
шу було цікаво, як описано в «Тропіку 
рака» сексуальні моменти... А далі — 
нецікаво...
 У цьому сенсі чудовий для мене при-
клад — українські весільні пісні з сексу-
альними натяками: «Борозенкою йшла 
— заросилася», «Напій коня...», «А в 
нашого пана свата... як стояла — так 
стоїть... Горілочка на столі...» Саме у не-
домовленості, недоговореності — особ-
ливий ефект. Я це відчула також, пи-
шучи свого часу поетичну збірку «Ко-
лекція коханок» — від імені чоловіків. 
О, це безцінний досвід: зміна «оптики» 
— погляд на нас, жінок, начебто чолові-
чими очима. Я справді набагато більше 
збагнула протилежну стать.

Про вміння «перемикати тумблери» 
у творчому «апараті»
 ■ Усі прозові твори, представлені у 
книжці, здається, не відзначаються яки-
мось інтригуючим сюжетом. Натомість 
у цих родинних історіях є чимало пси-
хологічних діалогів і монологів, до яких 
вдаються головні герої. Ви навмисне на-

даєте перевагу розмові, а не дії?
 — Так, психологізм важливий для 
мене, як і намагання «схрестити» вер-
тикаль з горизонталлю. Хоч я б не ска-
зала, що вже аж так намагаюся препа-
рувати «анатомію» стосунків.
 Ще для мене важливо передати живу 
розмовну мову — природно, без склад-
них конструкцій, так, як і справді ми ве-
демо діалоги в побуті, а не виступаємо за 
трибуною з науковою доповіддю. 
 До речі, в українському кінематог-
рафі діалоги якраз із цього погляду про-
блематичні: часто герої мовлять не жи-
вими фразами, а мовними конструкція-
ми. Та й у прозі з цим непросто. Василеві 
Портяку із сучасників вдавалося це чу-
дово, ще кільком...
 ■ Уже у самій назві оповідання «Ай-
венко», винесеній на обкладинку книж-
ки, прихована авторська іронія. Лицар-
пілігрим Айвенго з роману Вальтера 
Скотта здобув славу у хрестових похо-
дах, а наш сучасник на ймення Айвенко, 
образ якого ви майстерно вивели, утвер-
дився в любовних пригодах. Це тенден-
ція до виродження чоловіка як біологіч-
ного виду чи поодинокий випадок, дове-
дений до абсолюту?
 — Може, моя вина, що ви чомусь так 
сприйняли образ головного героя цьо-
го оповідання. Ні, там не йдеться про 
іронію. Я й ім’я йому дала таке, щоб на-
тякало на лицарство, і в спогадах його 
дружини він постає — хай ідеалізова-
ний, романтизований з певних причин, 
але саме як шляхетного характеру чо-
ловік.
 А щодо, як ви кажете, вироджен-
ня чоловіків, то, хоча останніми часа-
ми чимало говорилося про кризу мас-
кулінності, аж теперішня війна цілком 
змінила ситуацію, докорінно. Дуже до-
рогою ціною... 
 ■ Ви тривалий час працювали у жур-
налістиці, а потім професійно почали зай-
матися літературописанням. Наскільки 
складно було перебудуватися, щоб виро-
бити власний стиль у прозі, в якому б не 
відчувався вплив публіцистики?

 — Дякую дуже і за це запитання: над 
цими речами думала не раз. Надзвичай-
но цікавий досвід — працювати в різних 
дискурсах, жанрах. Завдання моє було 
навчитися «перемикати тумблери» у 
творчому «апараті». 
 Майже фізично відчувала, як літе-
ратурознавча стаття, поезія, журналіст-
ський нарис потребують цілком різно-
го способу висловлювання, письма. Тут 
моїм певним ідеалом може бути Мірча 
Еліаде, видатний релігієзнавець, який 
у своїх прозових творах «розчиняв» на-
укові знання саме в той спосіб, щоб вони 
не прочитувалися як трактат чи «рупор 
ідей». Ось це — мистецтво.
 ■ Скоро виповниться десять міся-
ців, як триває війна в Україні. Всі ми 
є свідками самопожертви і героїчних 
вчинків українських воїнів, виявлених 
ними на полі бою. З огляду на ці драма-
тичні події, чи відбулась у вас переоцін-
ка образів чоловіків, які в оповіданнях 
здебільшого постають залежними від 
жінок через свою безпорадність і відсут-
ність самодостатності?
 — Так, я вже сказала про кризу мас-
кулінності, яка на наших очах в умо-
вах війни росії проти України докорін-
но змінила ситуацію. Тобто українські 
чоловіки-захисники викликають нині 
надзвичайну повагу, шанобу — боюся 
пафосу, від якого застерігає письмен-
ник-фронтовик Артем Чех. 
 Цікаво, що я, впорядковуючи руко-
пис нової книжки, хотіла туди подати 
давнішу новелу про чоловіка, який ви-
явився альфонсом. Та схаменулася: не 
на часі!

Політиків не варто любити,
 їх треба контролювати
 ■ Що для вас є еталоном у класичній 
і модерній літературі? Хто з сучасних 
письменників в Україні і за її межами 
найбільше імпонує? 
 — Еталоном є для мене тонкий пси-
хологізм (але не зразка Достоєвсько-
го!), приміром, Томаса Манна, філосо-
фічність, глибина Германа Гессе: це мої 
улюблені письменники ще зі студентсь-
ких часів. 
 Пізніше додалася Вірджинія Вулф 
— дивовижним стилістичним багатс-
твом і переосмисленням  образу жін-
ки. Щодо нинішніх — британець Ієн 
Мак’юен, американець Майкл Каннін-
гем, чех Ян Балабан, автор екзистенцій-
но насиченої малої прози. 
 Стосовно сучасних українських 
письменників. Передусім імпонує Ва-

лерій Шевчук: і творами своїми, й особ-
ливо — позицією митця, який не продав-
ся в часи так званого соцреалізму, а на-
справді — псевдометодові, що перекалі-
чив чимало наших талантів.
 З нетерпінням чекаю нових творів 
Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Со-
фії Майданської: дві останні вочевидь не 
оцінені належно ані критикою (чи вона 
існує нині?), ані читачами.
 ■ Як ставитесь до критики як такої? У 
чому, на вашу думку, переваги і недолі-
ки написаних вами ж прозових творів? 
З ким радитесь чи звіряєтесь перед тим, 
як випустити книжку у світ?
 — Критика завжди має бути конс-
труктивною — в тому сенсі, що має 
транслювати авторові й читачам погляд 
«стороннього»: погляд доброзичливий і 
вдумливий, на той чи той твір. Погляд, 
який би розкривав текст, може, набага-
то глибше й ширше, ніж навіть задуму-
вав автор.
 Щодо власних текстів — хотілося би 
більше «вертикалі» до «горизонталей» 
тих життєвих ситуацій, які описую.
 Давно нікому не показую свої тво-
ри до публікації. Може, дарма: все-таки 
потрібен саме той погляд «сторонньо-
го».
 ■ Як сприймаєте нинішніх українсь-
ких політиків? Жінка-політик — це нон-
сенс чи виняток із правила? Запитую не-
випадково, бо у книжці прозвучала кри-
тика на адресу лідерки партії з харак-
терною зовнішністю.
 — «Політиків не варто любити, їх 
треба контролювати», — мудра наста-
нова. Колись як журналістка чимало 
писала про гендерну рівність, про необ-
хідність паритетності жінок і чоловіків 
у всіх сферах життя. Досі так вважаю. 
 Жінки  — це половина членів сус-
пільства. І демократизація, прогрес сус-
пільства неможливий без участі жінок. 
Але ж не тільки стать вирішальна, зок-
рема, у сфері ухвалення рішень: вимоги 
до політиків полягають у багатьох і бага-
тьох речах, тож річ не в тім, щоб у полі-
тиці були просто жінки (як і не прос-
то чоловіки).
 Щодо тієї героїні, на яку натякаєте... 
Свого часу — давно вже — брала в неї 
інтерв’ю, була майже зачарована. Та 
ми, виборці, не маємо права бути засліп-
лені: мусимо аналізувати, пов’язувати 
причини і наслідки. І, зрештою, конт-
ролювати політиків, а для цього мають 
бути вироблені суспільством певні ме-
ханізми, які реально працюють. Може, 
доживу?.. ■

ЗУСТРІЛИСЯ-ПОГОВОРИЛИ

Людмила Таран: «Тримаю в пам’яті слова 
Франка, що для мистецтва, штуки, немає 
заборонених тем» 
Письменниця розповідає 
про свої вісім книжок, 
важливість психологізму 
і погляд на жінок 
чоловічими очима

■

«Айвенко, або Чоловіки — це...» — 
серед претендентів на Шевченківську 
премію.
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Людмила Таран (праворуч) з Ліною Костенко. 2011 рік. 
Фото з фейсбуку.
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  Справедливість — 
слизьке й підступне слово. Ос-
новне в релігії лінивих і за-
здрісних. Прапор посередности. 
Колискова для невігласів. Ін-
дульгенція на вату в усіх її про-
явах. Синонімом «справедли-
вости» у метафоричному сенсі є 
займенник «ми» — принаймні 
так виглядає після виходу 1925 
року великої антиутопії Євгєнія 
Замятіна «Ми» (К.: Комубук, 
2016). А 1938-го з’явилася ще 
одна першорядна антиутопія 
— повість Айн Ренд «Гімн» (К.: 
Наш формат, 2022).
 Якщо пригледітися, то кож-
на нова антиутопія активно дис-
кутує з попередніми. Наприкін-
ці «Гімну» головний персонаж 
каже: «Я покінчив із монстром 

«Ми», словом рабства, грабіж-
ництва, нікчемности, облуд-
ности й сорому». З іншого боку, 
коли через десять років вийшов 
роман «1984», досвідчені чита-
чі одразу побачили чимало «від-
штовхувань» від «Гімну». Тоді 
Айн Ренд навіть заявила, що 
Орвелл поцупив її ідеї. Але то 
була емоція — літературознав-
ці доказово відкинули припу-
щення у плагіаті: ситуацію про-
аналізовано у книжці Доріана 
Лінскі «Міністерство правди» 
(Х.: Фабула, 2020).
 Описаний у «Гімні» світ 
— здеградований після Вели-
кої війни світ без електрики 
та машин. А відтак — без усіх 
цивілізованих зручностей, які 
вони забезпечують. Медицина, 

наприклад, впала до рівня «як 
пускати кров, щоб вилікувати 
людей від усіх недуг». Наука 
взагалі припинила існувати, 
хоча «вчені» й далі збирають-
ся на всілякі засідання-конфе-
ренції у просторих залах: «Над 
їхніми головами висіла велика 
картина — портрет двадця-
тьох видатних Учених, які ви-
найшли свічку».
 Шаманство запанувало всю-
ди, передовсім у політиці: «Все, 
що не дозволено законом, — за-
боронене... Те, що не думають 
усі люди, не є істиною». Ідеоло-
гію можна описати як «примус 
до справедливости», коли на-
віть займенник «я» повністю й 
безповоротно вилучено з ужит-
ку й усі ідентифікують себе че-
рез займенник множини: голов-
ний персонаж-оповідач, поки 
не прозрів, так і висловлюється 
про себе: ми пішли, ми подума-
ли, ми сказали. 

 Антиутопії — це завжди про 
слова, які впливають на люд-
ську масу (ну і, звісно, про ме-
ханізми цього впливу). Наш 
оповідач, уже відкинувши «ми-
справедливість», зазначає: «Я 
відкрив для себе багато слів, 
деякі з них мудрі, деякі неправ-
диві, але тільки три священ-
ні: «Я цього хочу!». Окрім того, 
що «Гімн» варто знати бодай 
через його хрестоматійність, 
оте «я цього хочу», як на мене, 
вельми актуальне для нас сьо-
годнішніх. Принаймні я цього 
хочу: знищення Росії та «русс-
кого міра».
 А ще дуже хочу, аби з ук-
раїнського уряду нарешті поз-
никали усі «винахідники сві-
чок», а натомість з’явилися ті, 
хто свою відповідальність за дер-
жавні рішення усвідомлює так 
само, як герой «Гімну»: «Коли 
я прочитаю всі книжки і зро-
зумію, як жити далі...».■

 Дослідження побудоване на 
архівних матеріалах та огляді 
класичних праць з історії ук-
раїнської культури періоду дав-
нини (В. Перетца, М. Возняка 
та ін.) й ранньомодерного часу 
(Н. Яковенко, Д. Наливайка та 
ін.). Видання постає результа-
том систематизації значного за 
обсягом і тематичним ландшаф-
том корпусу праць Дж. Броджі, 
які виходили в різний час у фа-
хових зарубіжних виданнях. 
Тепер в одному томі українсь-
кою мовою в перекладі Оксани 
Прокопович подано можливість 
системно й структуровано 
представити етапи формуван-
ня української ідентичности у 
зв’язках зі Сходом і Заходом у 
найширшому сенсі цього слова. 
З огляду на це, студія Дж. Брод-
жі має значний потенціал для 
осмислення України як окре-
мої цивілізації (зауважу, що по-
няття «український світ», яке 
може бути полем для подаль-
шої фахової дискусії, винесено 
в назву роботи, а отже, є цент-
ральною «реперною точкою», 
своєрідною інновацією в полі 
славістики й «цивілізаційних 
студій» загалом). Аналізуючи 
кореляції поняття «українсь-
кий світ» із «цивілізаційними» 
категоріями, в жодному разі не 
маємо на увазі ідеологічних ко-
нотацій, які часом можуть ви-

никати в результаті надмірної 
генералізації та недостатнього 
нюансування культурного кон-
тексту окремого періоду чи те-
риторії. 
 У дослідженні Дж. Броджі 
розкрито значний потенціал 
української культури, а також 
репрезентовано проблемні міс-
ця в «комунікації» між різни-
ми етнічними спільнотами, 
релігійними практиками та 
впливами, що, безперечно, по-
значилися на українській іден-
тичності. Поліморфізм у тако-
му разі розглядається як, по 
суті, цивілізаційна категорія 
й іманентна риса ранньомодер-
ної української реальности, як 
чинник формування особливої 
вітальности (А. Берґсон), влас-
тивої українській культурі та її 
соціокультурним і релігійним 
практикам аналізованого в ро-
боті періоду. Досі ідея полімор-
фізму як чинника культурних 
та історичних конфігурацій не 
була настільки зримо окрес-
лена в науковому дискурсі ук-
раїністики.
 Дж. Броджі показує різну 
взаємодію конфігурацій у со-
ціальному, релігійному, куль-
турному вимірах. Така інтер-
дисциплінарність зумовлена 
самим часом, у якому літерату-
ра й релігія були тісно перепле-
тені. Дослідниця звертає увагу 

на «невід’ємні українські риси 
проповідей Димитрія Тупта-
ла». Водночас, зауважує автор-
ка, «потрібно пам’ятати, що 
чимало зі згаданих тут творів 
(приміром твори Іларіона і Гри-
горія Цамблака) становлять 
частину традиції, яка вихо-
дить за межі земель, що нині 
вважаються територією Украї-
ни і Білорусі. Вони також нале-
жать до ширшого культурного 
комплексу слов’янсько-право-
славної літератури (від Русі 
до Болгарії, Сербії та Румунії) 
і тісно пов’язані з візантійсь-
ко-слов’янською традицією, 
укоріненою в патристичній лі-
тературі». Безперечно, було б 
важливо долучити до розмови 
про спадщину Григорія Цамб-
лака корпус праць Ю. В. Пеле-
шенка, які в роботі Дж. Брод-
жі не відрефлектовані. Проте 
зазначений вище ракурс про-
блеми актуальний, зокрема в 
контексті демаркації впливів в 
історії української культури.
 Отже, аналізована в роботі 
культурно-історична доба за-
свідчує вітальність українсь-
кого світу й дає підстави гово-
рити про Україну як важливий 
суб’єкт геополітичних процесів 
як для Заходу, так і для Сходу. 
Якщо довгий час Україна вва-
жалася буферною зоною-пере-
ходом між Заходом і Сходом, то 

робота Дж. Броджі зримо опри-
явнює інтенсивність процесів, 
які були залучені до внутріш-
нього життя, а отже, доцільно 
говорити не лише про зовніш-
ні впливи, а й про наявність 
субстрату, готового сприйня-
ти нові тенденції. Відтак Дж. 
Броджі розкриває суб’єктність 
України, у соціально-культур-
ному просторі якої відбували-
ся поліморфічні нашаруван-
ня, конфліктні, але також і 
живильні в соціополітично-
му сенсі. Саме такий полімор-
фізм дає можливість витвори-
ти надзвичайно оригінальну 
суб’єктність та ідентичність, 
яка протистоїть різним істори-
ко-ідеологічним загрозам, зу-
мовленим перебуванням усере-
дині імперій; стати чинником 
консолідації свого та тлі іншо-
го, зокрема й чужого. 
 Дж. Броджі не вдається 
в простір певних дражливих 
для української науки питань 
(автентичність «Слова о пол-

ку...»), водночас дослідниця 
наголошує на негативних тен-
денціях національних мітоло-
гій, які мали місце, зокрема, й 
на українських теренах і зага-
лом на європейському культур-
ному полі, на чому наголошував 
у працях академік Д. Наливай-
ко. Для Дж. Броджі мітологіч-
ні національні наративи пос-
тають формою продукування 
деформованих (ідеологічно на-
снажених) уявлень і змінених 
сенсів, які можуть бути вико-
ристані як інструмент творен-
ня «альтернативної історії», де 
ідеологія заміщує історичну ав-
тентичність. Варто погодитися 
з дослідницею, що мітологіза-
ція історії може мати вкрай не-
гативні наслідки, які ми вже ба-
чили на прикладі нацистських 
наративів або їхнього інваріан-
та у вигляді сьогочасного ра-
шизму.
 У розділі Judaica Ucrainica 
Дж. Броджі звертається до 
значного історичного корпусу, 
в якому особливе місце посідає 
зображення єврейського компо-
нента. Для українських спіль-
нот євреї вважалися більш не-
безпечними й загрозливими, 
ніж, скажімо, «сарацини», 
представники мусульмансько-
го світу. Досліджений «єврейсь-
кий компонент» увиразнює ре-
конструкцію політичних чвар 
в українській історії ранньомо-
дерного часу.
 Наразі складно дати оста-
точну відповідь на питання про 
те, наскільки методологічно ко-
ректним визначити категорію 
«поліморфізму» як особли-
вий маркер українського світу. 
Студія «Культурний полімор-
фізм українського світу» пропо-
нує цілий комплекс запитань, 
які потребують подальшої дис-
кусії та фахового обговорення 
в наукових колах. Але рецен-
зована робота, безсумнівно, є 
значним внеском до царини ук-
раїністики і засвідчує, без пе-
ребільшення, фундаментальну 
багаторічну працю Дж. Брод-
жі у вимірах реконструкції ук-
раїнського світу ранньомодер-
ної доби. ■

ХРЕСТОМАТІЯ 

Війна займенників:
книжки проти популізму

■

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Дослідження Джованни Броджі «Культурний поліморфізм українського світу» (К.: Дух і Літера, 
2022) актуалізує культурну й соціополітичну спадщину України ранньомодерного часу, тобто пе-
ріоду XVII–XVIII ст. У роботі запропоновано важливі теоретичні концепти («Україна як частина ба-
гатошарової культурної системи»; «проблеми мовного плюралізму й літературного канону»; «ін-
терконтекстуальність культурної системи», «проблема тяглости української культури» тощо), які 
структурують поле україністики загалом і визначають методологічно важливі наукові перспективи. 
Історик Сергій Плохій у вступному слові справедливо зауважує, що «міждисциплінарною та інтер-
національною є царина україністики, яку розбудовують Джованна Броджі та її учні і колеги».
 

СОФІЯ

«Український світ»:
італійські реконструкції

■

Костянтин РОДИК

Можливо, найбільш антикомуністичні романи у світі — книж-
ки Айн Ренд. Київське видавництво «Наш формат» (а почасти і 
харківське «Фоліо») опублікували переважну частину її спадку, 
тож маємо змогу судити не з чужих слів. Звісно, Ренд не порів-
няти з Солженіциним; вона взагалі мало коли згадує совєтську 
реальність (хоч і надивилася: емігрувала з Росії 1926-го). Аме-
риканську авторку цікавить насамперед та прірва, що відкри-
вається за поняттями, зґвалтованими марксистсько-лєнінською 
доктриною. У її головному творі, трилогії «Атлант розправив 
плечі» (див. рецензію в «УМ» від 13.12.2016), знаходимо фра-
зу, не осмислену в Україні й сьогодні: «Ти аморальніший за всіх 
на світі — тебе цікавить лише справедливість». 
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Олексій ПАВЛИШ

 Чемпіонат світу в Катарі не-
впинно наближається до фіна-
лу: вже цього тижня визначать-
ся володар світової корони та 
медалісти турніру. Напередодні 
ж стала відомою четвірка збір-
них, яка найближче підібрала-
ся до титулу. 
 Головною несподіванкою 
катарського «мундіалю», без-
перечно, є збірна Марокко. Аф-
риканська збірна на чолі з зір-
ками топклубів Хакімі, Зієшом 
та Ен-Несірі на шляху до півфі-
налу обіграли вже трьох «гран-
дів»: спочатку у групі бельгій-
ців, а потім і іспанців з порту-
гальцями. Окрім гучних імен в 
атаці, котрі ефективно реалізо-
вують створені моменти (проти 
Роналду і Ко марокканці вико-
ристали чи не єдиний момент), 
підопічні Вахіда Реграрі над-
звичайно якісно грають в обо-
роні, пропустивши за п’ять мат-
чів лише один м’яч, та й той був 
автоголом. Чи не головна заслу-
га в цьому голкіпера «Севільї» 
Яссіна Буну, котрий, зокрема, 
відбив два удари у серії пенальті 
проти іспанців (ще один постріл 
взяла на себе стійка). Що ціка-
во, 31-річний воротар повторив 
рекорд Олександра Шовковсь-
кого, залишивши ворота «сухи-
ми» у післяматчевій «лотереї» 
на ЧС. 
 Така гра Буну вже привер-
нула увагу топклубів. Іспансь-
кі медіа пишуть, що мадридсь-
кий «Реал» нібито хоче запро-
понувати «Севільї» за Яссіна 30 
мільйонів євро, придбавши його 
на роль другого воротаря. При 
цьому українця Андрія Луніна 
нібито збираються знову відда-
ти в оренду для постійної ігро-
вої практики. 
 Дещо несподіваним став 
вихід до 1/2 фіналу і фіналіс-

та попереднього «мундіалю» – 
хорватів, особливо на тлі того, 
що у чвертьфіналі їм протистоя-
ли чи не головні фаворити – бра-
зильці на чолі з Неймаром. Як 
і на попередній стадії, підопіч-
ні Златко Даліча успішно вико-
ристали серію пенальті. Подіб-
но до матчу з японцями, про-

ти «селесао» знову феєрив пер-
ший номер хорватської збірної 
Домінік Лівакович. Допомігши 
своїй команді пробитись до мат-
чів за медалі, голкіпер загребсь-
кого «Динамо» привернув увагу 
«Баварії», котра шукає тимча-
сову заміну травмованому Ма-
нуелю Нойєру.

 Несподіваний програш хор-
ватам боляче вдарив по бразиль-
ській збірній – головний тре-
нер Тіте уже оголосив про від-
ставку, а ветерани Тьяго Сілва і 
Дані Алвес підтвердили, що цей 
«мундіаль» для них – останній. 
Водночас 30-річний Неймар на 
емоціях сказав, що поки не виз-

начився на 100%, чи чекати на 
нього на ЧС-2026.
 На тлі несподіваних резуль-
татів хорватів і марокканців 
вихід до четвірки найкращих 
аргентинців і французів вигля-
дає чимось буденним. Хоча і не 
обійшлось без проблем. «Аль-
біселесте» впевнено обігрува-
ла нідерландців зусиллями 
Лео Мессі, проте нідерландці в 
останньому матчі на посаді го-
ловного тренера Луї ван Гала 
зуміли «переломити» хід поє-
динку, на останній хвилині ос-
новного часу перевівши його в 
овертайм. Уже в серії пенальті 
аргентинці були точнішими, а 
два удари «помаранчевих» від-
бив перший номер володарів 
Кубка Америки Еміліано Мар-
тінес.
 Французи ж у надзвичайно 
видовищному матчі мінімаль-
но здолали англійців. «Три 
леви» зуміли мінімізувати ак-
тивність головної зірки чинних 
чемпіонів Кіліана Мбаппе, але 
за його пасивності на перші ролі 
вийшли ветерани Антуан Гріз-
манн (два «асисти») та Олів’є 
Жиру (вирішальний гол). Го-
ловний же бомбардир британ-
ців Гаррі Кейн підвів свою краї-
ну, не реалізувавши ключовий 
пенальті, котрий міг перевести 
гру у додатковий час.
 За таких розкладів головни-
ми претендентами на фінал вва-
жаються аргентинці й францу-
зи, утім хорвати (до слова, ві-
цечемпіони світу-2018) й ма-
рокканці уже не раз дивували 
світ. Чотири останні матчі виз-
начать і володарів індивідуаль-
них нагород: кращого бомбар-
дира, кращого гравця та кра-
щого воротаря турніру. Поки ж, 
за версією Goal.com, у рейтин-
гу кращих футболістів «мун-
діалю» лідирує капітан «альбі-
селесте» Ліонель Мессі. ■

«МУНДІАЛЬ»

Африканське диво
Збірна Марокко першою з африканських країн побореться за медалі 
світового форуму

■

Збірна Марокко першою в історії Африки пробилась до півфіналу ЧС.
Фото: ВВС.

❙
❙

Григорій ХАТА

 В українському біатлоні з 
нетерпінням чекають повернен-
ня до гонок Юлії Джими. Оду-
жавши після COVID-19, лідер 
вітчизняної жіночої збірної вже 
готується до перших офіційних 
стартів у новому сезоні, котри-
ми для неї будуть перегони на 
третьому етапі Кубка світу.
 А поки Джима перебувала 
на лікарняному, тренерський 
штаб «синьо-жовтих» надав 
можливість дебютувати на най-
вищому рівні за першу збірну 
17-річній Олександрі Мерку-
шиній. Наймолодша представ-
ниця біатлонної родини Мерку-
шиних  раніше добре проявила 
себе на Кубку IBU, тож минулих 
вихідних у компанії своєї стар-
шої сестри пробігла прем’єрну 
гонку на Кубку світу. Спринт 
в австрійському Хохфільцені, 
припустившись одного прома-
ху, юна біатлоністка заверши-
ла на 72-й позиції, тоді як її до-
свідченіша сестра показала 35-
й результат.
 «У нас із сестрою є маленькі 
традиції перед стартом, стукає-
мося кулачками. Налаштовує-
мо одна одну. Нам набагато лег-

ше змагатися, коли ми разом», 
— зауважила Меркушина-мо-
лодша.
 Попри не надто швидкий 
біг трасою та прикре падіння 
наприкінці гонки, у стріль-
бі талановита вихованка сво-
го батька продемонструвала 
дуже високу швидкостріль-
ність, ставши за цим показни-
ком третьою поміж усіх учас-
ниць (99 біатлоністок) сприн-
терського забігу.
 «Етап Кубка світу — це вза-
галі щось нереальне і дуже емо-
ційне. Лише за одну гонку на-
бралася незрівнянного досвіду, 
який, сподіваюсь, допоможе 
мені у майбутньому. Тому я з 
розумінням поставлюся до будь-
якого рішення тренерів щодо 
моїх подальших виступів», — 
сказала Олександра.
 До складу учасниць гонки 
переслідування 17-річна біат-
лоністка не потрапила за спор-
тивним принципом, а заяви-
ти на естафету представни-
цю юніорської збірної тренери 
просто не наважилися.
 У підсумку команда в складі 
Анастасії Меркушиної, Дар’ї 
Блашко, Анни Кривонос та 
Олени Білосюк фінішувала 12-

ю. У порівнянні з першою еста-
фетою сезону, в якій українки 
були 15-ми з вісьмома хвили-
нами відставання від перемож-
ця, — це прогрес. А якби уник-
ла Кривонос штрафного кола, 
то можна було б розраховувати 
й на «топ-10».
 Так само 12-ми естафету в 
Хохфільцені завершили й ук-
раїнські біатлоністи (Артем 
Прима, Антон Дудченко, Бог-
дан Цимбал, Тарас Лелюк). 
Бігти її хлопцям Юрая Санітри 

довелося без капітана коман-
ди Дмитра Підручного, котро-
му днями зробили операцію на 
коліні й через яку він пропус-
тить близько двох місяців.
 «Замінити Підручного за-
раз складно», — визнав слова-
цький наставник української 
чоловічої збірної.
 Відтак за відсутності трав-
мованого капітана вести за со-
бою команду взявся Антон Дуд-
ченко. Як і на першому етапі в 
Контіолахті, так і в Хохфіль-

цені саме йому краще за інших 
колег по збірній вдавалися ін-
дивідуальні старти. На австрій-
ському етапі Антон став 23-м у 
гонці переслідування та 38-м — 
у спринті.
 «Я задоволений, що «пер-
сьют» у мене виходить, добре, 
коли є контактна боротьба, коли 
всі борються один з одним, це за-
вжди цікаво. Можливо, ця гон-
ка мені просто підходить, що так 
вдається покращувати позиції», 
— пояснив Дудченко. ■

Разом з Анастасією Меркушиною (на фото) спринтерську гонку на австрійському етапі Кубка світу бігла 
її 17-річна сестра Олександра.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Дві сестри
На етапі Кубка світу в австрійському 
Хохфільцені за першу збірну України 
дебютувала 17-річна юніорка

■
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«Ми не ділимо матчі на товариські й офіційні. Для нас кожна гра 

— офіційна. Вірю, що на «Турнірі трьох націй» усі гравці діятимуть 
відповідально, виконуватимуть тактичну установку, що надійно зіграють 

воротарі. Тоді все в нас буде гаразд».
Вадим Шахрайчук
головний тренер національної збірної України з хокею

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Кожен з ігрових видів спорту переживає 
нині в Україні непрості часи, а організа-
ція в умовах великої російсько-українсь-
кої війни повноцінних національних чем-
піонатів стала пріоритетом номер один 
про профільних федерацій. Минулого 
сезону хокейний чемпіонат України пере-
живав масштабне потрясіння. Тоді відго-
лоски боротьби за право організовувати 
та проводити ЧУ докотилися аж до Між-
народної федерації хокею на льоду, а 
результатом конфлікту стало утворення 
нового турніру — суперліги, куди, серед 
інших, разом з командами-земляками 
заявився й найтитулованіший вітчизня-
ний клуб останніх років — «Донбас».

Питання внутрішнього масштабу
 Старт нового чемпіонату країни пре-
зидент ФХУ Георгій Зубко назвав серйоз-
ним досягненням, оскільки рішення про 
запуск турніру виявилося, за його слова-
ми, «фінансово непростим, проте винят-
ково важливим».
 Першість, у якій змагається шість 
команд, проходить на льодових аренах 
в трьох містах України й перебуває під 
повним патронатом ФХУ. Так, у сто-
личному Палаці спорту свої домашні 
матчі грає «Сокіл» та новостворений 
ХК «Київ». На льоду кременчуцького 
«Айсберга» базуються місцевий «Кре-
менчук» та «Харківські Берсерки», а на 
ковзанці в Калуші, що на Івано-Фран-
ківщині, суперників приймають хер-
сонський «Дніпро» та господар арени 
— «Легіон». 
 Згідно з регламентом, турнір скла-
дається з двох етапів. На першому — 
кожен з учасників ЧУ зіграє в регуляр-
ному сезоні по 30 матчів. Далі на чет-
вірку кращих команд «регулярки» очі-
куватиме «плей-оф». Серед головних 
нововведень регламенту ЧУ-2022/2023 
— запровадження жорсткого ліміту на 
легіонерів, згідно з яким до заявки ко-
манд можуть потрапити лише п’ять іно-
земців. При цьому для хокеїстів із росії 
та білорусі ФХУ запровадила повну за-
борону на участь в українському чем-
піонаті.
 До того ж організатори ЧУ знову змі-
нили систему нарахування очок. Піс-
ля короткого експерименту з двобаль-
ною оцінкою командних успіхів спор-
тивна дирекція турніру повернулася до 
класичної системи нарахування очок — 
трьох балів за перемогу в основний час, 
замість двох пунктів, як то було  мину-
лого сезону.
 За два місяці регулярних змагань 
кожен із шести клубів-учасників ЧУ 
вже встиг зіграти більше десятка поє-
динків. Наявні здобутки команд уже 
чітко демонструють сформовану трій-
ку лідерів, у якій перебувають «Кре-
менчук», «Сокіл» та «Дніпро». При 
цьому за втраченими очками найкра-
щий потенціал наразі має херсонська 
команда.
 Перед перервою в чемпіонаті, котра 
обумовлена участю великої кількості 
вітчизняних хокеїстів в матчах основ-
ної та молодіжної збірних України, 
«Дніпро» здобув сьому поспіль перемо-
гу, взявши в тому переможному матчі 
реванш у «Сокола» за досі єдину пораз-
ку в турнірі.

Вдивляючись за океан
 А далі очільник херсонських «щук» 
Олександр Бобкін вже у ролі наставни-
ка української молодіжки (віком до 20 
років) вирушив на ЧС-2022 у дивізіоні 
ІВ до Польщі, де, за його словами, перед 
національною командою стоїть чітке за-
вдання з підвищення в класі. 
 Польський «мундіаль» підопічні 
Бобкіна розпочали ударно, здобувши на 
старті дві перемоги поспіль — над італій-
ською та господарською збірними.
 Водночас перша хокейна збірна 
України найближчими днями прове-
де матчі на «Кубку трьох націй», де 
їй опонуватимуть команди Польщі та 
Франції. До слова, французи — учас-

ники елітного хокейного дивізіону — 
поза згаданим турніром додатково про-
ведуть з «синьо-жовтими» матч това-
риського характеру.
 «Склад на цей турнір ми формува-
ли з перспективою підготовки команди 
до участі у зимовій Універсіаді в Лейк-
Плесіді. Там, як відомо, можуть висту-
пати лише гравці, не старші 25-ти років. 
Тому намагалися викликати найперше 
тих хокеїстів, які підпадають під ці об-
меження», — пояснив головний тренер 
першої української збірної Вадим Шах-
райчук, під опікою котрого, до слова, пе-
ребуває й студентська збірна.
 Трохи розкрив наставник і найбли-
жчі плани: «Будемо налаштовувати 
команду на перемоги в кожному мат-

чі. Місяць тому в Будапешті на Ме-
моріалі Тамаша Шаркозі збірна Фран-
ції демонструвала найдинамічніший, 
най змістовніший хокей. Дуже хотіли 
зі грати з цією командою ще тоді, але не 
змогли пробитися у фінал, бо програ-
ли в овертаймі словенцям. Тепер мат-
чів із Францією буде відразу два. Голо-
вне, щоб ми встигли швидко відновити-
ся після тривалого перебування в дорозі. 
А завдання ставимо максимальні, наче 
це офіційні змагання». До слова, на Ме-
моріалі Тамаша Шаркозі, де змагалися 
й представники найсильнішого хокей-
ного дивізіону планети, збірна України 
посіла третє місце, чим продемонструва-
ла свій непоганий потенціал.
 На «Турнірі трьох націй» за «синьо-

жовтих» гратиме чимало легіонерів. У 
заявці їх одразу десять, проте, за сло-
вами Шахрайчука, матчі у Франції — 
це хороша нагода проявити себе для 
хокеїстів з внутрішнього чемпіонату.
 А після французького вояжа на Вади-
ма Шахрайчука чекатиме ще й хокейний 
тур Канадою. Як наставнику студентсь-
кої збірної України, йому належить доб-
ре підготувати хлопців до Універсіади, і 
чотири матчі з канадськими студентами 
в рамках турне «Hockey Can’t Stop Tour» 
мають тому допомогти. Окрім того, но-
ситимуть ці матчі й статус благодійних, 
на яких збиратимуться кошти для ук-
раїнських біженців, відбудову знище-
них українських арен та гуманітарні 
цілі. ■

ХОКЕЙ

Досягнення виняткової 
важливості
Під час паузи в національному чемпіонаті вітчизняні хокеїсти в різний спосіб 
готуються до січневої Універсіади

■

На перерву в чемпіонаті країни «Кременчук» пішов у ролі лідера.❙

Хокеїсти української «молодіжки» розпочали чемпіонат світу в дивізіоні ІВ із двох перемог поспіль.
Фото з сайту ФХУ.

❙
❙
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 Цього року Дід Мороз не при-
летить, працює ППО України. А 
святий Миколай прийде. Правиль-
но пояснюйте дітям обставини.

* * *
 Вороги готують ракетний об-
стріл. Українці, поки є світло і 
вода, готують, перуть, прибира-
ють і, про всяк випадок, миють 
голову.

* * *
 У нас немає світла тимчасо-
во. А росії вже нічого не світить 
назавжди.

* * *
 «Білоруси, допоки ваші воя-
ки перебувають у Білорусі, вони 
зберігають статус «бульбаші». 
Після перетину кордону з Украї-
ною набудуть статусу «деруни».

* * *
 На один повнометражний 
мультфільм у нас уже є сюжет. 
Пес Патрон і Кіт Степан рятують 
викраденого Єнота.

* * *
 Україна — пункт незламності, 
росія — пункт нікчемності.

 По горизонталі: 1. «Професія» 
Джека Горобця, якого зіграв Джонні 
Депп. 4. Адміністративний округ у 
складі єпархії католицької церкви. 
8. Перша завуальована назва війни 
з росією, що почалася в 2014 році. 9. 
Один із міфічних братів — заснов-
ників Риму. 10. Найвища гора Захід-
ної Європи. 11. Столиця Португалії. 
12. Тварина, яку американці будять 
у лютому, щоб дізнатися прогноз на 
весну. 14. Місто на Тернопільщині, 
де в 1649 році було укладено мир-
ний договір між Богданом Хмельни-
цьким і польським королем Яном Ка-
зиміром. 17. Курортне місто в Кри-
му, символ геноциду росіянами 
адигів та інших народів Північного 
Кавказу. 21. Старший син Кайда-
шів, персонаж повісті Івана Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я». 23. 
Найвища гірська вершина світу. 25. 
Тітка Проні Прокопівни з комедії Ми-
хайла Старицького «За двома зайця-
ми». 26. Кочова община ромів. 27. 
«Той, що греблі ...», персонаж дра-
ми-феєрії Лесі Українки «Лісова піс-
ня». 28. Перерва у виставі чи кон-
церті. 29. Старовинне французьке 
місто. 
 По вертикалі: 1. «..., ... від сусі-
да до нас. Сусідський легіню, сусід-
ський легіню, чом не йдеш до нас». 
(народна пісня). 2. Професія, фах. 3. 
Студент ісламського навчального за-
кладу медресе, від якого пішла наз-
ва радикального ісламістського руху 

в Афганістані. 4. Настільна гра, яка 
може закінчитися «рибою». 5. Лю-
дожер. 6. Чоловік, за якого йдеш за-
між не з власної волі. 7. Український 
дисидент, один з організаторів Клу-
бу творчої молоді, який разом з Ал-
лою Горською та Василем Симонен-
ком відкрив «таємницю Биківні». 
13. Міфічний прабатько вірмен. 15. 
Декоративний шалик із пір’я. 16. По-
зика під заставу землі чи майна. 18. 
Популярний чоловічий журнал. 19. 
Найяскравіша зірка в сузір’ї Скорпіо-
на. 20. Французький філософ і ма-
тематик, основоположник аналітич-
ної геометрії. 21. Захисний шолом 
бійця. 22. Незаконне заволодіння 
чужим майном на підставі сфабри-
кованих судових рішень. 24. Біблій-
на героїня, яка врятувала євреїв від 
винищення в Персії. ■
 

Кросворд №38
від 7 грудня

Ната НЕТУДИХАТА

 Режисера та актора Ахтема Сеі-
таблаєва ми знаємо передусім за 
чудовими фільмами «Хайтарма», 
«Кіборги», «Захар Беркут». У свої 
50 (а саме стільки виповнилося Ах-
тему Шевкетовичу 11 грудня) він 
запам’ятався багатьма яскрави-
ми ролями у фільмах та серіалах. 
Та й свій ювілей також зустрів на 
сцені, зігравши в театрі «Сузір’я» у 
виставі «Бельведер». А після виста-
ви з рук головнокомандувача Ва-
лерія Залужного отримав відзна-
ку «Золотий хрест» — від початку 
повномасштабного вторгнення Ах-
тем Сеітаблаєв став бійцем, а згодом 
— пресофіцером 206-го батальйону 
ТрО Києва. Воює він і на культурно-
му фронті — від 22 лютого в прокат 
виходить його новий фільм «Мир-
ний-21» про перші дні війни та лу-
ганський прикордонний загін. 
 Утім зовсім скоро йому дове-
деться звикати до ще однієї, зов-
сім нової для себе ролі — ролі щас-
ливого дідуся. Як зізнався актор, 
його старша донька, 27-річна На-
зли, у січні чекає на первістка.
 Як відомо, весілля Назли та її 
коханого Рустема відбулося в сере-
дині вересня минулого року: в Ук-
раїні, в Туреччині та в Бельгії, де 
нині живуть молодята. Церемонія 
відбувалася за кримськотатарськи-
ми традиціями: пара одружувалась 
у мечеті в традиційних костюмах, 
а далі Назли одягла класичну білу 
сукню нареченої. Тоді весільні фото 
тата з донькою розлетілися по всіх 
українських таблоїдах.
 До речі, Назли також стала ак-
торкою, на рахунку якої уже близь-
ко 15 ролей. А дебютувала вона в 
чотирирічному віці у фільмі Олеся 
Саніна «Мамай». У цьому ж філь-
мі зіграв роль і Ахтем Сеітаблаєв.
 Двічі знімався у фільмах разом 

із батьком і син Сеітаблаєва Селім. 
Після анексії Криму він деякий 
час жив там з мамою, але згодом 
перебрався до Києва. В одному з 
інтерв’ю Ахтем розповів, що Селім 
чотири рази змінював школу, бо не 
хотів відповідати на запитання, як 
звати президента росії і бився з од-
нокласниками за гасло «Слава Ук-
раїні».
 А от 9-річна Сафіна (Софія), 
молодша донька Ахтема та 
його колишньої дружи-
ни і продюсера фільмів 
Іванни Дядюри, поки що 
на екран не потрапила. 
Утім, як вважає тато, це 
— питання часу. «Я при-
пускаю, що Софі потра-
пить в артистичне середо-
вище. У неї ж і дідусь по 
мамі — режисер, і мама 
займається кіно і телеба-
ченням, і тато, як бачите, 

теж», — казав він в одному з 
інтерв’ю. Варто додати, що в родині 
Сеітаблаєвих і крім Ахтема були ак-
тори і співаки. А старший брат його 
мами став одним із засновників ан-
самблю «Хайтарма».
 Ким стане новий член родини 
Сеітаблаєвих — поки гадати рано. 
Майбутній дідусь не зізнався, хто 

це буде, хлопчик чи дівчинка. 
Але можна не сумніва-

тися, що це теж буде 
творча особистість. 
Аби була пере-
мога і дідусь по-
вернувся до кіно 
та театру на пов-
ну. Сам Ахтем 
Ш е в к е т о в и ч 
привітав себе з 
ювілеєм тради-

ційним кримсь-
котатарським по-

бажанням: «На-
ступного року — в 
Бахчисараї». ■

16—17 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ із снігом. Вiтер південно-
східний, 3-8 м/с. Температура вночi -2...+1, уночі +1...+2. 
Пiслязавтра вночi +2...+3, удень +1...-2.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий дощ. 
Славське: вночi +2...+3, удень +3...+4. 
Яремче: вночi -2...0, удень +5...+6. 
Мiжгiр’я: вночi +1...+2, удень +3...+4. 
Рахiв: уночi -2...+2, удень +4...+5.

БАТЬКИ І ДІТИ

Нова роль Ахтема Сеітаблаєва
Відомий актор зізнався, що скоро стане дідусем

■

Відомий актор з донькою.❙

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ■
 Оскільки організаційні питання щодо передплати на «Україну молоду» на 2023 рік іще на стадії розгляду, 
про рішення ми вам повідомимо найближчим часом.

«Цар Едіп» на новий лад
Київський театр на Подолі представляє постановку з Наталією Сумською  та В’ячеславом Довженком
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