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стор. 5»

Черкаського Іванка, сина захисника, замість батька обійняв Валерій Залужний.
Фото з ФБ-сторінки Олени Варфоломєєвої.

❙
❙

стор.6—7»

На Полтавщині місцевий 

підприємець бореться 

за земельну ділянку з 

начальником державної 

податкової інспекції

Земля розбрату

стор. 4»

Кадровий Зеапокаліпсис 

на фоні міжнародного 

медіатріумфу

Комфорт вище 
ефективності?

«Сьогодні нація стала 
єдиним цілим»

Соціолог Любомир Мисів — про 

віру українців у перемогу, прагнення 

переселенців повернутися додому та 

оцінку дружніх і ворожих країн

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 38,786 грн

стор. 2»

Обійнятися із Залужним

Головнокомандувач 
здійснив мрію 
черкаського 
підлітка Івана, 
сина військового, 
який зник безвісти

Терміново! 
Передплатити 
«Україну молоду» 
на 2023 рік можна 
до 24 грудня 
за тією ж ціною, 
що й на рік нинішній                   
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«Сумно, що нам довелося витратити стільки часу на обговорення 
винятків, а не на посилення існуючих санкцій». 

Габріелюс Ландсбергіс
міністр закордонних справ Литви

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАБОРОНА

Чорно-білий список 
Рада Європейського Союзу запровадила  
дев’ятий пакет санкцій, спрямованих 
на посилення тиску на росію

■

 Із заходів прямої дії за-
значимо заморожуван-
ня Євросоюзом активів ще 
двох російських банків і 
включення  «Всеросійсько-
го банку регіонального роз-
витку» до списку організа-
цій, на які поширюється 
повна заборона проведен-
ня операцій.  Також наре-
шті Україна достукалась 
до здорового глузду євро-
пейців, тож ЄС призупиняє 
ліцензії на мовлення ще чо-
тирьох  пропагандистських 
російських ЗМІ: «НТВ»/
«НТВ Мир», «Россия 1», 
«РЕН ТВ» та «Первый ка-
нал». 
 Безперервні  дії  з дезін-
формації та військової про-
паганди,  легітимізація  аг-
ресії  росії  на дев’ятому мі-
сяці війни, як-то кажуть, ні 
в які ворота.  
 Також запроваджуєть-
ся  заборона надання росій-
ській федерації послуг ЄС із 
реклами, дослідження рин-
ку та опитування громадсь-
кої думки, а також послуг 
з тестування продукції та 
технічного контролю.
 До нових санкцій-
них списків ЄС включе-
но віцепрем’єра Голіко-
ва, низку міністрів, суддів 
конституційного суду, гу-
бернаторів деяких регіонів, 
двох доньок Кадирова. Та-
кож під санкції потрапи-
ли Нікіта Міхалков, Гри-
горій Лєпс, Борис Корчев-
ніков, Дмітрій Пучков. Ну 
то таке... А от  громадянам 
ЄС буде заборонено обійма-
ти будь-які посади в керів-
них органах усіх російсь-
ких державних чи контро-
льованих державою юри-
дичних осіб, організацій чи 
органів, які розташовані в 
росії.
 З усім іншим, як-то ка-
жуть, не все так однознач-
но.  Санкції застосовувати-
муться до 168 додаткових 
суб`єктів, пов`язаних з обо-
ронно-промисловим комп-
лексом рф.  Це забезпечить 
неможливість вільної тор-
гівлі ключовими хіміката-
ми, приладами нічного ба-
чення та радіонавігації, 
електронікою та IT-компо-
нентами. Але, щоб уникну-
ти обходу росією  санкцій 
через треті країни, явно 
недостатньо включити до 
списку  організації, які ба-
зуються в незаконно анек-
сованому Криму. 
 Нарешті розширюєть-
ся заборона на експорт 
товарів та технологій, 
пов’язаних з авіаційною 
та космічною промисловіс-
тю, включно з авіаційни-
ми двигунами та їх части-

нами. Ця заборона поши-
рюватиметься як на піло-
товані, так і на безпілотні 
літальні апарати, тобто 
відтепер буде заборонено 
прямий експорт двигунів 
для безпілотників до росії 
та будь-якої третьої краї-
ни, яка може постачати 
безпілотники до росії.
 І знову постає питання 
щодо обходу санкцій. І зно-
ву винятки: ЄС  розширив 
заборону на нові інвестиції 
у російський енергетичний 
та гірничодобувний секто-
ри,  але за винятком  діяль-
ності з використанням де-
яких критично важливих 
видів сировини.
 Жоден із санкційних 
заходів жодним чином не 
торкається торгівлі сільсь-
когосподарською та харчо-
вою продукцією, включно 
з пшеницею та добривами.  
ЄС аргументує це тим, що 
наразі переймається продо-
вольчою безпекою  в усьо му 
світі. Тож  дозволено розмо-
рожувати активи та надава-
ти кошти та економічні ре-
сурси певним особам, які 
відіграють значну роль у 
міжнародній торгівлі цими 
видами продукції.
 Якщо відверто... Де-
в’я  тий пакет санкцій став 
втраченою можливістю. 
Міністр закордонних справ 
Литви Габріелюс Ланд-
сбергіс констатує: «Сумно, 
що нам довелося витратити 
стільки часу на обговорен-
ня винятків, а не на поси-
лення існуючих санкцій». 
Під час дискусій про при-
йняття дев’ятого санкцій-
ного пакета держави ЄС із 
потужною портовою індус-
трією, насамперед Бель-
гія і Нідерланди, домага-
лися винятків із раніше 
прийнятих санкцій, спря-
мованих проти російсь-
ких виробників добрив. А  
Угорщина у процесі пере-
мовин про дев’ятий пакет 
санкцій проти росії змог-
ла добитися невключення 
до нього трьох російських 
міністрів. Втім Литва ра-
зом з Польщею змогли до-
сягти додаткових гарантій 
безпеки, що закривають 
лазівки.  «Литва зробить 
вибір на користь того, щоб 
ворота залишалися зачине-
ними», — зазначив Ланд-
сбергіс. 
 Одним із найбільших та 
найзручніших портів для 
російських і особливо біло-
руських добрив є литовсь-
ка Клайпеда, ймовірно, її й 
стосуються слова Ландсбер-
гіса про те, що Литва три-
матиме ці «ворота зачине-
ними». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Після масованої повітряної 
атаки наприкінці минулого тиж-
ня росіяни відмовилися від тради-
ційної перерви і вже в понеділок 
вдарили по столиці та південних 
містах «шахедами». Нова партія 
іранських безпілотників, незва-
жаючи на санкції, таки поповни-
ла армію окупантів, тому крем-
лівські старці продовжать гасити 
нам світло. 
 За даними Генштабу, з 35 за-
пущених дронів сили ППО зни-
щили 30. Мер Києва Володимир 
Кличко підтвердив «прильоти» в 
Солом’янському і Шевченківсь-
кому районах, повідомивши про 
влучання в об’єкти інфраструкту-
ри. В Укренерго того ж дня пові-
домили про запровадження ще 
більш жорсткого графіка відклю-
чення електроенергії. 
 Влаштована темрява стала по-
казовою ілюстрацією до зустрічі 
в Мінську двох пострадянських 
диктаторів-терористів, які все 
ще намагаються війною подов-
жити свій термін перебування у 
владі. Щоправда, в нелегітимно-
го президента лукашенка цього 
разу здали нерви, і він несподіва-
но зважився на правду. «Ми оби-
два агресори, найгірші та найток-
сичніші люди на планеті, — ска-
зав він. — Ми тільки про одне 
сперечаємося — хто гірший. Во-
лодимир Володимирович каже, 
що я. Я думаю, що — він. Ми ви-
рішили, що ми однакові».
 За даними експертів, під час 
свого візиту путін хотів схилити 
свого союзника до повторного на-
ступу на Київ, але про що вони до-
мовилися насправді, наразі неві-
домо. В офіційних релізах ідеть-
ся лише про подовження такти-
ки спільних військових навчань, 

створення нової бойової техніки 
і підготовку рашистськими інс-
трукторами екіпажів білорусь-
ких літаків. 
 Водночас на реальному фрон-
ті й надалі триває кровопролит-
на війна. Зокрема, прийшла доб-
ра новина з Бахмута — найгарячі-
шої точки східного фронту, де ус-
пішну операцію провів підрозділ 
десантно-штурмових військ ЗСУ. 
Як повідомив головний редактор 
видання «Цензор нет» Юрій Буту-
сов, за допомогою коригування з 
дрону та у взаємодії з артилерією 
британські бронеавтомобілі 
Wolfhound зачистили російську 
піхоту вогнем 12,7 великокалі-
берних кулеметів на східній око-
лиці міста. Налякані ворожі піхо-
тинці відстрілювалися як могли, 
але через хаотичність дій більше 
влучали по своїх же позиціях. 
 Прокоментував ситуацію в цьо-
му районі й Володимир Зеленсь-
кий. «Ще з травня окупанти на-
магаються зламати Бахмут, — 
сказав він. — Але час іде, і Бахмут 
ламає вже не тільки російську ар-
мію, а й російських найманців, 
що прийшли на заміну втраченій 
армії окупантів».
 Зросли останнім часом і мож-

ливості українських повітряних 
сил. Днями славнозвісна «бавов-
на» спалахнула на Кримському 
перешийку, де рухалася військо-
ва техніка окупантів. У комента-
рях щодо цієї події кацапи схви-
льовані не стільки втратою армій-
ських вантажівок, скільки новим 
потенціалом української арти-
лерії. 
 Наші підрозділи Повітряних 
сил регулярно зачищають також 
військові склади ворога в Мелі-
тополі. Як результат, окупанти, 
швидше за все, почали готувати-
ся до акту «доброї волі» і в цьому 
місті. Тобто вони метушаться точ-
нісінько так, як робили це вже не 
раз перед своїм відступом. «Вони 
спочатку накопичувалися навко-
ло Херсона, будували укріплення, 
а потім повідомляли, що покида-
ють деякі населені пункти, — про-
коментувала ситуацію координа-
тор пресцентру ОК ВСУ «Південь» 
Наталя Гуменюк. — Далі почина-
ли готуватися там до вуличних 
боїв, потім розказували, що не 
все ще втрачено, потім виносили 
з банків та інших закладів те, що 
вважали цінним». Тобто вели під-
готовку до ганебної втечі не з по-
рожніми руками. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями Головнокоман-
дувач ЗСУ Валерій Залуж-
ний здійснив мрію чер-
каського підлітка Івана, 
сина військового.
 «Цього року, цього 
страшного і важкого для 
всіх нас року, у моєї дити-
ни сталося справжнє пе-
редноворічне диво. Коли 
мені зателефонували з 
департаменту соціаль-
ної політики Черкаської 
міської ради із запрошен-
ням взяти участь в акції 
«Стань святим Миколаєм» 
для дитини, яку війна роз-
лучила з татом, я особли-
во ні на що і не розрахо-
вувала. Запропонували 
сину написати листа з по-
бажаннями», —  розпові-
дає мама хлопця — чер-
кащанка Олена Варфоло-
мєєва. За її словами, ди-
тина нічого не попросила, 
окрім аби тато знайшов-
ся... А ще Іванко написав, 
що мріє про зустріч із Ва-
лерієм Залужним. 
 Пані Олена передала 
той лист. І ось телефон-
ний дзвінок із департа-
менту соцполітики, мо-

вляв, Валерій Федорович 
запрошує Іванка на зуст-
річ. І чекає його, аби пе-
редати від святого Мико-
лая подарунок.
 «Кажу: ви що, серйоз-
но? Та син же так, прос-
то написав... У мене на-
віть думки не було, що той 
лист усерйоз сприймуть. 
Плачу я. Плачуть по той 
бік телефону», — прига-
дує Олена Варфоломєєва. 
І додає: «Мого сина обій-
няв Валерій Залужний. 
Обійняв так, як, мабуть, 
обійняв би батько. І ко-
лись Іван обов’язково по-
каже це фото своєму та-
тові». 
 «Так, головна сино-
ва мрія ще попереду, але 
сьогодні відбулося те, що 
дало йому найцінніше, — 
віру. Віру в те, що можли-
во все! І таки треба мріяти. 
І треба вірити», — зазна-
чає пані Олена і дякує ко-
манді помічників свято-
го Миколая, які зробили 
неймовірне, — міському 
голові Черкас Анатолію 
Бондаренку та Марині 
Гаркавій із департаменту 
соціальної політики Чер-
каської міської ради. ■

НА ФРОНТІ

Іранські ДРОНдулети 
на підтримку кремля
Тиждень в Україні розпочався прильотом 
нових «шахедів» і новиною про успішну 
операцію ЗСУ в районі Бахмута

■

ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ

Обійнятися з Головнокомандувачем
Валерій Залужний здійснив мрію черкаського підлітка Івана, сина 
військового, який зник безвісти

■

Черкаського Іванка, сина захисника, 
замість батька обійняв Валерій Залужний.
Фото з ФБ-сторінки Олени Варфоломєєвої.

❙
❙
❙

Наталя НАПАДОВСЬКА   

Санкції є відповіддю на те, що після маніпуляцій із зерном 
путін вирішив використати для терору українців атаки на 
енергетичну інфраструктуру в холодну пору року. 
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А «хмари» пливуть, 
інформацію несуть
Найнадійнішим способом захиститися 
від можливих ракетних ударів по 
обчислювальних центрах стало 
перенесення всіх електронних процесів 
вітчизняних банків у хмарні сервіси за 
межами України
Наталя НАПАДОВСЬКА

 На початку грудня питання безпеки банківської інф-
раструктури обговорювалося на Ставці Верховного Голо-
внокомандувача. А незадовго до цього депутат держдуми 
рф, генерал-лейтенант російської армії Андрій Гурульов 
заявив, що наступною ціллю для терористичних атак піс-
ля ударів по енергетиці можуть стати українські банки. 
«Вдарити по центру банківських операцій — і все зупи-
нилося», — не приховував він злочинних намірів.
 Хакерські атаки росіян на українські банки поча-
лися ще з 2014 року. Зокрема, віртуальну підготовку 
до реального нападу на Україну росіяни провели 13-14 
січня та 15-16 лютого цього року. Але останнім часом 
українські банкіри доклали чимало зусиль, щоб вибу-
дувати відповідний захист. Утім, оскільки загроза ра-
кетних ударів по енергетичній інфраструктурі збері-
гається, відповідно залишаються певні ризики і для 
банківської системи. 
 Фінансові інституції вдалися до додаткового захис-
ту свого обладнання, дублюючи, наприклад, центри оп-
рацювання данних. Але найнадійнішим способом захис-
титися від можливих ракетних ударів по обчислюваль-
них центрах стало перенесення всіх електронних про-
цесів банків у хмарні сервіси за межами країни. Роман 
Сульжик, член Наглядовоі ради ПриватБанку повідом-
ляє: «Ми весь 2021 рік займались поліпшенням захис-
ту банку від кібератак та захистом клієнтських данних, 
тому всі їхні атаки були відбиті ще на початку війни. А 
зараз Приват уже працює з «хмари», з Європи, тому на-
віть фізичне знищення наших датацентрів в Україні їм 
нічого не дасть». 
 Хмарні сервіси дозволяють банкам у разі руйнуван-
ня фізичної інфраструктури швидко відновити функ-
ціонування та не втратити масиви інформації. Нацбанк 
оперативно надав віповідний дозвіл. Перенести свої сер-
віси в «хмару» вирішили і Monobank та частково «Сенс 
банк». «У перші дні війни ми вирішили прискорити за-
планований перехід у «хмару». У мирний час планували 
мігрувати за рік, але впоралися за рекордні три місяці без 
помітного впливу на клієнтів», — повідомили в «Райф-
файзен банку». 
 ПриватБанк упорався з «хмарним середовищем» за 
45 днів, але, як слушно зауважують експерти, це лише 
частина проблеми. «Найбільшою загрозою для систе-
ми платежів є не знищення серверів чи каналів переда-
вання даних, а брак електроенергії. Якщо її немає, не-
має зв’язку, то вкрай проблематично здійснити транзак-
цію», — пояснює фінансовий аналітик групи ICU Ми-
хайло Демків. За відсутності електроенергії «мертвий» 
банкомат спочатку лякає, а потім додає масу незручнос-
тей. Тому фахівці рекомендують тримати певну суму 
готівки — про всяк випадок. 
 Кібератаки, ракетні удари по датацентрах банків, руй-
нування банківських відділень і тривалі блекаути — це 
тільки перша частина загроз для банківської системи. Тож 
за аналогією з пунктами незламності Нацбанк  вирішив 
створити мережу відділень, які працюватимуть за будь-
яких обставин. Зокрема, такі відділення повинні мати до-
ступ до інтернету та джерело безперебійного живлення. 
За планом НБУ, системні банки мають забезпечити робо-
ту 760 чергових відділень у Києві та 275 населених пунк-
тах на неокупованій частині України. 
 Та ще більше шкодять банківській системі опосеред-
ковані дії: втрата заставного майна позичальників, падін-
ня активів, погіршення платіжної дисципліни. Але має-
мо і приємні новини. У 2014 році, коли масштаби російсь-
кої агресії були набагато меншими, шок від війни для бан-
ківської системи був серйознішим. «Банківська система 
зараз стійкіша, ніж під час кризи 2014 року. Тоді повся-
кденним явищем були черги вкладників біля відділень, а 
зараз ми обговорюємо проблему надмірної кількості грив-
ні в банках», — констатує Михайло Демків. ■

■Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Львівський оборон-
ний кластер і Харківсь-
кий завод засобів ін-
дивідуального захис-
ту передали партію спе-
ціалізованих медичних 
бронежилетів лікарям 
«Охматдиту» для ева-
куації важкохворих ді-
тей з прифронтових 
районів. 
 Ці вироби повністю 
сертифіковані, пройшли 
всі необхідні стадії вип-
робування і вкрай необ-
хідні для збереження 
життя лікарям. За ста-
тистикою, основним ти-
пом загрози для медиків 
швидкої допомоги, які 
працюють на лінії фрон-
ту, є уламки скла, бето-
ну і боєприпасів. Зап-
ропонована виробнич-
никами модель харак-
теризується уламковою 
стійкістю до 500 метрів 
на секунду та має не-
обхідний рівень захис-
ту відповідно до віт-
чизняних і натовських 
стандартів. Бронежи-
лет виготовлений з над-
високомолекулярного 
балістичного поліети-
лену, що робить його не 
тільки міцним, а й до-
сить легким — він ва-

жить усього чотири кі-
лограми. Також жилет 
має зручні кишені для 
обладнання та яскраві 
розпізнавальні знаки 
медичної служби.
 Перші 500 зразків уні-
кальних виробів були пе-
редані медикам Харків-
щини, Донеччини і кіль-
кох південних регіонів. 
Найближчим часом пла-
нується виготовлення 
ще трьох тисяч моделей, 
які також передадуть до 
зони бойових дій. Зага-
лом ідеться про налагод-
ження серійного вироб-
ництва бронежилетів, ос-
кільки потреба в них до-
сить висока. 
 Харківський завод 
засобів індивідуально-

го захисту на початку 
війни тимчасово переї-
хав до Львова, де тісно 
співпрацює з місцевим 
оборонним кластером. 
Серед їхніх розробок 
є модульний бойовий 
костюм PLASTOON, до 
складу якого входить 
бронежилет із модуля-

ми захисту шиї, кишеч-
нику, паху, стегон, пле-
чей і РПС. Тут також 
виготовляють пласти-
кові кулеметні стрічки, 
м’які безшумні короби 
з кріпленням ПК/ПКМ 
та багато інших важли-
вих армійських атри-
бутів. ■

ЗАХИСТ

Береженого й 
Бог береже
Лікарі «Охматдиту» отримали протиуламкові 
бронежилети для евакуації хворих дітей

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Повномасштабне вторгнення 
росіян триває вже десять міся-
ців і принесло в наші оселі горе 
й зубожіння. Але життя триває, 
і кожен українець у тилу напере-
додні різдвяно-новорічних свят 
усе одно хоче порадувати себе й 
близьких більш-менш пристой-
ними стравами на столі. Зрозумі-
ло, звичного очікування дива 
(хіба що від ЗСУ) й передсвят-
кового настрою у воєнний час — 
катма. Та й ціни в магазинах, які 
постійно ростуть, немов на дріж-
джах, зовсім не додають оптиміз-
му (адже мінімальна зарплатня 
наразі становить у нашій державі 
лише 6 тис. 700 гривень). 

 Варто зауважити, що, хоч в 
Україні й продовжують дорож-
чати хліб, вершкове масло та 
борошно, цукор і сіль за місяць 
у ціні не змінилися а деякі по-
зиції взагалі навіть подешевша-
ли.
 Згідно з даними Мінфіну, в 
грудні (порівняно з листопадом) 
зросла вартість пшеничного хлі-
ба (650 грамів) — з 31,37 грн до 
32,08 грн по всіх супермарке-
тах. Найбільше здорожчав пше-
ничний хліб нарізний (600 гра-
мів) — з 32,60 грн до 33,39 грн. 
За місяць більш як на 1,5 грн 
зросла ціна вершкового масла. 
У середньому по торгових ме-
режах 200 грамів масла «Яго-
тинське» жирністю 73% станом 

на 16 грудня коштує 65,80 грн, 
хоча ще в листопаді ціна стано-
вила 64,28 грн.
 Щодо борошна, то кілограм 
цього найнеобхіднішого про-
дукту в грудні коштує 21,20 
грн. Зазначимо, що середня 
ціна борошна в листопаді ста-
новила 20,94 грн/кг.
 А ось представлена в супер-
маркетах сіль морська харчова 
утримується на одному ціново-
му рівні два місяці поспіль піс-
ля суттєвого стрибка в жовтні. 
Так, у середині осені 1 кг солі 
можна було купити за 31,70 
грн, а ось до 1 листопада ціна 
зросла до 32,55 грн та утри-
мується на цій позначці в груд-
ні.
 За місяць трохи подешев-
шав цукор: у листопаді ціна со-
лодкого, але не найкориснішого 
продукту в супермаркетах ста-
новила 34,41 грн/кг, а в грудні 
знизилася до 34,07 грн/кг.
 Але все оцінюється в порів-
нянні, й ці тимчасові малопри-
ємні фінансові «незручності» в 
тилу — ніщо в порівнянні з тим, 
що доводиться щодня витриму-
вати на передовій нашим бій-
цям. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Розшукується Омельченко Катерина Василівна 1961 
р. н., яка проживає в м. Києві, вул. Навашина, 13/2, 
для оформлення спадщини. Її мати Омельченко Надія 
Федорівна померла 18.11.2021 р.

■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Круто присолити
Хоч в Україні й продовжують дорожчати хліб, 
вершкове масло та борошно, вартість цукру та 
солі за місяць не змінилася

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Могилу цадика Нахмана в 
Умані занесено до реєстру неру-
хомих пам’яток України, які де-
ржава офіційно бере під охорону. 
Про це повідомляє «Благодійний 
фонд Історико-культурний центр 
міста Умані» на своїй сторінці у 
фейсбуці.
  «Занести до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток 
України за видом пам’ятки іс-
торії та категорією місцево-
го значення об’єкт культур-
ної спадщини «Визначне місце 
«Могила цадика Нахмана» по 
вулиці Григорія Косинки, 1 у м. 
Умані Черкаської області, охо-
ронний № 4606-Чк», — йдеться 
в указі міністра культури та ін-
формаційної політики Олексан-
дра Ткаченка.
 Отож, наголошується в указі, 
межі і режими використання те-
риторії пам’ятки, зазначеної в 

пункті першому цього наказу, 
не визначені в установленому 
порядку до 25 травня 2022 року, 
тепер встановлюються відповід-
но до Закону України «Про охо-
рону культурної спадщини».
 Нагадаємо, що Державний 
реєстр нерухомих пам’яток Ук-
раїни містить перелік об’єктів 
культурної спадщини, які де-
ржава офіційно бере під охо-
рону. Такі об’єкти визначають 
незалежно від форм власності, 
відповідно до їхньої археологіч-
ної, естетичної, етнологічної, 

історичної, мистецької, науко-
вої чи художньої цінності. Піс-
ля внесення до реєстру об’єкти 
культурної спадщини набува-
ють статусу пам’яток.
 Рішення про внесення та 
виключення об’єктів культур-
ної спадщини з Державного 
реєстру нерухомих пам’яток 
України приймають Кабінет 
Міністрів України стосовно 
пам’яток національного зна-
чення або Міністерство культу-
ри — щодо пам’яток місцевого 
значення. ■

ПАМ’ЯТКИ

Хасидам на радість
В Умані взяли під охорону могилу 
цадика Нахмана

■
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Медійний екстаз колективного 
Заходу
 А тим часом за океаном 
тріумфальний образ Зеленсько-
го створив американський жур-
нал Time. На обгортці видання 
під світлиною самого прези-
дента України Володимира Зе-
ленського майорить заголовок 
великого матеріалу про жит-
тя українського президента та 
його команди в період війни — 
«Людина року: Володимир Зе-
ленський і Дух України».
 Стосовно «Духу України», 
то, як зазначає журнал, замість 
того, щоб рятувати свої життя, 
чимало українців схопили будь-
яку зброю, яку могли знайти, і 
кинулися захищати свої міста 
та села від загарбників. 
 Ще одна американська газе-
та Politico визнала президента 
Володимира Зеленського найв-
пливовішою людиною в Європі.
 «Європа змінюється. Конти-
нент переглядає свої стратегіч-
ні відносини, серйозно ставить-
ся до оборони, переосмислює 
політику у сфері торгівлі, при-
єднання та енергетичної безпе-
ки. У широкому сенсі це — пе-
реосмислення того, що означає 
бути європейцем, і багато в чому 
завдяки українському коміку, 
який став президентом», — вва-
жають журналісти Politico.
 Видання зазначає, що Ук-
раїна не вперше зазнає нападу 
з боку росії, однак до остан ньої 
агресії російського президента 
володимира путіна решта Євро-
пи мало що робила.
 «Його комунікативні навич-
ки були ключовими. Його рито-
рика різко описує недоброзич-
ливість російського режиму, 
проти якого він бореться, роз-
сіюючи більшу частину віри 
Європи — особливо в Берліні та 
Парижі — у те, що Москва може 
бути партнером, — зазначаєть-
ся в статті. — При цьому вмі-
ле використання Зеленським 
соціальних мереж, традицій-
них засобів масової інформації 
та західних культурних інсти-
тутів інтуїтивним чином пере-
несло війну на Захід, переко-
навши лідерів та громадськість 
у тому, що його битва — це їхня 
боротьба».
 Австрійське видання Profil 
також назвало президента Воло-
димира Зеленського людиною 
року завдяки його протистоян-
ню російському вторгненню в 
Україну та «ролі в об’єднанні 
країн Заходу».

 Як зауважує Profil, особ-
ливість цьогорічної номінації 
полягає в тому, що Володимир 
Зеленський постав перед світом 
не лише як представник Украї-
ни, яка зазнала нападу з боку 
росії, а й як людина, яка є час-
тиною Західної цивілізації.

Політичний болт без різьби
 Але чи став український 
внутрішній порядок денний 
змістовним, без фальші, чи за-
лишився традиційно обгортко-
вим? Питання риторичне. 
І як нам монтувати оце загаль-
не захоплення Володимиром Зе-
ленським у світі з тим, що коїть-
ся в оточенні українського пре-
зидента, — різьба зривається. 
Водночас журналістський пог-
ляд, як і належить, вимагає 
хірургічного характеру.
 Скажімо, Володимир Олек-
сандрович добре знає, що нав-
чити людину почуття гумору не 
можна. Можна кожен раз пояс-
нити, в чому сіль приколу, але 

ця доволі виснажлива історія 
в підсумку перетворює учня 
на посміховисько. Так само не 
можна й навчити відповідаль-
ного політичного лідерства. А 
якщо до того ж людина впевне-
на, що їй учитись не потрібно, 
оскільки вона і так усе знає, — 
взагалі біда.
 Тож, чи не тьмяніють ці між-
народні медійні феєрверки на 
тлі ситуації , наприклад, із за-
ступником голови офісу прези-
дента Кирилом Тимошенком, 
котрий став фігурантом розслі-
дування НАЗК щодо користу-
вання ним під час війни автомо-
білем Porsche Taycan, що за да-
ними журналістів-розслідувачів 
Bihus.Info, мав бути переданий 
військовим як гуманітарна до-
помога від General Motors для 
евакуації людей із зони бойових 
дій?
 Спочатку Тимошенко ви-
правдовувався, але після розго-
лосу пообіцяв передати автівку 
на фронт.
 Також як приклад кадрових 
промахів президента не сходить 
з язиків і колишній керівник 
СБУ, друг дитинства Володими-
ра Зеленського Іван Баканов. 
 Нагадаємо, Іван Баканов 
очолив СБУ в серпні 2019 року. 
До того він був начальником 

Головного управління  бороть-
би з корупцією та організова-
ною злочинністю СБУ. Членом 
РНБО, головою партії «Слуга 
народу» з 2017 року.
 Після затвердження Бака-
нова на посаді голови СБУ де-
які експерти зробили закид, що 
призначення відбулося з пору-
шенням процедур. Йдеться про 
спецперевірку, яку він нібито 
не пройшов. Однак уже незаба-
ром в СБУ повідомили, що це не 

є правдивою інформацією. 
У 2020 році НАБУ змушене 
було під тиском судового рішен-
ня відкрити щодо Івана Бакано-
ва провадження на основі пода-
ного громадянином України 
позову. За заявою громадяни-
на, Баканов зловживав владою, 
перевищував службові повнова-
ження і т.д. Спершу НАБУ не 
знайшло вагомих причин для 
відкриття кримінальної спра-
ви, тоді заявник подав до суду, 
який в результаті частково за-
довольнив скаргу. 
 Навесні того ж таки 2020 
року з’явилася інформація про 
те, що Іван Баканов є керівни-
ком іспанської фірми Tierra 
Verde Sociedad Limitada. Однак 
антикорупційне законодавство 
забороняє держслужбовцям пе-
ребувати на керівних посадах в 
приватних структурах. У СБУ 
також відреагували на інфор-
мацію ЗМІ та відзначили, що 
компанія Tierra Verde Sociedad 
Limitada припинила свою діяль-
ність у 2019 році.
 І сьогодні активна громад-
ськість не забуває про Бакано-
ва, задаючись запитанням, — 
де він і чим займається? 
 Ідемо далі. А як реагувати, 
що президент Володимир Зе-
ленський не знайшов підстав 

для позбавлення звання «Ге-
рой України» народного депу-
тата, лідера забороненої політ-
сили ОПЗЖ та колишнього чле-
на ПР Юрія Бойка, як того ви-
магає петиція, котра набрала 
понад 25 тисяч необхідних під-
писів? Водночас глава держа-
ви поінформував, що звернувся 
до прем’єр-міністра Шмигаля з 
проханням проаналізувати на-
явність обґрунтованих підстав 
для персональних санкцій щодо 

Бойка та передати результати. 
Таке собі бла-бла-бла...
 Або як працює на рейтинг 
глава партії СН Олена Шуляк, 
котра відвідала військовий гос-
піталь, щоб на підвищених то-
нах з’ясувати стосунки з бійцем 
у важкому стані, без ніг Оле-
гом Симорозом, котрий напи-
сав на своїй сторінці у фейсбу-
ці, що законопроєкт 5655 (так 
звана «містобудівна реформа») 
був прийнятий за підтримки де-
путатів ОПЗЖ на користь буді-
вельній мафії. Про візит дами 
Олег також написав. 
 «На злодієві шапка горить, 
— зазначив Олег. — Лобістка 
будівельної мафії прибігає у вій-
ськовий госпіталь з’ясовувати 
стосунки».
 А як корелюється зі світо-
вим сприйняттям Зеленського 
як лідера боротьби за свободу й 
незалежність зовсім нещодав-
ній витвір «слуг» — поправки 
до закону про ЗМІ, що зв’язують 
руки та заклеюють роти неза-
лежним журналістам?

Єрмак — окрема тема
 Ми неодноразово говори-
ли й про одіозну постать глави 
ОП Андрія Єрмака, щодо ньо-
го чимало аналітиків вислов-
лювали сумніви у щирості ук-

раїнськості його позиції. У свій 
час кадрові зміни в команді Зе-
ленського, пов’язані з прихо-
дом на пост головного канцеля-
риста оточення президента Анд-
рія Єрмака, назвали «кадровим 
линянням». Бо, за великим ра-
хунком, для президента прихід 
на пост глави ОП Єрмака стало 
питанням зручності та емоцій-
ного комфорту, а не виживан-
ням або переосмисленням своєї 
ролі та відповідальності.
 Тому очікувати якісних 
змін роботи влади, дроти якої 
Зеленський безальтернативно 
замкнув на собі, як прогнозува-
лось спочатку і як це підтвердив 
час, — даремна справа.
 Водночас ми неодноразово 
оприлюднювали кулуарні про-
гнози мешканців Банкової про 
ймовірність відставки Андрія 
Єрмака. Але глава ОП добре 
навчений не лише манерам, а й 
маневрам. Єрмак, який заявив 
за день до відставки про відсут-
ність конфлікту між ним і його 
попередником Андрієм Богда-
ном, публічно маніпулює фак-
тами разюче легко, і про це вар-
то пам’ятати завжди.
 Крім того, Єрмака вважа-
ють дуже комерційним персо-
нажем, який розуміється в роз-
поділі часток.
 Також, окрім комфорту для 
Зеленського, Єрмака тримає на 
посаді й те, що він володіє ван-
тажем чутливих довколапрези-
дентських знань. Хоча навряд 
він став би у разі звільнення од-
разу плювати отрутою компро-
мату, але гучно захистити себе 
зміг би.

Міжнародний рейтинг — 
наше все 
 Отже, визнання й успіх Зе-
ленського на міжнародній арені 
ґрунтується, за визначенням за-
кордонних аналітиків, на тому, 
що мужність заразна. Мовляв, 
це поширилось серед політич-
ного керівництва України в 
перші дні вторгнення, коли всі 
зрозуміли, що президент зали-
шається на місці. 
 Його професійні інстинкти, 
отримані від діяльності як ак-
тора на сцені, означали, що він 
уміє читати натовп і реагувати 
на його настрої та очікування. 
Водночас сили президент чер-
пає у все-таки зависокому рей-
тингу і власному, і своєї коман-
ди.
 Тепер його аудиторією став 
увесь світ. Він вирішив не під-
вести його? Чи як?
 Бо до війни перспективи ре-
форм в Україні були невтішні 
— через зростання впливу олі-
гархів.
 Скажімо, Польща в резуль-
таті реформ потрапила в ЄС і 
НАТО, а Україна — у список 
Forbes. Така чітка аналогія і па-
ралель із сьогоденням. 
 Не в останню чергу перепо-
нами на шляху до впливових 
міжнародних спільнот, а не од-
ноденних піар-рейтингів, є те, 
що влада на чолі із Зеленським 
відкладала прийняття болю-
чих, але необхідних рішень.
 Ми недаремно згадуємо 
зміну Богдана на Єрмака, бо 
це один із промовистих фак-
тів, котрий говорить про те, 
що Зеленський не усвідомлює 
відповідальності перед наро-
дом.
 Що комфорт він цінує вище 
за ефективність. Що некомпе-
тентність — значно менший 
гріх, ніж неповага. Що він усе 
ще знімає скетчі, не маючи сце-
нарію для справжнього твору. 
Так, власне, і сценариста у ньо-
го немає. Хоча, ймовірно, саме 
зараз можливо виправити ос-
новні, вирішальні помилки. ■

МОРАЛЬ І ВЛАДА

Комфорт вище ефективності?
Кадровий Зеапокаліпсис на тлі міжнародного медіатріумфу

■

Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести його? Чи як?

Тетяна ПАРХОМЧУК

Черговий розрив шаблону: провідні міжнародні ЗМІ віншують пре-
зидента України Володимира Зеленського як людину 2022 року, а 
в нас вирують підозри в зрадах персонажів як на найвищих щаблях 
(котрих призначав сам президент), так і на низовому рівні. 
Інакше, скажімо, якби рашисти не знали до дрібниць, де розташо-
вуються не те, що потужні, а й малі електростанції, підстанції, чи 
змогли б вони наробити стільки шкоди? 
Або, звідки на територію Вінниччини увечері 18 грудня залетіли 
«шахеди», коли їм потрібно було пролетіти мінімум ще одну об-
ласть, а в жодному із сусідніх регіонів саме в той час тривоги не 
було? Чи вони зайшли з Придністров’я? Чи хтось провів? То вже 
пізніше, вночі й під ранок, по всій Україні рашисти запустили кілька 
порцій «шлюхідів», з особливим «фестивалем» у столиці.
До речі, щодо Києва, то 14 грудня на всіх імовірних шляхах про-
ходу також було тихо і раптом, раз — іранські дрони вже над сто-
лицею.
Нерозбірливість у кадрово-політичних призначеннях, з усіма на-
слідками та загальною атмосферою підозр спонукає українців 
висловлюватись у соцмережах категорично: «НАТО, Євросоюз і 
Америка мають говорити лише з Генштабом ЗСУ. Усі прекрасно ро-
зуміють, хто такі «ЗеЄршобла». Не треба бавитись у жмурки». 
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Спільно переживемо біль і втрати 
війни 
 ■ Любомире Володимировичу, що 
можна сказати про духовне зростання 
наших громадян за ці місяці?
 — У першу чергу українці змінили 
кут зору, який у них був до цього часу, 
вони стали набагато патріотичнішими, 
консолідованими, — це найважливіша 
зміна, яка відбулася за цей час, оскільки 
з перших днів повномасштабного вторг-
нення росії в Україну ми бачимо, що на 
відміну від 2014 року, коли у нас були ті, 
хто не вважав дії росії на території Ук-
раїни агресією, то на сьогоднішній день 
ситуація абсолютно змінилася і нація 
стала одним цілим. Ми не бачимо зна-
чущих відмінностей у соціологічних до-
слідженнях у регіональному розрізі. На 
тій території, яка контролюється уря-
дом, ми спостерігаємо те, що немає жод-
них протиріч у погляді українців на своє 
майбутнє, на те, куди ми рухаємося, на 
те, хто наш ворог.
 ■ Зараз дуже багато людей (86%) вва-
жають, що події в країні розвиваються у 
правильному напрямку. 
 — Так, є така тенденція, вона доволі 
цікава, тому що у нас жодного разу в іс-
торії досліджень не було таких високих 
показників, — звісно, потрібен був стрес 
і потрібно було об’єднатися і відкинути 
всі протиріччя, і тоді вже оцінювати си-
туацію в країні. Причиною такого рос-
ту стало те, що на задній план відійшли 
політичні суперечності українців, со-
ціально-економічні питання, відповід-
но перемога, суспільне об’єднання проти 
ворога створює лінію, що Україна пра-
вильно все робить, що вона протистоїть 
ворогу, вона перемагає і звільняє свої те-
риторії. Зараз віра в перемогу сягає абсо-
лютних показників.
 ■ Багато людей із тих, хто з війною 
змінив місце проживання, хочуть повер-
татися додому? Розкажіть про це, будь 
ласка.
 — Близько 20% населення змінило 
своє місце проживання  з 24 лютого. Сто-
совно повернення ми спостерігали таку 
тенденцію: спочатку було багато тих, 
хто не поспішав повертатися, очевид-
но, тому, що території ще не були звіль-
нені, був страх потрапити під обстріли, 
а зараз зі звільненням територій зростає 
число тих, хто хотів би повернутися до-
дому найближчим часом. 
 ■ Більш за все люди виїжджали із 
зони бойових дій (64%) та з Києва (42%). 
Половина на деокупованих територіях 
вже повернулася, так?
 — У регіональному розрізі на Півдні 
та Сході менше тих громадян, які хочуть 
повертатися на деокуповані території, 
говоримо радше про Центр та про Хар-
ківщину. Люди хотіли би повернутися, 
але якщо їхній будинок розміщується на 
території проведення бойових дій або по-
ряд з нею, то все ж таки загроза для жит-
тя перевищує ці наміри. 
 ■ Скільки людей хочуть повернутися 
найближчим часом, скільки ще почека-
ють, і скільки тільки після війни хочуть 
повернутися?
 — Тих, хто взагалі не хоче поверта-
тися, загалом близько 6%. Це не так ба-
гато. Радше за все це люди, які втрати-
ли житло і їм немає куди повертатися, і 
відповідно вони будуть шукати свої долі 
в інших областях України, а можливо, і 
за кордоном. Що позитивного? Якщо до 
літа ми мали тенденцію, що люди хоті-
ли повернутися, але багато було тих, які 

хотіли ще почекати — близько половини 
— то сьогодні ми маємо ситуацію дещо 
кращу: 21% хочуть повернутися най-
ближчим часом, 19% кажуть, «так, але 
ще трохи почекаємо», а близько 45% за 
те, щоб повернутися після закінчення 
війни. І 9% було важко визначитися.
 ■ Про які збитки від дій росії перш за 
все говорять люди?
 — Те, що найбільше втратили, — це 
гроші, як заробіток, як доходи, як мож-
ливість заробляти. На другому місці з 
точки зору втрат є житло, близько чвер-
ті населення зазначили, що втратили або 
частково втратили житло. І ще близько 
14% втратили побутову техніку.
 ■ А як щодо втрат бізнесу?
 — Це цікаве питання, тому що тих, 
хто основним доходом мав бізнес до 24 
лютого –8%. Якщо говорити про цю ка-
тегорію, то вона доволі незначна, лише 
12% працюють так, як працювали. Це 
дуже мало. Половина працює, але дохо-
ди вже зменшилися, і майже 30% вза-
галі не працює. По суті, зараз ситуація 
в бізнесі погіршилася, та все ж таки по-
ловина говорить, що працює і буде пра-
цювати, хоча і при низьких доходах, і, 
можливо, збереже робочі місця, але це 
буде залежати від економічної політики 
держави.Тому що доводиться скорочу-
вати персонал, зокрема, якщо говорити 
про тих, хто мав персонал, а це третина 
від середовища бізнесу, бо багато прос-
то є самозайнятими особами, отже 38% 
тих, хто мав найманий персонал, довело-
ся його скоротити, і 22% довелося зни-
зити зарплату своїм працівникам. Це 
доволі відчутно, тому що скорочення та 
зниження зарплати завжди призводять 
до трудової міграції у пошуку кращих 
доходів. І я думаю, що ситуація може 
ще погіршитися.
 ■ На ринку праці яка ситуація?
 — З тих, хто мав роботу до війни, а 
це близько 65%, у звичному режимі пра-
цюють третина, 19% перейшли на від-
далену роботу або часткову роботу, і 6% 
уже знайшли роботу. Водночас 37% го-
ворять про те, що вони втратили роботу 
і поки що знайти її не можуть. Тих, хто 
не працює, найбільше серед мешканців 
Сходу і Півдня, на Сході зараз близько 
60% не працюють, дуже велика части-
на жінок не працює, очевидно, що це со-
ціальне навантаження на державу. І ок-
рема категорія — ті, які не повернуться 
додому, але поки що не знайшли робо-
ти на нових територіях, хоча серед них і 
найбільше тих, хто знайшов роботу. 
 ■ Скільки людей хочуть відбудову-
вати свої будинки самотужки, а скільки 
чекають на закінчення війни?
 — Українець сподівається сам на 
себе, у зв’язку з тим, що очікувати на до-
помогу від держави можна буде довго, а 
якщо йдеться про репарації, то це може 
бути у дуже далекій перспективі, через 
те 58% тих людей, чиє житло пошко-
джене, готові його відновити зараз за 
власні кошти, — знову ж таки, це декла-
рація, але намір такий є. Якщо говорити 
загалом, то тих, хто хотів би відновити 
житло якомога швидше, — 39%, а тих, 
хто готовий чекати, — 59%. Серед тих, 
хто найбільше готовий чекати, це ті, чиє 
житло зруйноване повністю, або ті, хто 
не повернувся ще на свої території і не 
знає, в якому становищі перебуває їхнє 
житло взагалі. 
 ■ 47% українців зазначили, що ма-
ють близьких родичів, які воюють. 20% 
населення повідомили, що мають серед 

близьких, родичів тих, з ким втратили 
контакт і не знають, де вони зараз пере-
бувають. 
 — Це особливо спостерігається на 
Сході, тому що ми знаємо, що багато хто 
перебуває десь в полоні, хтось загинув, і 
поки що немає даних з окупованих тери-
торій. Ця цифра значна. 
 ■ 5% мають серед близьких загиблих 
через війну, 3% тих, кого примусово де-
портували до росії або на окуповані те-
риторії Сходу та Криму.
 — Після деокупації територій ми ба-
чимо, що постійно відкриваються місця 
злочинів російських військовослужбов-
ців, ми знаємо про ці катівні, масові роз-
стріли, депортації, тож ці цифри будуть 
зростати, на превеликий жаль, тому що 
війна несе горе і втрати серед населен-
ня. З постійним звільненням території 
правда буде відкриватися, і тих, хто 
зник, тих, хто зазнав поранень чи заги-
нув, буде ставати все більше. 
 ■ 7% опитаних зазначили, що особис-
то самі або їхні близькі родичі зазнали 
поранення, каліцтва через бойові дії. 
 — Усі маркери, які стосуються втрат, 
поранень, депортації і втрати контакту, 
на жаль, будуть зростати.

Україна у фокусі світу 
 ■ Як українці ставляться до інозем-
них країн?
 — Сьогодні ми бачимо абсолютне 
об’єднання країни з точки зору свого зов-
нішньополітичного вектору. Якщо до 24 
лютого ми мали певні розбіжності щодо 
того, вступати нам до Євросоюзу чи не 
вступати, дві третини населення була за 
вступ до Євросоюзу і близько третини була 
проти. Але ситуація змінилася після по-
чатку війни, і вона стала надпозитивною: 
у першу чергу нам надали статус канди-
дата, по-друге, пообіцяли, що найближ-
чим часом ми станемо членом Євросоюзу.
Якщо говорити про НАТО, то тут ситуація 
була дещо цікавіша, тому що коливала-
ся динаміка: з самого початку різко зрос-
ли показники підтримки з боку України 
до НАТО, до 76%, в березні вони впали, 
пригадаймо, що відбувалося, — позиція 
НАТО була слабкою з точки зору допомо-
ги Україні, — зараз із допомогою Україні 
ситуація змінилася, і сьогодні показник 
найвищий в історії — 83% тих, хто під-
тримує вступ України до НАТО. На Сході 
70% підтримують НАТО.
 ■ Найбільш дружніми країнами щодо 

України українці вважають Польщу, 
Литву, Велику Британію, США та Ка-
наду.
 — Так, це до речі ситуація, яка має 
свою динаміку. 
 Давайте спочатку поговоримо про 
ті країни, які сприймаються українця-
ми як найбільш ворожі. Це однозначно 
росія (97%), притому що ще до 24 люто-
го ситуація була дещо іншою і тих, хто 
сприймав росію як країну не-ворога або 
нейтрально, було близько третини, а з 
початком війни абсолютно змінилася 
оцінка.
 Цікава ситуація з Білоруссю. Навіть 
після 2020 року все одно значна части-
на вважала Білорусь нейтральною і до-
волі дружньою країною, але ситуація 
різко змінилася після початку обстрілів 
з території Білорусі, очевидно, чимдалі 
ситуація погіршується (85% українців 
вважають її ворожою країною). Така ж 
ситуація складається і з Угорщиною — 
що цікаво, Угорщина сприймалася ней-
тральною країною, але після початку 
війни поступово, це ще некритично, але 
зростає кількість тих ( близько 40%), хто 
вважає Угорщину ворожою країною. 
 Тепер з точки зору наших країн-пар-
тнерів, які надають нам допомогу. Ве-
лика Британія, США, Канада, Польща, 
Литва — це ті країни, які мають най-
більш позитивну динаміку з точки зору 
оцінки дружності або ворожості щодо 
України. Також цікава ситуація з Ні-
меччиною, ще донедавна її сприймали 
як нейтральну країну щодо України, та 
оскільки вона надає нам допомогу, си-
туація покращується, все більше вва-
жають її дружньою. Така ж сама ситуа-
ція із Францією, тільки з Францією си-
туація була доброю ще на початку вій-
ни, але зараз вона не змінюється ніяким 
чином, динаміки різкої позитивної там 
немає. Цікаві оцінки щодо Китаю, хоча 
він вважається нейтральною країною, 
але поступово, по одному-два відсотки, 
зростає кількість тих, хто вважає цю 
країну ворожою. 
 ■ А Туреччина?
 — Щодо Туреччини ми мали до бе-
резня зростання оцінки цієї країни як 
дружньої, але ситуація дещо змінилася, 
поки що некритично, все одно більшість 
вважає її дружньою, або ж нейтральною, 
ворожою її вважає лише 4%, але позиція 
країни, яка дбає про свої інтереси, має 
вплив на оцінки наших громадян. ■

ГЛАС НАРОДУ

«Сьогодні нація стала єдиним цілим»
Про віру українців у перемогу, прагнення переселенців повернутися додому та оцінку дружніх і ворожих країн

■

Любомир Мисів.
Фото з сайту hromadske.radio.

❙
❙

Ірина КИРИЧЕНКО

Згуртованість та стійкість громадян, які виборюють перемогу для України кожний на 
своєму місці, викликають повагу. Це засвідчує будь-яке соціологічне дослідження. 
Соціологічна група «Рейтинг» нещодавно провела дослідження щодо оцінки шкоди, 
завданої воєнними злочинами росії в Україні, та щодо ставлення України до інозем-
них країн. 
Наш співрозмовник — заступник директора Соціологічної групи «Рейтинг» Любо-
мир Мисів.
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Ганна ЯРОШЕНКО

Довідавшись завдяки Публічній 
кадастровій карті України про на-
явність вільної земельної ділян-
ки на території Карлівської місь-
кої ради, місцевий підприємець 
Анатолій Лисокобилка разом з 
дружиною, донькою та внуком 
вирішили скористатися правом 
на одержання від держави двох 
гектарів землі на кожного для 
ведення особистого селянського 
господарства. Водночас ласий 
шмат землі площею вісім гек-
тарів приглянувся й начальнику 
Карлівської податкової інспекції 
Андрію Гизилі, відтак він теж 
захотів приватизувати її разом 
з дружиною, сином та донькою. 
А міська рада надала дозвіл на 
виготовлення проєктної доку-
ментації обом претендентам та 
членам їхніх сімейств.

Дотримавшись букви закону, 
підприємець навіть не 
підозрював про негативний 
розвиток подій
 «Та земельна ділянка роз-
ташована поряд із нашим 
обійстям — по суті, межує з 
городами, — конкретизує Ана-
толій Олександрович. — Ос-
кільки вона перебувала в ко-
мунальній власності, у жов-
тні минулого року звернувся 
до міської ради із заявою про 
надання дозволу на розроб-
ку технічної документації із 
землеустрою щодо відведення 
у власність чотирьох земель-
них ділянок орієнтовною пло-
щею по два гектари. 18 жовт-
ня 8-ма позачергова сесія місь-
кради 8-го скликання надала 
такий дозвіл мені та членам 
моєї родини. На наше замов-
лення на підставі укладених 
із ПП «АЛАН-ЗЕМ» угод ін-
женер-землевпорядник Олек-
сій Стороженко розробив про-
єкти відведення землі у влас-
ність. У листопаді в присут-
ності тодішніх секретаря 
міської ради Олега Стовбуна, 
начальника відділу земель-
них ресурсів та надр міськви-
конкому Наталії Моргун і на-
шої родини він склав акти про 
визначення меж цих чотирьох 
земельних ділянок та переда-
чу їх у нашу власність».
 Далі на підставі інформа-
ції, наданої згаданим інжене-
ром-землевпорядником, де-
ржавні кадастрові реєстрато-
ри сформували витяги про ці 
чотири земельні ділянки з Де-
ржавного земельного кадас-
тру. Згідно з ними, проєкти 
землеустрою щодо відведен-
ня земельних ділянок у влас-
ність розробив і надав замов-
никам — Анатолію Лисоко-
билці та членам його родини 
— представник ПП «АЛАН-
ЗЕМ» Олексій Стороженко. 
Таким чином, чотири земель-
ні ділянки площею по два гек-
тари вважають сформованими, 
оскільки було визначено їхню 
площу, межі, а також присвоє-
но їм кадастрові номери, відо-
мості про них внесені до Де-
ржавного земельного кадаст-
ру та розміщено на Публічній 
кадастровій карті України.
 «Після цього, дотримую-
чись букви закону, я передав 
усі оригінали з технічної до-
кументації до міської ради 
на затвердження. І далі чекав 
позитивного вирішення сво-
го питання на сесії міськра-
ди, навіть не підозрюючи про 
негативний розвиток подій. 
А тоді раптом довідався про 
те, що чотири земельні ділян-
ки моєї родини, яким, повто-
рюю, було присвоєно кадаст-
рові номери на підставі проєк-
тів землеустрою, розроблених 

на наше замовлення земле-
впорядником Олексієм Сторо-
женком, рішенням сесії місь-
кої ради були передані у влас-
ність начальнику Карлівської 
державної податкової інспек-
ції Андрію Гизилі та трьом 
членам його cім’ї. Що й каза-
ти, це стало для мене дуже не-
приємним сюрпризом. Адже 
сім’я Андрія Гизили земле-
впорядної документації в зем-
левпорядника Олексія Сторо-
женка не замовляла, договору 
з ним не укладала і, відповід-
но, коштів за розробку про-
єктів землеустрою не плати-
ла (до речі, чотири такі проєк-
ти обійшлися нам загалом у 20 
тисяч гривень). По суті, корис-
туючись своїм службовим ста-
новищем, Андрій Гизила при-
власнив наші земельні ділян-
ки, використавши розроблену 
на наше замовлення проєкт-
ну документацію, — фактич-
но отримав чотири земельні 
ділянки площею по два гекта-
ри за наш рахунок», — вважає 
Анатолій Лисокобилка.
 Чоловік ще раз наголошує: 
сім’я головного податківця, 
мовляв, сфальсифікувала до-
кументи, вказавши, що про-
єкти землеустрою на земель-
ні ділянки з уже присвоєни-
ми кадастровими номерами 
їй розробив землевпорядник 
Дмитро Боярський, хоч витя-
ги з Державного земельного 
кадастру свідчать про те, що 
насправді ці проєкти розробив 
працівник ПП «АЛАН-ЗЕМ» 
Олексій Стороженко.
 Чи могли в міській раді не 
бачити, що подані головним 
податківцем документи не від-
повідають вимогам законодавс-
тва?
 Карлівка — невелике міс-
течко, де чи не всі одне одного 
знають, до того ж пов’язані як 
не родинними, так діловими чи 
приятельськими взаминами.
 «До цього прикрого випад-
ку ми з очільником державної 
податкової інспекції вітали-
ся при зустрічі, були в добрих 
стосунках, — стверджує Ана-
толій Олександрович. — Тож, 
коли сталася оця оказія, двічі 
намагався з ним поговорити, 
пропонував вирішити це пи-
тання мирним шляхом, щоб 
не витрачати коштів на адво-
катів. Той незворушно стояв 
на своєму: нічого, мовляв, не 
знаю, це Михайло Кобченко 
створив таку ситуацію. Про-

те маю великі сумніви, що все 
це зроблено без відома Анд-
рія Гизили. До речі, Михай-
ло Кобченко на ту пору був де-
путатом міської ради, голо-
вою постійної депутатської 
комісії з питань врегулюван-
ня земельних відносин. Тоб-
то саме він мав вивчити по-
дану мною землевпорядну до-
кументацію, а потім винести 
її на затвердження сесії місь-
кої ради. Натомість, користу-
ючись своїм становищем, він 
ввів в оману депутатів місь-
кради, які в підсумку затвер-
дили документацію Андрія Ги-
зили, а моїм документам уза-
галі не дали ходу: невдовзі ви-
повниться рік, як вони лежать 

у міській раді, тобто до цього 
часу їх навіть не розглянули. 
Більше того, спірну землю од-
разу взяло в оренду ТОВ «Аг-
ропрогрес плюс» — у Карлів-
ці добре знають, хто є його за-
сновниками. Моє побажання 
— щоб правоохоронні органи 
звернули увагу на незаконні 
дії посадових осіб, які й ство-
рили змальовану ситуацію».
 Аби справедливість востор-
жествувала, Анатолій Лисо-
кобилка подав судовий позов 
проти начальника Карлівської 
державної податкової інспек-
ції Андрія Гизили та членів 
його сім’ї. Відповідачем стала 
й міська рада.
 «У Карлівському район-
ному суді оскаржуються не 
лише рішення сесії міськра-
ди, а й дії державного реєстра-
тора, яка, очевидно ж, бачила, 
що в документах Андрія Гизи-
ли та членів його сім’ї є пору-
шення, і при цьому зареєстру-
вала за ними право власності 
на земельні ділянки. Чому де-
ржавний службовець, а також 
керівництво органу місцевого 
самоврядування так вчинили, 
ми не знаємо. І з’ясувати їхню 
позицію не маємо змоги, адже 
ані сам Андрій Гизила та чле-
ни його сім’ї, ані представники 
міськради на судові засідання 
не з’являються. Хоч судовий 
процес триває вже майже рік, 
— коментує конфліктну ситу-
ацію адвокат Сергій Болтік. — 
Так, Андрію Гизилі теж нада-
ли дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою. Але на яку зе-
мельну ділянку? Мабуть, на 
іншу. І в міській раді бачили, 
що подані головним податків-
цем документи не відповіда-
ють вимогам законодавства. 
Адже відповідачі — сам Анд-
рій Гизила та члени його сім’ї 
— надали органу місцевого са-
моврядування витяги з Де-
ржавного земельного кадаст-
ру, в яких вказано, що розроб-
ником проєктної документації 

є Олексій Стороженко (згідно 
зі свідченнями останнього в 
суді, він направив проєкт зем-
леустрою в Державний земель-
ний кадастр, де його вивчили 
і присвоїли кадастрові номе-
ри чотирьом ділянкам землі, 
на які претендував Анатолій 
Лисокобилка та члени його 
родини). Водночас вони долу-
чили проєкт відведення цих 
чоти рьох земельних ділянок у 
власність, розроблений Дмит-
ром Боярським. Хоч у проєк-
тній документації останнього 
взагалі не вказані кадастрові 
номери земельних ділянок, 
про які йдеться. 
 Тобто він прекрасно знав, 
що ці земельні ділянки вже 

зареєстровані. Як міська рада 
могла заплющити очі на такі 
очевидні суперечності й ухва-
лити рішення на користь заяв-
ника? Тобто позивачі виконали 
всі вимоги закону, а орган міс-
цевого самоврядування бере й 
віддає землю іншій сім’ї, яка 
до розробки проєктів землеус-
трою на ці земельні ділянки не 
має жодного стосунку. Я вва-
жаю, це неприпустимо. Фак-
тично сім’я Андрія Гизили в 
незаконний спосіб заволоділа 

чотирма земельними ділянка-
ми. До цих людей є запитання, 
на мою думку, тут є очевидні 
порушення. Найімовірніше, 
вони тому й не відвідують су-
дових засідань, щоб уникнути 
незручних запитань».
 Стандарти журналісти-
ки вимагають від представни-
ка медіа дотримуватися в ма-
теріалі балансу думок. Тож, 
аби представити думку всіх 
учасників конфлікту, зазир-
нула до кабінету виконувача 
обов’язків Карлівського місь-
кого голови, секретаря місь-
кради Сергія Бобрицького й 
напросилася на розмову. Втім 
розмова не вдалася. Сергій Бо-
рисович дуже здивувався із 

приводу того, що представни-
ки міської ради майже протя-
гом року не з’являються на су-
дові засідання. Прокоментува-
ти ж ситуацію, що й привела 
мене до Карлівки, чиновник 
відмовився. Натомість поп-
росив зареєструвати у прий-
мальні офіційне звернення, 
пообіцявши дати на нього від-
повідь у встановлений чин-
ним законодавством строк. І 
таки дотримав слова. У листі 
за підписом Сергія Бобрицько-
го, зокрема, повідомляється, 
що земельні ділянки були пе-
редані родині Андрія Гизили: 
самому Андрію Григоровичу, а 
також Валентині Іванівні, Те-
тяні Андріївні та Дмитру Ан-
дрійовичу —гідно з рішенням 
8-ї сесії Карлівської міської 
ради 8-го скликання. Далі ж 
нагадується, що рішення ради 
щодо безоплатної передачі зе-
мельної ділянки комунальної 
власності у приватну власність 
приймається не менш як двома 
третинами голосів депутатів і 
що акти органів та посадових 
осіб місцевого самоврядуван-
ня в разі їхньої невідповід-
ності Конституції або законам 
України визнаються незакон-
ними в судовому порядку. 

Проєкти землеустрою 
чи лише набір креслень, 
паперів?
 Начальник Карлівської де-
ржавної податкової інспекції 
Андрій Гизила виявився при-
ємним у спілкуванні чолові-
ком. Андрій Григорович обій-
має цю посаду багато років, 
тим самим заперечуючи поши-
рений афоризм про те, що не-
замінних людей немає. Саме за 

СУД ТА ДІЛО

Земля розбрату
На Полтавщині місцевий підприємець бореться за земельну 
ділянку з начальником державної податкової інспекції

■

Анатолій Лисокобилка переконаний: справедливість має торжествувати.❙

Влада сміливо відступає від букви закону тоді, коли все лишається шито-
крито. Тож вона має знати, що все таємне рано чи пізно стає явним. Чим 
більше вчинки отаких керівників піддаватимуть розголосу, тим менше іншим 
кортітиме їх наслідувати. І коли наступного разу депутати міської ради 
захочуть ухвалити на сесії аналогічне рішення відібрати землю в однієї 
родини й у незаконний спосіб передати її іншій, то спершу все ж таки добре 
подумають.
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його керівництва в Карлівці відбулися дивні й жахливі 
події: у липні 2015-го приміщення податкової інспек-
ції невідомі обстріляли з гранатомета, а в грудні того ж 
року знову ж таки невстановлені особи підірвали біля 
його стін дві гранати. Втім, це відхилення від основної 
теми.
 Обґрунтувати свою позицію головний податківець 
також категорично відмовився. Хоч у неофіційній роз-
мові все ж зауважив: «У цій ситуації мають розібрати-
ся спеціалісти. Тут вирішальну роль відіграли секунди. 
Нехай суд ухвалює своє рішення. Там присутній наш 
представник. Хоч, думаю, остаточно питання вирішу-
ватиметься в касаційній інстанції».
 Коли Андрій Григорович говорив: «наш представ-
ник», то мав на увазі представника ТОВ «Агропрогрес 
плюс», яке й узяло спірну землю в оренду, Олександ-
ра Жолонка. Олександр Валерійович надав мені пись-
мові пояснення, в яких викладений погляд на окрес-
лений конфлікт. Згідно з ними, земельна ділянка вва-
жається сформованою з моменту присвоєння їй кадас-
трового номера (так із цим ніхто й не сперечається), а 
надання дозволу на розробку проєкту відведення зем-
лі у власність не є свідченням того, що місцева рада за-
твердить цей проєкт. Наступна теза: орган місцевого 
самоврядування не має права відмовити в наданні доз-
волу на розробку проєкту землеустрою на ту ж саму зе-
мельну ділянку іншій особі. А висновок такий: надаю-
чи дозвіл двом особам на розробку проєкту землеуст-
рою, Карлівська міська рада не порушила жодної нор-
ми чинного законодавства, як і ФОП Боярський Д. П., 
котрий розробив на підставі цього дозволу такий про-
єкт. Про те, що на цю земельну ділянку претендує інша 
особа, Андрію Гизилі не було відомо. Водночас місь-
крада не побачила жодної підстави для відмови остан-
ньому в затвердженні проєкту землеустрою, а держав-
ний реєстратор — у вчиненні державної реєстрації пра-
ва власності на землю.
 «Загалом дозвіл на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення конкретної земельної ділянки у влас-
ність мають надавати одній особі — це підтверджує 
практика Верховного Суду, — «просвітлює» мене Сер-
гій Болтік. — У нашому випадку Анатолій Лисокобил-
ка виготовив проєктну документацію на спірну земель-
ну ділянку, дотримавшись усіх вимог законодавства, і 
подав пакет документів до міськради на затвердження. 
А через два дні Андрій Гизила також спрямував пакет 
документів на затвердження органу місцевого самовря-
дування — із тією різницею, що проєкти землеустрою в 
нього розроблені іншим землевпорядником і на земель-
ні ділянки відсутні кадастрові номери.
 Розумієте? Іще раз повторюю: у проєктній докумен-
тації, яку подав на затвердження Андрія Гизила та чле-
ни його родини, відсутні кадастрові номери на чотири 
ділянки землі. І при цьому він із сім’єю користується 
ними, бо його проєктну документацію затвердила міська 
рада. Хоч, за законом, мала б йому відмовити. Адже про-
єктів землеустрою щодо відведення чотирьох земельних 
ділянок у власність, розроблених ФОП Боярським Д. П., 
по суті, немає — є лише набір креслень, паперів».
 Цими днями за трьома позовами з чотирьох Кар-
лівський райсуд прийняв рішення на користь позива-
чів, визнав недійсним та скасував рішення 8-ї сесії Кар-
лівської міської ради 8-го скликання, яким земельні 
ділянки передано у власність сім’ї Андрія Гизили. Під 
час судового процесу встановлено, що троє членів роди-
ни Гизили подали на затвердження розроблені ФОП Бо-
ярським Д. П. проєкти землеустрою, що не містять по-
силань на кадастрові номери земельних ділянок, сто-
совно яких ці проєкти розроблялися. Щодо четвертої 
ділянки землі судового рішення ще не ухвалено. При-
чина в тому, що міськрада не надає на вимогу суду до-
кументів, на підставі яких і було прийняте рішення про 
затвердження проєкту землеустрою та надання у влас-
ність спірної землі. 
 Позивачі ж переконані: влада сміливо відступає від 
букви закону тоді, коли все лишається шито-крито. Тож 
вона має знати, що все таємне рано чи пізно стає явним. 
Чим більше вчинки отаких керівників піддаватимуть 
розголосу, тим менше іншим кортітиме їх наслідувати. 
І коли наступного разу депутати міської ради захочуть 
ухвалити на сесії аналогічне рішення відібрати землю в 
однієї родини й у незаконний спосіб передати її іншій, 
то спершу все ж таки добре подумають.

Підприємець Анатолій Лисокобилка (праворуч) та адвокат 
Сергій Болтік у залі судового засідання.
Фото автора.

❙
❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Деградація земель є однією із найболючіших 
проблем людства. Хижацько-бездумне ставлення 
Homo sapiens до подарованих природою ресурсів, 
і перш за все ґрунту, рано чи пізно призведе до ка-
тастрофи — нам банально нічого буде їсти. І світова 
проблема не за горами, адже наразі 25% усієї земної 
поверхні — це деградовані ґрунти. Щорічно плане-
та втрачає 24 млрд тонн родючих ґрунтів. Якщо цей 
тренд збережеться, то до 2050 року вже 95% земної 
поверхні становитимуть деградовані ґрунти.
 Воєнні дії — важливий фактор у пришвидшен-
ні цього процесу, проте не єдиний. Україна має 
30% світового чорнозему та відіграє ключову роль 
у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки: 
її площа чорноземів становить 278 тис. кв. км, що 
за обсягом перевищує площу такої європейської 
країни, як Велика Британія.
 На стан чорноземів впливає чимало факторів, 
зокрема, розбалансованість клімату, ерозія, ма-
сове знищення лісосмуг. Суттєвим є антропоген-
ний вплив — виснаження українських земель 
«власними зусиллями»: аби заробити якомога 
швидше, аграрії вичавлюють з землі всі її сили. 
І чим більші врожаї отримує країна — тим біль-
ше поживних речовин виноситься з ґрунтів. Лише 
5% аграріїв поводяться з землею чемно.
 За оцінками Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО), 33% сільсько-
господарських земель в Україні вже зазнали сут-

тєвої деградації, а це на 13% більше, ніж було до 
повномасштабної війни рф проти України. Решта 
земель перебувають під загрозою деградації.
 Директор Національного наукового центру 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії», Святос-
лав Балюк попередив, що українські чорноземи 
за останні 130 років втратили до 30% гумусу, і, 
якщо не опікуватися цією проблемою — родюча 
земля витратить всі свої ресурси.
 А президентка ГС «Органічна Україна» Оле-
на Корогод у ході конференції «Національний 
виклик: деградація ґрунтів чи відновлення їх ро-
дючості?» зазначила, що рівень розораності Ук-
раїни лишається одним із найбільших у світі — 
53,9%. Для порівняння, у Польщі цей показник 
становить 36,5%, у Німеччині — 34,1%, у США 
— 17,5%, у Китаї — 12%.
 За оцінками Національної академії аграрних 
наук, економічні збитки від деградації ґрунту до 
початку війни становили близько 40 млрд грн на 
рік. І тільки за перші три місяці повномасштаб-
ної війни рф проти України збитки українського 
довкілля сягнули 200 млрд грн.
 Через російське вторгнення й бойові дії на 
нашій землі, як повідомив голова ДСНС Сергій 
Крук, в Україні заміновано щонайменше 30% те-
риторії, а це понад 200 тис. га забруднені мінами, 
снарядами та уламками боєприпасів. За підрахун-
ками фахівців, на розмінування одного гектара 
потрібен один день. Тож цей процес буде ресурсо-
затратним і триватиме роки. ■   

Людмилша НІКІТЕНКО

      Черкаські лісівники зна-
ють, що для диких тварин зимо-
вий період – це справжнє вип-
робування, адже основним кор-
мом для їх харчування є рослин-
ність.
      Тож, розповідають «УМ» в 
Черкаському обласному управ-
лінні лісового та мисливського 
господарства, підгодівля диких 
тварин в холодну пору року стає 
для лісівників обов’язком і не-
обхідністю. Така турбота,  на-
голошують, відіграє важливу 
роль у підтриманні чисельності 
лісових мешканців  та забезпе-
чує виживання багатьох видів в 
складних зимових умовах. 
      «Задля цього у мисливських 
господарствах Черкащини об-
лаштована мережа біотехніч-
них споруд. Єгерська служба за-
здалегідь заготовляє корми для 
підгодівлі диких тварин взим-
ку. Це переважно сіно, гілляч-
кові віники, зернові, коренепло-
ди», – розповідає Наталя Сегеда 
з Черкаського обласного управ-
ління лісового та мисливського 
господарства.
      За її словами, викладення 
корму проводиться в місцях 
найбільшої концентрації тва-
рин, там, де вони почувають 
себе вільно. Тому ці підгодівель-
ні майданчики здебільшого роз-
ташовані в малодоступних для 
сторонніх очей місцях.
      Як пояснюють черкаські 
мисливствознавці, підживлен-
ня тварин не повинно заміню-
вати природну кормову базу та 
перешкоджати природним інс-
тинктам тварин, тому пропор-

ції їжі коригують відповідно 
до погодних умов. Також здійс-
нюється контроль кількості кор-
мів у годівницях та при потребі 
поповнення їхніх запасів. Ок-
рім того, лісівники та єгерська 
служба ретельно стежать за тим, 
аби скупчення звірів не приваб-
лювало браконьєрів. Для цього 
постійно проводяться рейди, за-
стосовуються фото- та відеопас-
тки.
      Наразі на Черкащині функ-
ціонує 55 мисливських госпо-
дарств, з них 51 – це мисливсь-
кі угіддя системи Українського 
товариства мисливців і рибалок 
та інших користувачів. Решта 
чотири – це мисливські госпо-
дарства лісгоспів Шевченково-
го краю. 
      Як наголошують черкаські 
лісівники, кількість диких мис-
ливських тварин в лісах Черка-
щини перебуває в межах опти-

мальної чисельності, а по окре-
мих мисливських угіддях і пере-
вищує оптимальний рівень. Це 
свідчить про забезпечення ра-
ціонального та невиснажливого 
використання дикої фауни. 
      Водночас щорічна таксація 
протягом останнього десятиріч-
чя свідчить, що загалом на Чер-
кащині фіксується позитивна ди-
наміка щодо збільшення чисель-
ності диких тварин в мисливсь-
ких угіддях. Так, приміром, 
якщо у 2007 році кількість ко-
питних диких тварин станови-
ла 7,6 тис., то у 2021 році їх чи-
сельність зросла до 11,3 тис; у 
2007 р. кількість диких хутро-
вих тварин складала 37 тис, то 
у 2021 р. – 53,5 тис.  Торік у лі-
сах Черкащини, приміром, меш-
кали 100 лосів, 266 благородних 
оленів, 851 плямистий олень, 8 
тис. 290 козуль, 1 тис. 610 ка-
банів, 37 тис. 873 зайці.

ЕКОЛОГІЯ

Виснажені чорноземи хліба 
не дадуть
Деградація українських земель є катастрофічною

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Кізонько моя мила, чи ти пила, 
чи ти їла?
На Черкащині лісівники підгодовують диких тварин сіном та зерном

■

У лісах Черкащини пропорції їжі для диких тварин лісівники коригують
відповідно до погодних умов.
Фото Наталії Сегеди.

❙
❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО

81-річний переселенець із Харкова Ми-
кола Зезекало нині мешкає в Полтаві в 
половині будинку покійного старшого 
брата, ділячи помешкання з доньчиним 
папугою на кличку Жора. У компанії з 
тропічним птахом, запевняє, йому знач-
но веселіше. Донька, втікаючи від воєн-
них дій у сусідню Польщу, тимчасово 
прилаштувала домашнього улюбленця 
до притулку, де працює один полтавець, 
завбачливо залишивши батькові кон-
такти. Тож той не лише зателефонував 
землякові, а й передав клітку з папугою 
потягом. Тепер гомінкий птах прикрашає 
самотність Миколи Юхимовича. 

Купив промисловий виріб, а не 
якийсь там кустарний
 «Харків — це місто моєї молодості й 
старості. А загалом я уродженець старо-
винного козацького містечка Опішня, 
що на Полтавщині. 1958 року вступив 
до тодішнього Харківського гірничого 
технікуму, здобув фах геолога, а тоді 
служив в армії, закінчив іще й танко-
ве командне училище та два факульте-
ти академії бронетанкових військ, по-
над 30 років життя віддав службі в ла-
вах збройних сил», — охоче розповідає 
історію свого життя пан Микола.  
 Армійська служба протікала в різ-
них містах. Потім чоловік повернувся 
до Харкова в танкове училище — уже 
викладачем, доріс до заступника на-
чальника цього навчального закладу. 
1992 року вийшов у відставку у званні 
полковника. Але й після цього жодно-
го дня не сидів без роботи. 
 «Зайнявся торгівлею — куди тіль-
ки не їздив по товар: у Туреччину, Ки-
тай тощо. І дітей торгувати навчив 
— вони на ту пору були студентами. 
Потім працював начальником ремонт-
них майстерень у КП «Харківські теп-
лові мережі», далі — очільником служ-
би охорони праці на верстатобудівно-
му заводі. А моє останнє місце роботи 
— Харківська обласна дитяча клініч-
на лікарня. Цілих 15 років подавав 
там кисень до реанімаційного та інших 
відділень, — продовжує розповідь мій 
співрозмовник. — Працював і під час 
повномасштабного вторгнення росій-
ських окупаційних військ в Україну. 
На початку березня допоміг виїхати з 
Харкова сину, доньці, онукам та ко-
лишній дружині. Вони проживали в 
Салтівському житловому масиві — ма-
буть, добре знаєте, що там творилося. 
А сам іще довго лишався в місті, яке 
нищила ворожа армія. Мешкав там на 
другому поверсі старої двоповерхівки 
біля колишнього танкового училища. 
Коли росіяни скинули вакуумну бом-
бу на навчальні корпуси, ми підскочи-
ли разом із підвалом, у якому ховали-
ся від обстрілів. Навіть після цього я 
все ще думав, що робити далі, попри те, 
що ситуація в місті з кожним днем ус-
кладнювалася, обстріли стали постій-
ними. Урешті-решт, правду кажучи, я 
морально втомився. Бачте, небезпечно 
стало не лише у власній домівці, а й на 
роботі, адже москалі почали приціль-
но бомбити об’єкти критичної інфра-
структури. А уявіть собі, що значить 
мати у своєму розпорядженні велику 
ємність із рідким киснем, яку можна 
прострелити навіть із простого автома-
та. Намагався переконати колег, що ре-
зонно було б перейти на балонне вико-
ристання кисню, але правила його ек-
сплуатації дуже жорсткі — там не до-
пускається жодна самодіяльність. 30 
серпня нарешті виїхав із Харкова».
 У Полтаві, за словами Миколи Юхи-
мовича, без сумніву, значно спокій-
ніше. Хоч і тут, говорить, допікають 
звуки сирени — відчутно б’ють по не-
рвах. Дітей та онуків Миколи Зезекала 
люб’язно прихистила Польща. Недав-
но літній чоловік, який, попри поваж-
ний вік, почувається цілком  бадьорим 
та енергійним, їздив навідати їх. 
 «І оце таку штуку там купив — 
до речі, це промисловий виріб, а не 
якийсь там кустарний, — харків’янин 
із полтавським корінням демонструє 
мені газовий пальник польського ви-
робництва. — От бачите, пальник від-
кручується, а сам балончик можна пок-

ласти хоч би й до рюкзака. Я й вибрав 
цей пальник тому, що він компактний. 
До того ж, прилад підійшов мені за ці-
ною — якщо перевести на наші гроші, 
витратив на нього десь 1 тис. 300—1 
тис. 500 гривень. Придбав одразу два 
пристрої — для себе й колеги, бо той 
сказав, що в Харкові такого й за 5 ти-
сяч гривень не купиш. У Польщі ж ве-
ликий вибір таких приладів для при-
готування їжі — з газовими балонами 
різних розмірів. Їх можна використо-
вувати й у польових умовах. Звісно, 
поки що готую собі сніданки й обіди 
на звичайній газовій плиті. Але ж ви 
в курсі, що чинять росіяни: гатять по 
об’єктах не лише енергетичної, а й га-
зовидобувної інфраструктури України, 
газорозподільчих станціях. І останнім 
часом з екрана телевізора нас заклика-
ють запасатися найнеобхіднішими аль-
тернативними побутовими приладами. 
Рекомендують навіть туристичний на-
мет придбати: за відсутності тепла його 
можна напнути у власній оселі — при 
цьому температура повітря в ній буде 
на 2-3 градуси вищою за кімнатну». 
 До придбання туристичного наме-
ту в Миколи Юхимовича поки що не 
дійшли руки. А от купивши польсь-
кий газовий пальник, чоловік набрав-
ся клопоту. Бо тепер не може заправи-
ти балончик блакитним паливом. 

Де в Полтаві можна заправити газові 
балони різних розмірів 
 «Якби знав, що вскочу в таку ха-
лепу, принаймні раз зарядив би його в 
Польщі. Там це можна зробити на будь-
якій автозаправній станції. У Полтаві 
ж обійшов із цим балончиком кілька 
автозаправок — усе безрезультатно. 
Поїхавши разом із племінником Іго-
рем до Опішні й зайшовши там на пер-
шу-ліпшу АЗС, також піймав облизня. 
Працівники «заправки» мені сказали: 
іще великий балон могли б заправи-

ти, а малий — їм суворо заборонено, — 
скаржиться переселенець, після чого 
висловлює побажання: — Треба б пору-
шити цю проблему в пресі. Бо ж недар-
ма мовиться, що вода камінь точить: 
якщо проявляти активність, то врешті-
решт можна будь-яку справу зрушити 
з мертвої точки».
 Кажуть, краще вчитися на чужих 
помилках, аніж на власних. Тож мені 
самій стало цікаво, чи можна в Полтаві 
заправити невеликий газовий балон за 
умови, якщо ти, поставивши за мету 
про всяк випадок мати альтернативний 
спосіб приготування їжі, придбав газо-
вий пальник. І от ми вже вдвох із па-
ном Миколою крокуємо до найближчої 
від його нинішньої тимчасової оселі ав-
тозаправної станції мережі OKKO. На 
місці, діставши з рюкзака один з ба-
лончиків, мій супутник звертається з 
традиційним запитанням до операто-
ра Віталія Ткаченка. У відповідь той 
заперечливо хитає головою: на автоза-
правних станціях мережі OKKO тако-
го балончика, мовляв, вам точно не за-
правлять. І радить звернутися на «за-
правку» мережі BVS.
 Підходимо до однієї з таких авто-
заправних станцій, що на вулиці Сін-

ній. Однак і тут, як зазначив опера-
тор В’ячеслав Леонтьєв, не надають та-
кої послуги, хоч люди, за його словами, 
звертаються. При цьому молодий чо-
ловік вказав нам іншу адресу: вулиця 
Половки, 101. «От там стовідсотково різ-
ні балони заправляють», — запевнив. 

 Поки туди добираємося, мій новий 
знайомий пригадує, як під час військо-
вої служби років 30 возив із собою плит-
ку з однією конфоркою, що працювала 
від бензину: «Вона була справжньою 
паличкою-виручалочкою під час від-
ряджень, польових навчань тощо: міг 
на ній яєчню підсмажити, закип’ятити 
воду на чай, зварити кашу або легкий 
суп. Навіть в Анголу її брав — був там 
у спецвідрядженні під час тамтешніх 
«гарячих» подій».
 На АЗС за вказаною адресою і справ-
ді заправляють невеликі газові балони 
— для цього тут передбачені перехід-
ники різних розмірів. «У Полтаві тіль-
ки в нас можете малі балони заправи-
ти», — стверджує оператор Олекса Аб-
рамик. Микола Юхимович аж зрадів, 
почувши таке.
 «Ця послуга користується ще й 
яким попитом, — задовольнив мою ці-
кавість оператор. — Окрім усього, про-
даємо балони, то особливо зараз вони 
не залежуються — їх дуже швидко роз-
бирають. Он бачите оту металеву кор-
зину? Ще не так давно вона була ними 
заповнена, а тепер — порожня». 
 Схоже, про те, що тут надають таку 
рідкісну в Полтаві послугу, багато хто 

знає. Бо нам довелося чекати, доки за-
правлять природним газом балони од-
разу трьом водіям. Звернула увагу на 
те, що в усіх них практично однакові 
газові пальники — з п’ятилітровим 
балоном. Ми розговорилися з одним із 
водіїв. «У мене тривалі рейси, бувають 
і по 20 днів, — пояснив той. — А на та-
кому пристрої можна їжу й підігріти, 
і приготувати. Недавно придбав його в 
Полтаві на авторинку за 2 тис. 200 гри-
вень». Заправка ж п’ятилітрового ба-
лона обходиться чоловіку десь у 116 
гривень.
 Нарешті дійшла черга й до Миколи 
Зезекала. Однак і тут на нього чекало 
розчарування. Виявилося, система за-
програмована таким чином, що працює 
тільки в тому разі, коли вага наповнен-
ня металевої посудини становить по-
над 2 кілограми. А прогнозована вага 
наповнення балона Миколи Юхимови-
ча не дотягує до цього числа — дорів-
нює всього 1,7 кілограма. 
 «Де ви його відкопали на свою голо-
ву? Могли б у нас 5-літровий балон при-
дбати й потім заправляти його без про-
блем. Везіть свій прилад назад у Поль-
щу!» — безапеляційно порадив опера-
тор моєму розгубленому супутнику.
 Цей матеріал написаний для того, 
щоб, готуючись до гірших часів, ви 
спершу подумали, перш ніж витра-
тити свої кревні на подібний газовий 
пристрій. Принаймні насамперед дові-
дайтеся, чи є змога заправити блакит-
ним паливом балон для цього пальни-
ка. Тим часом Микола Зезекало вва-
жає, що в нашому обласному центрі 
пішли шляхом найменшого опору, не 
відрегулювавши обладнання таким чи-
ном, щоб воно могло заправляти бало-
ни будь-якого розміру. Можливо, при-
пускає він, просто не хочуть возитися 
з малими металевими посудинами, ос-
кільки це невигідно. Бо якщо в Польщі 
їх заправляють, то чому цього не мож-
на зробити й у Полтаві? ■

Микола Зезекало не може зрозуміти: якщо в Польщі ось такі газові балони заправляють 
на будь-якій автозаправній станції, то чому цього не можна зробити в Полтаві?
Фото автора. 

❙
❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

ОТ ЯК ПІДДАТИ ГАЗУ?
Дослухавшись до публічних закликів, закупив газовий пальник, а тепер не знає, 
що з ним робити: переселенець із Харкова не може заправити в Полтаві невеликий 
балон блакитним паливом

■

Микола Зезекало вважає, що в нашому обласному центрі пішли 
шляхом найменшого опору, не відрегулювавши обладнання 
таким чином, щоб воно могло заправляти балони будь-якого 
розміру. Можливо, припускає він, просто не хочуть возитися з 
малими металевими посудинами, оскільки це невигідно. 
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Оксана РАСУЛОВА
(сайт babel.ua)

Дворічанський національний 
природний парк у Харківській 
області — найменший в Україні. 
Його створили, щоб охороняти 
ендемічні рослини на крейдяних 
відкладеннях і рідкісних тварин. 
Проте відомий він завдяки баба-
кові Тимку, якого щороку будять 
для прогнозу на весну. Територія 
парку закінчується якраз на ук-
раїнсько-російському кордоні, 
тому його окупували в перші дні 
вторгнення. 
В Україні близько 20 заповідних 
територій, які опинилися під 
окупацією або сильно постраж-
дали від обстрілів — і це майже 
чверть усього заповідного фонду 
України. Журналістка «Бабеля» 
Оксана Расулова поговорила зі 
співробітниками Дворічанського 
парку та з директором Націо-
нального заповіднику «Хорти-
ця» і розповідає, як війна руйнує 
природу України.

Андрій Кобилєв. 
Дворічанський парк
 Андрію Кобилєву 54 роки, він прийшов 
до Дворічанського парку з МВС. Спочатку 
влаштувався начальником відділу охорони, 
а два роки тому почав виконувати обов’язки 
директора. В цьому статусі він залишається 
досі — конкурс на посаду так і не провели. 
Та Андрій про це не думає.
 — Я просто очманів, коли занурився 
у природу після МВС! — із захопленням 
розповідає він про Дворічанський парк. — 
Якось ми у травні їхали машиною та зібра-
ли з бампера комах і частинки рослин, що 
там застрягли. Порахували — 88 видів рос-
лин і 66 видів тварин. І це тільки на одній до-
розі! А ще п’ять років тому тут знайшли рибу, 
яку 100 років вважали вимерлою. Про цін-
ність усього парку можна тільки здогадува-
тися. Він розташований уздовж Осколу — 
найчистішої річки сходу країни. Тільки тре-
ба все розмінувати.
 23 лютого Андрій з колегами проїжджав 
парком за 600 метрів від кордону з росією і 
не помітив нічого підозрілого. До вторгнен-
ня ніхто не готувався — та й вказівок щодо 
евакуації від Міндовкілля не було. Лише 24 
лютого, коли війська рф перетнули кордон і 
зайшли на територію парку, Андрію зателе-
фонували з міністерства та запропонували 
всім працівникам з родинами евакуюватися 
на захід. Ніхто не зголосився.
 За тиждень у парку вже стояли російсь-
кі блокпости. Ще за два тижні росіяни встано-
вили понтонний міст. Співробітники парку на-
писали заяви на дистанційну роботу, а згодом 
їх перевели на простій. Усіх, крім охорони.
 — Нам не дозволяли, але ми все одно 
виїжджали в парк, — говорить Андрій.
 Службове авто сховали, а на блокпос-
тах вдавали із себе звичайних цивільних. Не 
заїжджали на територію парку, а спинялися 
поруч і слухали, що відбувається — чи пе-
реміщується техніка, чи чути постріли, пере-
віряли, чи справді росіяни полюють у парку. 
По території пересувалися пішки, бо остері-
галися гелікоптерів. 
 — Парк вузький, тому ми стояли на око-
лиці та прислухалися, що відбувається. Слу-
хали пів години та їхали на наступне місце, 
— розповідає Андрій. — У таких переїздах 

стикалися з росіянами, але не зізнавалися, 
що саме ми робили.
 Андрій не боявся казати окупантам, 
щоб вони не заходили на природоохоронну 
зону. Ті спершу казали, що все розуміють 
і не збираються шкодити, та щойно відчу-
ли себе господарями, почали грубіянити у 
відповідь. Поступово окупанти створили на 
захопленій території нові «місцеві органи», 
але до парку руки у них не доходили аж до 
кінця літа. Востаннє охоронці заїхали в парк 
28 серпня. Наступного дня до Андрія додо-
му приїхали російські солдати в масках.
 — Забрали мене, вимагали співпрацю-
вати, — каже чоловік. — Замотали очі скот-
чем, стрельнули біля вуха, ударили прикла-
дом. Вивезли на кладовище, сказали, що 
шукають мені яму — думав, там і лишуся. 
Але це ще нічого, легким переляком відбув-
ся — люди в їхніх камерах вмирали.
 Найбільше Андрія гнітило саме очіку-
вання, що по нього прийдуть — все-таки 
колишній начальник райвідділу поліції. Міс-
цеві колаборанти здавали окупантам списки. 
А ще лякала відсутність зв’язку — Андрій не 
знав, що із синами в Харкові, вони не знали, 
що з батьками.
 — Ми пекли вдома хліб, мали консер-
вацію. Надіялися, що ось-ось нас звільнять 
наші війська, — згадує Андрій. — Щодня 
літали вертольоти, літаки, усі ці їхні БТРи хо-
дили. Із боєприпасами — по чиєсь життя їз-
дили, гади. Але спершу тих машин було в 
колонах по 30, потім по 20, по п’ять. А потім 
вони почали тягати свою розбиту техніку. 
Нас це радувало.
 Андрій не виїжджав з окупації, бо пере-
живав за майно парку і сподівався, що оку-
пація все ж таки не затягнеться надовго. Зго-
дом місцеві колаборанти забрали службове 
авто, а потім вимагали в Андрія віддати клю-
чі від будівлі адміністрації парку.
 — Я сказав: «Хай лобами двері ла-
мають», — розповідає Андрій. Ключі він 
не віддав, і того ж вечора вивіз і сховав 
комп’ютери та документи. 
 Але окупанти все ж поселилися в парку, 
і вже після цього Андрій вирішив виїхати. Це 
можна було зробити тільки через росію, Ан-
дрія з дружиною двічі не пропускали, коли 
дізнавалися, що один син — слідчий, а дру-
гий — прикордонник. Виїхали тільки 4 вере-
сня.
 — А через два дні контрнаступ почався, 
якби знав, терпів би, — говорить Андрій.
 Зараз у парку працює бухгалтерія, нау-
ковий відділ опрацьовує зібрані дані, у де-
окупованому селі лишилися водій та інспек-
тор охорони. Ще двоє працівників перебува-
ють на окупованій території, решта виїхала. 
Також у парку думають, що робити з будів-
лею, куди влучила ракета. Але це вирішать 
вже після того, як закінчаться бойові діі та 
розмінують сам парк. Поки що невідомо, на-
скільки він постраждав. Місцеві кажуть, що 
були «прильоти» в ліс, річку, а територію за-
мінували «пелюстками».
 — Природа з цими негараздами спра-
виться, — каже Андрій. — Звісно, наслід-
ки є: і рибу поглушило, і тварини територію 
парку покинули. Оцінок щодо втрат іще не-
має, бо парк повністю поки не звільнили. Там 
фронт зараз. Оцінювати втрати будемо після 
розмінування. Спершу — екологічні стежки, 
потім туристичні маршрути, місця відпочин-
ку, а потім уже всю територію.

Максим. Дворічанський парк
 Максим — науковий співробітник пар-
ку вже три роки. Він вивчав абіотичні середо-

вища, — наприклад вимірював температу-
ру, вологість, хмарність. Також досліджував 
поширення видів у парку. Період із квітня 
до вересня зазвичай дуже насичений. Ок-
рім звичної програми «Літопис природи», 
Максим збирався вперше досліджувати па-
разитичних комах — розробляв план, виго-
товляв обладнання. Дослідження він усе-
таки провів, проте геть не так, як розрахову-
вав.
 — 21 лютого ми обстежували ділянку 
з незаконною вирубкою. Це був мій остан-
ній виїзд у парк, ніщо не натякало на серйоз-
ність наступних днів, — говорить Максим.
 Після вторгнення Максим вирішив не 
виїжджати. Каже: ‘‘Росіяни їздили п’яні на 
БТРах і танках, влаштовували перегони, стрі-
ляли в людей, чавили їх. Як дикуни. Я до ос-
таннього не вірив, що таке може бути, я був 
шокований’’.
 — Я ходив із фотоапаратом, бо як інак-
ше зафіксувати спостереження? — продов-
жує він. — Коли вони (росіяни) вперше мене 
зупинили і я сказав, що фотографую комах, 
вони просто з мене поржали та відпустили.
 Удруге теж без проблем відпустили, а 
втретє вже в самому парку довго перевіря-
ли документи, дізнавалися, чи місцевий, об-
шукували. Максим боявся — по-науковому 
сухо каже, що «стресував», але все одно ра-
зом з колегою ходив до парку.
 — Не було зв’язку, телебачення, а я 
йшов на природу і ставало легше, — гово-
рить Максим. — Як завжди. То це й дослі-
дження були, і спосіб вийти із зони стресу.
 Тільки жалкував, що не може спостері-
гати за весняним прокиданням парку — це 
найцікавіший період. Але за вказівкою Анд-
рія повноцінні дослідження не проводили. 
Тож найбільше спостережень було за росія-
нами у природі — з часом Максим помітив, 
що їздять вони рідше, а між їхніми рейдами 
можна просуватися умовно непоміченим.
 Та все одно це було небезпечно. Оскіль-
ки парк розташований у долині, між пагор-
бами там низько літали гелікоптери, інколи 
по 20 вильотів на добу. Травневих хмар над 
парком майже не було — лише штучні від 
літаків.
 На початку вересня Дворічну деокупу-
вали, і 17 вересня Максим виїхав до Києва. 
Тепер він опрацьовує зібрані дані про комах 
і впевнений, що вони, попри зміни в самому 
парку, залишаються цінними. Також він пра-
цює з даними, зібраними в попередні роки 
— раніше на їхню обробку бракувало часу. 
Звільнятися з парку Максим не планує.

Максим Остапенко. «Хортиця»
 — У нас екологічна культура взагалі 
погано розвинена, але те, що відбувається 
в умовах війни, — це жах космічних масш-
табів, — говорить Максим Остапенко, гене-
ральний директор національного заповідни-
ка «Хортиця». Із 25 лютого в заповіднику він 
буває нечасто — служить у ЗСУ.
  «Хортиця» — історико-культурний за-
повідник, що підпорядковується Міністерс-
тву культури. Проте на його території є приро-
доохоронні об’єкти, що входять до заказника 
«Дніпровські пороги». Це природний тран-
зитний пункт для птахів, тварин, нересту риб. 
Також «Хортиця» входить до «Смарагдової 
мережі»  та має філію в Херсонській облас-
ті, яку лише нещодавно звільнили.
 — Ми — заповідник посеред обласно-
го індустріального гіганта. Диво, як природа 
збереглася в місті. Напевно, це єдиний при-
клад в Україні, коли природа в таких умовах 
продовжує розвиватися за власною логікою, 

— каже Максим. — Але ми фактично у при-
фронтовому місті.
  Зараз заповідник закритий. Із квітня в 
острів регулярно влучають ракети саме че-
рез близькість до ГЕС та інших важливих 
об’єктів у Запоріжжі. Оскільки на Хортиці 
немає відвідувачів і браконьєрів, тварини, 
як-от олені та козулі, почуваються вільніше. 
Також значно поменшало підпалів і пожеж 
— за вісім місяців сталася лише одна через 
збиту ракету. Однак спецрахунок заповід-
ника, з якого фінансували наукові дослі-
дження, порожній, бо немає туристів. Міс-
цева влада теж не виділяє кошти на охорону 
природи.
  Та люди на Хортиці все ж є. Це майже 
2 тисячі місцевих мешканців, які вирубують 
ліс через проблеми з електропостачанням, і 
військові, котрі пересуваються дорогами ос-
трова і збивають тварин.
 — Ми не робили прямих досліджень 
про те, якої шкоди завдала острову війна. 
Звісно, вибухи шкодять, — каже Максим, 
— але це точно не порівняти з тим, як страж-
дає природа на полі бойових дій.
 Максим пояснює, що шкода від війни 
зараз проявляється по-різному. Через про-
блеми з електропостачанням вирубують 
більше лісів. Коли будують лінії оборони, 
знищують умовно недоторканні степові ді-
лянки та лісові посадки, які захищали ґрун-
ти від вивітрювання і пилових бур. Скиди 
великої кількості води через активну роботу 
ГЕС оголюють берегову смугу. Території ви-
палюють, забруднюють важкими металами 
та фосфорними сполуками, нафтопродукта-
ми. Окрема проблема — витік нафтопродук-
тів із підбитої техніки у водойми та в ґрунт. 
Наприклад, з одного танка може витекти до 
пів тонни солярки.
 — Я був на другій лінії [оборони] За-
порізької області. Наші війська, звісно, ду-
мають про те, що це їхня земля і не треба 
її забруднювати, складають сміття в окремі 
ями, але це все одно шкодить, — говорить 
Максим. — Однак те, що роблять росіяни, 
— просто жахає. Це тотальні смітники в 
кожній посадці.
 Максим вважає, що всі ці наслідки — 
на десятиліття. І хоча головне завдання за-
раз — врятувати людей, про природу забу-
вати теж не можна — ані тепер, ані коли бу-
демо думати, як відбудовувати країну.

Що вже відомо про шкоду
  Масштаби шкоди від дій рф на природу 

України ще не відомі. Але вже зрозуміло, що 
йдеться про шалені цифри — щонайменше 
про п’яту частину всіх природоохоронних те-
риторій країни. Це майже половина всіх нац-
парків і заповідників. Сьогодні 2,9 мільйона 
гектарів територій «Смарагдової мережі» в 
зоні ризику, а 16 — Рамсарських об’єктів. 
  Ще майже 22% лісів, 10% чагарників 
і 59% степів опинилися в зоні бойових дій 
або під тимчасовим контролем росіян. Бага-
то цінних територій не мають жодного ста-
тусу, наприклад заболочені ліси на півночі, 
степи та приморські екосистеми. Масштаб 
пошкоджень можна буде оцінити лише піс-
ля їх деокупації та розмінування. Тому до-
слідження, які проводили у Дворічансько-
му парку, — унікальні за своїми умовами, 
каже експертка Української природоохорон-
ної групи Анастасія Драпалюк. Науковці на 
окупованих територіях проводять їх рідко.
 — Це безцінна інформація, — говорить 
вона. — Зокрема й для міжнародних судів, 
де можна буде доводити злочин. 
 У Держекоінспекції розробили мето-
дику розрахунку негативного впливу рф на 
природу України. За нею можна припустити, 
що шкоди завдали важкі метали, що потра-
пили у ґрунт і воду через обстріли, постраж-
дала рослинна різноманітність, річки. Лісові 
пожежі, що сталися через обстріли, знищи-
ли десятки тисяч гектарів — на окупованих 
територіях їх ніхто не гасив. Кожен третій 
гектар — заповідна територія.
 — Але війна впливає і на території, що 
не були окуповані, — пояснює Анастасія. — 
Наприклад, в Одеській області море вино-
сить на берег російські міни. Або ж коли ЗСУ 
створюють лінію оборони. Також зросло ан-
тропогенне навантаження на природу захід-
них областей через те, що там більше пере-
селенців. До того ж у деяких природоохо-
ронних територіях створювали центри допо-
моги переселенцям, які прийняли приблизно 
60 тисяч людей. Та й самих природоохорон-
ців на окупованих територіях викрадають, 
примушують до співпраці, створюють оку-
паційні «адміністрації» парків. Але я майже 
не чула про випадки колабораціонізму серед 
нашої спільноти.
 Насамкінець Анастасія розповідає іс-
торію, яка, на перший погляд, не має сто-
сунку до теми. Виявляється, в усьому світі 
є назва «національні парки». Але в Україні в 
1990-х розробники законів вимагали додати 
ще слово «природні», щоб назва не викли-
кала надто патріотичних асоціацій. ■

ТАКІ СУСІДИ 

«Коли я сказав росіянам, що 
фотографую комах, вони 
поржали і відпустили мене»
Росія руйнує не тільки інфраструктуру, а й заповідні території. Як українська природа переживає війну

■
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Ганна МАМОНОВА, кореспондент
(сайт babel.ua)

В останню неділю жовтня 
— перший тиждень листопада 
росіяни пограбували два най-
більші музеї Херсонської облас-
ті — Обласний краєзнавчий та 
Обласний художній імені Олек-
сія Шовкуненка. Вкрали що-
найменше 20 тисяч експонатів. 
Найбільше постраждав худож-
ній музей — колекцію світового 
й українського живопису XVII—
XXI століть знищили на 80 від-
сотків. З краєзнавчого музею 
винесли рідкісні археологічні 
знахідки античного світу, зброю, 
монети — все, що має попит на 
чорному ринку археології та в 
приватних колекціонерів. Свою 
роль у пограбуванні відіграли 
херсонські та російські музей-
ники — за інформацією «Бабе-
ля», вони вибрали та відвезли 
експонати в Крим до республі-
канського краєзнавчого музею 
в Сімферополі та заповідника 
«Херсонес Таврійський» у Се-
вастополі. Кореспондентка «Ба-
беля» Ганна Мамонова побувала 
в розорених музеях, поспілку-
валася зі співробітниками, вста-
новила детальну хронологію 
пограбувань і роль колаборан-
тів. А також разом з експертами 
і чиновниками розібралась, як 
у майбутньому можна змусити 
росію повернути вкрадене і за-
пустити реституцію.

1.
 На стільці при стіні в хо-
лодному холі Обласного хер-
сонського краєзнавчого му-
зею сидить Денис Сікоза. Він 
заступник начальника Хер-
сонської обласної інспекції з 
охорони пам’яток історії та 
культури.
 — Ламали стенди, розби-
вали скло — ось як виносили 
експонати. В залі про готів бу-
ли артефакти з Чорнобаївсь-
кого поховання V століття на-
шої ери, — розповідає Денис. 
— Багато вказувало, що це по-
ховання готської дівчини з за-
можної родини. Серед пред-
метів був скляний кубок із 
дуже тонкого скла — 0,5 мілі-
метра. Він міцно тримався на 
музейному стенді. Грабіжни-
ки намагалися відірвати й роз-
чавили. Уламки так і кинули. 
Як це відновити? Ніяк.
 Денис прийшов у музей до 
секретарки Олени Єременко. 
Окрім неї, після деокупації 
міста з працівників музею за-
лишилися охоронці та елект-
рик. Інші або не виходять на 
зв’язок, або перейшли на бік 
росіян і втекли. Директорка 
музею Тетяна Братченко та-
кож утекла. Її розшукує СБУ, 
звинувачує в колабораціоніз-
мі. Останнього разу Братчен-
ко бачили в музеї за тиждень 
до пограбування, сказала, що 
їде в Санкт-Петербург.
 Коли Херсон звільни-
ли, обласна влада призначи-
ла замість Братченко тимча-
сову виконувачку обов’язків 
директорки Ольгу Гончаро-
ву. Але зараз у музеї її немає. 
«Бабель» спілкувався з нею 29 
листопада, коли вона лікувала 
в Рівному запалення легенів. 
Тож у музеї слідчих, жур-
налістів, волонтерів, докумен-
таторів воєнних злочинів і міс-
цеву владу зустрічає секретар-
ка Єременко. Зараз вона веде 
музеєм групу американських 
журналістів, і Денис не всти-
гає до неї підійти. Натомість 
розказує про дві античні пли-
ти в холі.
 — Кожна плита важить пів-
тори тонни. Фізично не могли 
винести, — каже він.

 

Денис іде на ґанок курити. 
Там докурює цигарку охоро-
нець музею Анатолій Матвієн-
ко. Каже, всю окупацію був у 
Херсоні. Двадцять четвертого 
лютого чергував, постійно хо-
див на роботу. Не міг кинути 
музей, бачив, як його грабува-
ли.
 Це було 24 жовтня. За кіль-
ка днів перед тим прийшов 
завгосп Андрюша. Так Мат-
вієнко називає племінника 
директорки Братченко. Був 
не сам, а з людьми. Вони все 
передивилися в музеї. Андрю-
ша сказав, що в понеділок при-
їде невеликий автобус і в ньо-
го потрібно завантажити те, 
що відберуть.
 — У понеділок чую — при-
їхали. Відчиняю ворота, а там 
людей, як на весілля. Вантаж-
ників десь сімдесят, ФСБшни-
ки, військові в супроводі. Три 
фури Iveco у двір заїхали. Но-
мери заклеєні скотчем. Все по 
раціях передають. Слідом вій-
ськовий комендант приїхав. 
Як почали ломами і сокирою 
гатити по дверях фондів, — 
згадує охоронець.
 Серед тих, хто приїхав за-
бирати експонати, музейних 
працівників Обласного хер-
сонського краєзнавчого музею 
не було, запевняє Матвієнко. 
Ніхто не представився. Керу-
вали всім дві жінки, які назва-
лися науковими співробітни-
цями.
 — Ще були якісь історики. 
Коли щось із експонатів пада-
ло на землю чи несли не так, 
історики здіймали галас, а ці 
дві жіночки казали: «Істори-
ки, займайтесь історією». 
 Грабували в основному ек-
спозицію, але щось забирали і 
з фондів. Предмети пакували в 
поролон, плівку та нові фанер-
ні ящики, що їх привезли у фу-
рах.
 — Багато чого сипалося на 
землю. Все кидали, жбурля-
ли, — розказує Матвієнко. — 
До фур дещо не донесли: ФСБ-
шники поклали в автомобілі, 
на яких приїхали.
 Важкі предмети котили на 
візках і ставили у вантажівку 
маніпулятором, який був на 
одній із фур. Працювали від 
ранку й до третьої дня — щоб 
машина проїхала Антонівсь-
кий міст по світлому.
 — А на 26-те число припало 
не моє чергування. Знаю лише, 
що вони тут були, — каже охо-
ронець.
 Секретарка Олена Єремен-
ко проводжає попередню гру-
пу журналістів і веде нас схо-
дами до розореної експози-
ції. Під ногами часом тріщить 
скло.
 — Природа не постраждала: 
опудала, гербарії на місці, — 
розказує Олена. — Що в інших 
відділах, які не в цій будівлі, 
література наприклад, — не-
відомо. Також у фондосховищі 
відносний порядок — не можу 
сказати, що вони сильно рили-
ся.
 Олена каже, що вивезли ко-
лекції монет, зброї, сарматські 
прикраси радянського часу та 

російської імперії, антиквар-
ні меблі XVIII—XIX століть, 
колекцію ікон, картини і всю 
частину експозиції, де була ар-
хеологія. Вона — ядро колек-
ції.
 Музей створив у 1890 році 
археолог Віктор Гошкевич — 
виставив свої знахідки з роз-
копок на Херсонщині. Від-
тоді сюди стікається основ-
на маса археологічних арте-
фактів, знайдених в області. 
Це, зокрема, реліквії анти-
чності з розкопок царства-міс-
та Ольвії, острова Березань, з 
якого греки заселяли Північ-
не Причорномор’я та Крим у 
VII—VI ст. до н. е.
 Археологічні знахідки — 
це 60 відсотків фондів музею, 
100 тисяч предметів. Експози-
ція приблизно також на 60 від-
сотків складалася з археоло-
гії. Загалом у музеї виставля-
ли 10 тисяч експонатів. Тепер 
зали старожитностей порожні. 
Роздушений скляний кубок із 
Чорнобаївського поховання 
валяється там, де його кину-
ли.
2.
 Ганна Скрипка — зберігач-
ка фондів Херсонського облас-
ного художнього музею імені 
Олексія Шовкуненка. Він роз-
ташований навпроти Обласно-
го краєзнавчого музею.
 — Після 24 лютого я і ще де-
кілька співробітників прихо-
дили в музей раз на тиждень, 
по вівторках — перевіряли за-
мки, воду, електрику, провіт-
рювали фонди, куди схова-
ли колекцію, — розказує Ган-
на. — Окупаційна влада при-
значила свою директорку, але 
я та ще кілька співробітни-
ків вирішили працювати далі, 
аби бачити все, що відбуваєть-
ся. У травні до нас прийшли 
представники окупаційної ад-
міністрації з відділу культури. 
Сказали, що вивезуть колек-
цію в Крим, бо у нас, мовляв, 
погані умови через ремонт.
 Ганна просить дивитися під 
ноги і підсвічує темний кори-
дор ліхтариком. Веде до фон-
досховища — це три кімнати 
на першому поверсі. Інші два 
поверхи музею не працюють 
— у 2021-му там розпочали ре-
конструкцію.
 Завідувачкою фондів вона 
стала в кінці 2021-го, коли ди-
ректорка музею Аліна Доцен-
ко звільнила її попередницю 
Марину Жиліну. Та була без 

українського громадянства й 
мала російський паспорт. У 
коментарі «Бабелю» Доценко 
сказала, що знала про це, але 
нарікань на роботу співробіт-
ниці не мала. Звільнила Жилі-
ну через те, що та зайняла ка-
тегоричну проросійську пози-
цію і конфліктувала з колек-
тивом. Директорка вважає, 
що Жиліна відіграла ключо-
ву роль у пограбуванні музею, 
бо передала окупаційній ад-
міністрації та росіянам пов-
ний список експонатів. Також 
у колабораційній діяльності 
Доценко звинувачує завіду-
вачку експозиційного відділу 
Наталію Кольцову.
 — У музей 19 липня увірва-
лися російські військові, — 
розказує Ганна. — Повалили 
на підлогу охоронця, забрали 
в нас телефони і почали вима-
гати ключі від фондів. Я ска-
зала, що не маю їх. Вони ска-
зали, що зараз приїде нова ди-
ректорка.
 Коли та приїхала, Ганна 
сказала, що все цінне вже ви-
везли. Директорка повірила, а 
потім прийшла Кольцова і по-
казала, де лежать цінні експо-
нати.
 Росіяни приїхали грабу-
вати музей 31 жовтня, згадує 
Ганна. Її в цей день на роботі 
не було. Першого листопада 
їй подзвонила директорка від 
окупаційної влади і попроси-
ла вийти. Причину не поясни-
ла. Додому Ганну відпустили о 
16-й годині 2 листопада.
 — Я зайшла і не зрозуміла 
— люди метушилися, як кома-
хи. Щось вантажили надворі, 
бігали коридорами. Біля фон-
дів усюди пакувальні матеріа-
ли. У приймальні їдять, пи-
шуть. Всі у звичайному одязі, 
але були і військові. Охороня-
ли.
 Директорка сказала Ганні, 
що колекцію вивозять, вона 
має оформлювати документи.
 — У мене очі полізли на 
лоба, на що я підписуюсь. А 
потім гайнула думка, що тре-
ба бути всередині — бачити, 
що вивозять.
 Ганну провели у фонди. 
Вона побачили порожні секції, 
де стояли найцінніші карти-
ни: західні художники XVII—
XVIII століть, передвижни-
ки та українські художники 
кінця XIX століття. Її колега, 
Анна Фурса з масово-інфор-
маційного відділу, показува-

ла, які картини краще брати, 
де сховали майоліку Врубеля 
та старовинні ікони.
 Серед людей, які грабува-
ли музей, особливо вирізняли-
ся десять осіб, розказує Ганна. 
Було видно, що вони музейні 
працівники. Керував ними чо-
ловік, який свого імені не на-
звав. Сказав, що представник 
російської культури. Півтори 
доби Ганна складала списки 
вкраденого. Що було в музеї 
наступні два дні, не знає. Му-
зейну колекцію вивозили з 31 
жовтня по 4 листопада.
3.
 Коли Херсон звільнили, 
до обох пограбованих музеїв 
приїхали слідчі Служби без-
пеки України. Вони розсліду-
ють всі випадки викрадення 
культурних цінностей із му-
зеїв Херсонської області. Адже 
росіяни вивезли також колек-
ції музеїв на окупованому бе-
резі Дніпра — Каховського іс-
торичного, що є філією Облас-
ного херсонського краєзнавчо-
го музею, та Картинну галерею 
імені Альбіна Гавдзинського в 
Новій Каховці.
 Окупанти пограбували в 
Херсоні й обласну бібліотеку 
імені Олеся Гончара. У її фон-
дах було понад мільйон істо-
ричних документів. Найцін-
ніші — рідкісні видання XVIII 
століття про історію облас-
ті, які, за словами директор-
ки бібліотеки Надії Коротун, 
окупанти вкрали.
 Старший слідчий СБУ 
Іван Устенко розказав «Бабе-
лю», що пограбування плану-
вали — це не раптове рішен-
ня через наступ ЗСУ. Також 
він знає, куди вивезли експо-
нати. Але розповісти відмо-
вляється в інтересах слідства, 
головна мета якого — засуди-
ти музейників-колаборантів в 
українських судах та зверну-
тися до Міжнародного кримі-
нального суду в Гаазі, щоб 
притягнути росіян до відпові-
дальності. Адже те, що стало-
ся, — воєнний злочин, окупан-
ти порушили міжнародні кон-
венції про захист культурних 
цінностей.
 Устенко каже, злочин 
росіян має дві складові. Пер-
ша — викрали речі, за допомо-
гою яких українці ідентифіку-
вали себе і відчували зв’язок із 
тими, хто жив на українських 
землях до них. Друга складова 
— чистий грабунок. ФСБшни-

МАРОДЕРСТВО

З ломом — 
Росія розграбувала музеї Херсона й вивезла цінні експонати в Крим

■

Експозиція Херсонського обласного краєзнавчого музею. ❙

Директор Національного музею
історії України Федір Андрощук.

❙
❙
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ки поклали частину речей собі 
в машини ще в краєзнавчому 
музеї. Можливо, за пів року-
рік вони з’являться на чорних 
ринках археології. Якщо ж 
предмети вкрали на замовлен-
ня в приватні колекції, знай-
ти їх не вийде. Замовити ар-
тефакти з музею могли лише 
ті, хто на них знається. А такі 
люди вкраденою археологією 
не хизуються. 
4.
 Із власних джерел «Бабель» 
дізнався, що експонати Хер-
сонського обласного краєзнав-
чого музею вивезли до Херсо-
неського історико-археоло-
гічного музею-заповідника в 
Севастополі. Хто саме їх при-
віз, джерело в заповіднику не 
знає. Каже, якщо їхні спів-
робітники і їздили в Херсон, 
то неофіційно, відряджень у 
жовтні не було. Які експонати 
привезли до заповідника, теж 
невідомо.
 Експонати з Обласного ху-
дожнього музею імені Олек-
сія Шовкуненка привезли до 
Кримського республікансько-
го краєзнавчого музею «Цен-
тральний музей Тавриди» у 
Сімферополі. Один зі спів-
робітників цього сімферополь-
ського музею розказав «Бабе-
лю», що 2 та 3 листопада в міс-
то прибули вантажівки з кар-

тинами. Номери були заклеєні 
скотчем. Фури розвантажили 
співробітники музею, яким до-
помагали, за словами джере-
ла, працівники Сімферополь-
ського драматичного театру. 
 Поки розвантажували 
фури, директор «Центрального 
музею Тавриди» Андрій Маль-
гін на роботу не приходив. Але 
їздив у Херсон зі своїм заступ-
ником Олегом Шкєдею, щоб 
супроводити викрадені карти-
ни в Крим.
 Скільки творів мистецтва 
привезли в Сімферополь, наш 
співрозмовник не знає, але 
про це розповів сам Мальгін у 
коментарі іспанській щоден-
ній газеті El Pais. За його сло-
вами, це десять тисяч експо-
натів. Перемістити їх нібито 
наказало так зване міністерс-
тво культури Криму.
 — Твори мистецтва нале-
жать херсонському музею, ми 
їх лише зберігаємо. Готові по-
вернути, коли буде наказ від 
нашого керівництва, — цитує 
Мальгіна El Pais.
5.
 Співробітник Інституту 
археології Національної ака-
демії наук України Олександр 
Симоненко в коментарі «Бабе-
лю» говорить, що після оку-
пації Криму російські музей-
ники себе дискредитували. 

Співробітники російського Ін-
ституту археології та музею 
«Ермітаж» проводять архео-
логічні розкопки в заповідни-
ку «Херсонес Таврійський» і 
вивозять знайдені артефакти. 
Розкопки незаконні, оскільки 
Міністерство культури та ін-
формаційної політики Украї-
ни не давало на них дозволу. 
Також на території заповід-
ника будують дитячий центр 
та готель. Екскаваторами ви-
бирають глибокі шари ґрунту, 
знищують артефакти. Спів-
робітники заповідника на це 
не реагують.
 Наприкінці листопада в 
пограбовані херсонські музеї 
приїхав представник міжна-
родної організації «Блакитний 
щит» (Blue Shield) Майкл Але-
хандро Делакрус. Організація 
опікується захистом світової 
культурної спадщини під час 
воєн, природних та техноген-
них катастроф.
 Делакрус оглянув пусті віт-
рини музеїв і зустрівся зі спів-
робітниками, які стали свід-
ками пограбування. Однак 
офіційно організація дії росіян 
не засудила. Мовчать і Між-
народна рада музеїв (ICOM) та 
ЮНЕСКО.
 За даними «Бабеля», Мін-
культури України готує за-
клик до міжнародних інститу-
цій припинити будь-яку спів-
працю з російськими музеями. 
На практиці це може вигляда-
ти так, як уже робить Націо-
нальний музей історії Украї-
ни.
 — Коли іноземні музеї до 
повномасштабного вторгнен-
ня пропонували нам спільну 
виставку, ми питали, чи залу-
чені до неї росіяни, — розпові-
дає «Бабелю» директор музею 
Федір Андрощук. — Якщо 
так, то говорили: «Або ми або 
вони». Дехто проводив вистав-
ку без нас, але рішення прий-
мали з міркувань, що експона-
ти з російських музеїв повніше 
розкривали тему, ніж наші. 
Дехто віддавав перевагу нам. 
Але я не уявляю, хто захоче 
проводити виставкові проєк-
ти з росією після 24 лютого. 
 Андрощук каже, що Украї-
на має закликати до бойкоту, 
але не треба очікувати на ши-
року підтримку. Найбільші в 
світі музеї, як-от Британсь-
кий чи Лувр, — колоніаль-
ні, як і «Ермітаж» у росії. Від 
них самих щось постійно ви-

магають. У серпні 2022-го це 
робив відомий єгиптолог Захі 
Гавасс. Він закликав повер-
нути Єгипту реліквії: Розет-
ський камінь із Британського 
музею в Лондоні, Дендерський 
зодіак із Лувру та бюст Нефер-
тіті з Нового музею Берліна.
 До справи пограбованих 
херсонських музеїв долучи-
лася організація «Кримська 
платформа», мета якої — де-
окупація Криму. Її експерт-
на мережа об’єднує українсь-
ких та іноземних експертів 
для захисту культурної спад-
щини, прав людини та санк-
цій. На думку експертів, піс-
ля дій росії в Херсоні Украї-
на має добиватися виключен-
ня рф з ЮНЕСКО, адже її дії 
суперечать основним принци-
пам міжнародної організації у 
сфері захисту культурних цін-
ностей.
 У травні 2022 року Украї-
на звернулася до ООН з питань 
освіти, науки та культури з ви-
могою позбавити рф статусу 
держави-члена ЮНЕСКО. Але 
в організації відповіли, що для 
цього потрібно виключити рф 
з ООН. Втілити це може Рада 
Безпеки ООН, де росія має пра-
во вето.
 Адвокат Віталій Титич, 
який документує воєнні зло-
чини проти культурної спад-
щини України, категорично 
проти того, щоб росію виклю-
чали з міжнародних організа-
цій.
 — Найбільш неправиль-
не рішення — сказати: «Йдіть 
звідси», — говорить він «Ба-
белю». — Поки росія не вийш-
ла з конвенцій про захист 
культурної спадщини під 
час війни, ми на майданчику 
ЮНЕСКО можемо тикнути її 
носом і довести злочин. Це ме-
ханізм, який треба використо-
вувати.
6.
 Повернути вкрадені колек-
ції Херсонського обласного ху-
дожнього музею імені Олексія 
Шовкуненка та Херсонського 
обласного краєзнавчого музею 
можна за допомогою реститу-
ції, говорить «Бабелю» Іри-
на Прокопенко. Вона очолює 
Український державний інс-
титут культурної спадщини 
Міністерства культури та ін-
формаційної політики. Під час 
реституції країна, яка вкрала 
культурні цінності, має їх по-
вернути власникові.
 — Про реституцію зараз го-
ворять усі. Вона можлива і має 
бути, але її механізм запус-
кається після завершення вій-
ни й деокупації всіх територій. 
Він не швидкий, — каже Про-
копенко.
 На її думку, під час рести-
туції рф має повернути Україні 
вкрадені з херсонських музеїв 
культурні цінності, знищені 
замінити рівноцінними, від-
шкодувати вартість зруйнова-
них приміщень музеїв або по-
будувати нові.
 Титич на реституцію ди-
виться ширше. Каже, вима-
гати треба повернення куль-
турних цінностей, вкрадених 
з 2014 року і тих, що вивезли в 
російські музеї за радянських 
часів.
 Щоправда, адвокат визнає: 
механізму, який би повернув 
Україні культурну спадщи-
ну, втрачену до 1991 року, не 
існує. ООН, ЮНЕСКО та інші 
міжнародні організації мають 
створити його, і вони підуть на 
це, вважає він — під час війни 
в Україні твориться нове гу-
манітарне право.
 — Світові музеї забиті ар-
тефактами з Індії, Єгипту. Ро-

ками йдуть перемовини між 
урядами, щоб повернути їх. 
Але переговори в мирний час 
— одне, а за результатами вій-
ни — зовсім інше, — говорить 
Титич. — Україна має сформу-
вати позицію щодо цього, ство-
рити реєстри вивезених пред-
метів культурної спадщини і 
по кожному об’єкту довести 
право власності. Усе в наших 
руках. 
7.
 Двадцять дев’ятого листо-
пада в херсонські музеї пода-
ли електроенергію. Директор-
ка Херсонського обласного ху-
дожнього музею імені Олексія 
Шовкуненка хотіла розпочати 
звірку експонатів — що вкра-
ли, а що залишилось. Але 30 
листопада музей обстріля-
ли. Вікна повилітали, паркан 
упав, уламки посікли стіни.
 — Співробітників на роботі 
не було, охоронець сховався в 
музеї, він не постраждав. Те-
пер не знаю, як людей виводи-
ти на роботу, — каже вона.
 Виконувачка обов’язків ди-
ректорки Обласного херсонсь-
кого краєзнавчого музею Оль-
га Гончарова розповіла «Ба-
белю», що її співробітники 
почали звіряти колекцію ще 
до того, як у місті з’явилося 
світло. Але все одно справа 
йде повільно. Це роблять два-
три працівники, а експозиція 
до вивезення налічувала де-
сять тисяч експонатів, фонди 
— 173 тисячі. Окрім археоло-
гії, були відділи літератури, 
мистецтва, нумізматики, фо-
тографії, природи.
 — З краєзнавчого музею 
вкрали найважливіший екс-
понат — стелу Леокса, — каже 
«Бабелю» херсонський архео-
лог, співробітник Міністерс-
тва культури та інформацій-
ної політики Сергій Нємцев. 
Він приїхав у Херсон після 
звільнення і допомагає вста-
новити, що вивезли в окупо-
ваний Крим. — Це надгробна 
стела з могильника Ольвії. На 
одній стороні зображено па-
рубка Леокса, на іншій — ама-
зонку. Це одне з найбільш ран-
ніх зображень амазонки в ан-
тичному світі. У якій би країні 
світу не писали наукову робо-
ту про образ амазонки в анти-
чному мистецтві, обов’язково 
посилаються на експонат хер-
сонського музею.
 На думку Нємцева, по-
новити експозицію археоло-
гії в Обласному херсонському 
краєзнавчому музеї можна за 
рахунок фондів, де роками ле-
жали запаковані артефакти з 
розкопок останніх двох деся-
тиліть. Через брак ресурсів 
із ними не працювали, лише 
зберігали. І, на щастя, їх не 
вкрали.
 Справи в Херсонського об-
ласного художнього музею 
імені Олексія Шовкуненка 
гірші — вивезли все. Міністр 
культури та інформаційної 
політики Олександр Ткачен-
ко, коли був у Херсоні після 
деокупації, подарував музею 
шість картин.
 — Роботи українських су-
часних митців, — сказала «Ба-
белю» директорка Доценко. — 
Вони можуть стати основою 
відділу сучасного мистецтва. 
Допомогти його створити го-
товий колишній посол Латвії 
в Україні Юріс Пойкансу.
 Під час зустрічі Доценко 
і представник Blue Shield Де-
лакрус говорили про розго-
лос злочинів росії у світі і під-
тримку музею. Зробили спіль-
не фото. Через два дні саме 
туди, де вони стояли, прилетів 
російський снаряд. ■

МАРОДЕРСТВО

на культуру
■

Картини Херсонського обласного художнього музею в коридорі 
Кримського республіканського краєзнавчого музею 
«Центральний музей Тавриди» у Сімферополі.

❙
❙
❙

Музейні експонати❙
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Наталя РУДНИК

 Робота «Без жінок» художни-
ці Зінаїди Кубар упродовж семи 
місяців була представлена на Ве-
неційській Biennale Arte 2022 в 
галереї Spiazzi, об’єднавши нав-
коло себе понад 12 тис. відвідува-
чів з різних куточків світу. Кура-
тором виставки став Пітер Доро-
шенко (США).
 «Без жінок» — це про чо-
ловіків-пастухів, які по 4-5 міся-
ців живуть відлюдно серед дикої 
природи на полонинах карпат-
ських гір. Побут їхній скидаєть-
ся на чернечий. На тлі атрибутів 
сучасного світу неперервною нит-
кою тчуться живі традиції, як-от 
вівчарство й виробництво тради-
ційного сиру — бринзи. У тяж-
кій праці, глибокій сублімації 
сильної та чистої чоловічої енер-
гії відкривається оновлене єство 
чоловічої природи, яка трансфор-
мується в інші форми буття. Саме 
потрапляючи у складні умови, чо-
ловік цілковито й виразно роз-
криває свою глибинну природу, 
а споглядач отримує можливість 
по-іншому дивитися на світ і збаг-
нути природу його речей.
 Свою роботу Зінаїда мала на-
мір створити на початку пер-
шої хвилі війни 2014 року. А 
вже 2022-го відкриття Бієнале й 
представлення на ній твору мис-

ткині припало 
на найгарячішу 
фазу українсь-
ко-російсько-
го протистоян-
ня. В період пов-
номасштабного 
вторгнення мос-
ковського оку-
панта в Україну 
її громадяни ма-
сово покидали батьківщину, жі-
нок і дітей серед них налічувало-
ся близько 5 мільйонів. Назва ро-
боти «Без жінок» стала прикмет-
ною і масштабнішою.
 «Я загадувала, що в разі дій-
сного завершення цієї жорсто-
кої війни московії з Україною 
обов’язково приїду та зроблю 
публічне відкриття виставки, 
— розповідає художниця Зінаї-
да. — Однак цього не відбуло-
ся. Щодня мирний народ Украї-
ни потерпає від обстрілів цивіль-
них об’єктів та інфраструктури 
бомбами, мінами, ракетами. Не-
скінченні перебої зі світлом, во-
дою і теплопостачанням, втрата 
житла, каліцтва, смерті. 
 Смисл роботи змінився, тепер 
вона присвячена чоловікам, які 
нині боронять нашу Вітчизну. 
Нагадування про це відбуваєть-
ся через візуальні образи в ро-
боті, за допомогою яких розкри-
вається проста чоловіча приро-

да. Я не маю приводу радіти тут, 
але єдине, що досі мене надихає, 
— це велика мужність воїнів, за-
хисників моєї країни, незламних 
сердечних і талановитих людей, 
які гартують у святій для всіх ук-
раїнців борні свій дух, дух нації; 
а також любов і дари моєї землі, 
багатої на культуру, традиції, ду-
ховні та матеріальні ресурси. 
 Яка ж вона плодюча й цін-
на!.. Природа її оздоблює й дає 
укупі ресурс народові: кож-
ний береже і дбає про свою ді-
лянку, дім доповнює городом, 
прикрашає квітником, і все це 
скріплюється охайним побу-
том. Навіть багатоповерхівки в 
українському місті прикраша-
ють невеликими садочками, на 
яких викохують насаджені кві-
ти, рослини й дерева. 
 Я пишаюся своєю землею та 
народом усе більше й більше. Я 
змінила своє ставлення до де-
яких країн світу, які проявили 

себе так чи інак дієвою реакцією 
на цю війну. Я не змінила рішен-
ня жити й продовжувати свою 
справу на рідній землі. Так, ба-
гато родин / пар / об’єднань роз-
лучилися чи втратили одне одно-
го в цей буремний час. Це сумно, 
важко, але я маю світлу надію на 
краще близьке майбутнє. 
 Дедалі більше ми цінуємо 
своє, одне одного і ще ліпше ба-
чимо справжнє обличчя ворога. 
В умовах теперішнього життя 
ми проходимо випробування на 
витривалість; військовий виш-
кіл, знання тактичної медици-
ни, якщо ми живемо не в місті, 
одні з найактуальніших нині 
речей. До волонтерства береть-
ся кожен. Школярам і студен-
там теж випали випробування: 
навчатися тепер складніше, про-
те конче потрібно виховувати са-
модисципліну».
 Виставка Зінаїди Кубар під-
сумовує минуле та сьогодення 

в унікальній українській куль-
турній перспективі. За допомо-
гою відео мисткиня фіксує, ста-
вить запитання і нагадує про мо-
менти, які створили розповіді 
про відлюдницьке місце в Кар-
патських горах.
 Загалом цього року зареєс-
тровано рекорд відвідуваності 
La Biennale di Venezia. За інфор-
мацією пресслужби, продано 
понад 800 тис. квитків, 22 тис. 
498 людей відвідало поперед-
ній перегляд. Кількість відвіду-
вачів зросла на 35% за 197 днів 
виставки, якщо порівняти зі 173 
днями 2019 року. 
 Це найвища кількість відві-
дувачів за всю 127-річну історію 
проведення Biennale Arte 2022. 
Навіть враховуючи довшу три-
валість виставки, різниця знач-
на, надто ж з огляду на обмежен-
ня подорожей через пандемію і 
повномасштабну російсько-ук-
раїнську війну. ■

АРТ-ПРОСТІР

«Без жінок» не лише 
в Карпатах
Biennale Arte 2022 за свою 
127-річну історію проведення 
стала найвідвідуванішою

■

Проєкт «Без жінок» показували у Венеції сім місяців.
Фото надане організаторами.

❙
❙ Зінаїда Кубар.❙

Тетяна РУДЕНКО

 У столичному Театрі на По-
долі, відколи його на початку лис-
топада очолив народний артист 
Богдан Бенюк, відбулася перша 
прем’єра: 15 грудня представи-
ли постановку Давида Петрося-
на «Цар Едіп». Новий художній 
керівник так характеризує твір 
Софокла : «неймовірно складний, 
не кожен зуміє такий матеріал зі-
грати, не кожен режисер зуміє 
відчути і вкласти це в душу ак-
торів — спроб подолати цю п’єсу 
і дати їй репертуарне життя була 
величезна кількість». 
 П’єса «Цар Едіп» написана в 
V столітті до нашої ери, вона вва-
жається еталоном трагедії. До 
неї зверталися упродовж усієї іс-
торії становлення театрального 
мистецтва, трансформуючи сю-
жет відповідно до соціального 
контексту.
 Театр для давніх греків був 
одним з улюблених видів мистец-
тва, який мав форму змагання 
драматургів. Варто зауважити, 
що усі глядачі добре знали сю-
жет, адже він брав за основу ан-
тичні міфи, — задоволення при-
носила адаптація історії, заува-
жують в Театрі на Подолі.

 Створена в добу перських 
війн, п’єса відображає соціальне 
становище міст, їх занепад і кри-
зу, причиною якої, відповідно 
до оповіді Софокла, є гнів богів. 
Дія починається з візиту жер-
ця до царя — Едіпа. Прохачі мо-
лять правителя зупинити чуму, 
мор і нещастя, що переслідують 
громадян. По пораду правитель 
звертається до оракула: Фіви 
страждають через гріх убивства 
— невідомі позбавили життя по-
переднього царя і лишилися не-
покарані. Тож головний герой 
як відповідальний правитель му-
сить убезпечити свою державу і 
покарати вбивцю.
 Едіп — самовільний вигна-
нець, він залишив царство свого 
батька, аби вберегтися від страш-
ного пророцтва, що він уб’є свого 
батька й одружиться з матір’ю. 
Прийшовши в іншу місцину, 
Едіп здобув славу та був обра-
ний управителем, одружився з 
Йокастою — вдовою тамтешньо-
го владики, котрий загинув від 
меча невідомого.
 Як ідеальний правитель Едіп 
прагне істини. Найзапекліший 
бій ведеться у його споминах, 
адже він стоїть перед вибором: 
відкрити для себе правду й при-

йняти її чи забутися. Прийня-
ти правильне рішення Едіпові 
складно, адже він — намісник 
богів, котрий залишив свій пре-
стол і здобув новий по праву.
 Та, будучи вірним прави-
телем, він продовжує пошуки 
страшної істини, він — син Йо-
касти, якого немовлям відда-
ли бездітному держателю да-
лекого краю. Він — цар, який 
тікав від своєї долі й наздогнав 
її. Він — син, що вбив батька, 
одружився з матір’ю й приніс 
чуму на свої землі. Не знаходя-
чи собі виправдання, Едіп вико-
лює очі, аби кров’ю змити гріх, 
і стає вигнанцем.

 

Виконавець ролі Едіпа актор 
В’ячеслав Довженко про нову 
виставу каже: «Це цікаво, тому 
що це, по-перше, класика, по-
друге, режисерське трактуван-
ня, і третє, це неймовірний ак-
торський склад. Тут яскрава іс-
торія правителя, який розуміє, 
наскільки це великий тягар. Це 
людина, яка зуміла зазирнути 
всередину себе і побачити свої по-
милки. Будь-якій людині склад-
но зазирнути в себе і подивитися 
на свої скелети у шафі, а він на це 
зважився».
 Роль Йокасти виконує на-
родна артистка України Наталія 
Сумська, яка розмірковує: «На 
мою думку, завжди до прави-
телів будуть претензії, вони були 
й раніше. Люди прагнуть ідеаль-
них правителів, у цьому, можли-
во, і є суть усіх революцій, про-
тестів, воєн, але, на жаль, жит-

тя пропонує інше. Актуальність 
цієї п’єси ще й у тому, що цар 
Едіп прагне досконалості, він 
дуже страждає, і його дружина 
та оточення страждають так само 
разом із ним. Щоб це подолати, 
потрібно багато зусиль. І ці зу-
силля, те, що відбувалося з ними, 
ми якраз тут і показуємо». 
 Ідея, адаптація та музич-
не оформлення вистави «Цар 
Едіп» — Давида Петросяна. У 
постановці звучить музика Іллі 
Разумейка, Романа Григоріва 
та Арво Пярта. Художник-пос-
тановник та художник з кос-
тюмів — Анна Шкрогаль. Ху-
дожник з освітлення — Сергій 
Невгадовський. Фінансування 
здійснюється зі Стабілізаційно-
го фонду — ініціативи для під-
тримки культурних та освітніх 
організацій, що постраждали 
від війни проти України. ■

ЧАС «Т»

«Цар Едіп» на новий лад
Столичний Театр на Подолі представив прем’єру детективу про 
ціну влади з Наталією Сумською та В’ячеславом Довженком

■

Цар Едіп — В’ячеслав Довженко.
Фото Театру на Подолі.

❙
❙

Наталія Сумська у ролі Йокасти.❙
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 Так, це про відому тезу: ім-
провізації успішні лише тоді, 
як ретельно продумані заздале-
гідь. Сумнівів, що результати 
президентських виборів 2004 
року будуть брутально фальшо-
вані на користь Януковича, не 
було ні в кого. Стецьків з Філен-
ком розробили мобілізаційний 
план: «Підготовка студент-
ського страйку, закупка ав-
тотранспорту й вантажівок 
для блокування вулиць в цент-
рі міста, закупка наметів, ка-
рематів, польових кухонь». А до 
того, під час кампанії «Украї-
на без Кучми», здійснено декіль-
ка масштабних «репетицій», 
коли «люди навчилися виходи-
ти на вулиці».
 До речі, «репетиції» ро-
били не лише Стецьків із Фі-
ленком. Під час сумнозвісних 
дови борів у квітні 2004-го в 
Мукачевому наш герой чергу-
вав у забарикадованому при-
міщенні дільниці, коли йому 
на зміну прийшли колеги з 
Ющенкового штабу, Зінчен-
ко та Матвієнко — за їхнього 
чергування офіційні протоко-
ли поцупили: «Не можу виклю-
чати, що Олександр Олексійо-
вич та Анатолій Сергійович 
спеціально дозволили увійти 
зловмисникам і викрасти про-
токоли й бюлетені, щоб пока-
зати, які сценарії очікують на 
нас на майбутніх президент-
ських виборах». Нинішній Фі-
ленко робить з тієї ситуації 
такий виправдовувальний ви-
сновок: «Чим більш нахабні  
будуть фальсифікації — тим 
сильніший буде їхній мобілізу-
ючий чинник».
 За три дні до другого туру 
виборів зібрався центральний 
штаб Ющенка. Доповідали Фі-
ленко зі Стецьківим: «Коли ми 
намалювали картину — ти-
сячі наметів на Майдані, дим-
лять польові кухні, вуличне 
протистояння, щити спецпри-
значенців — в очах Зінченка 
та багатьох інших штабістів 
з’явився страх... Тоді Плющ ус-
тав і скомандував: «Усім сиді-
ти! Нікому не виходити! Голо-
сують усі!».
 Далі ми знаємо. Хоч і не все 
усвідомлюємо — як отим «по-
льовим командирам» вдавало-
ся тримати ситуацію під бодай 
загальним контролем. Вдумай-
мося: «У пікові часи людей на 
Майдані було більше, ніж в Ук-
раїнській армії... І попри війсь-
ковий порядок, керувати та-
кою кількістю людей буває 
важко. А що робити, коли ти 
стоїш, а перед тобою — два 

мільйони очей?.. На Майдані 
не працював зв’язок — ані мо-
більні телефони, ані рації». Під 
час Помаранчевої революції не 
загинула жодна людина — це 
найбільша гордість Філенка-
політика.
 Отже, завдяки рішучости 
Плюща революційна парти-
тура Філенка–Стецьківа була 
схвалена до виконання. До пев-
ної міри це можна порівняти з 
оцінкою Левком Лук’яненком 
Другого Майдану: «Слава Богу, 
що це безконечне красномов-
ство... перервав Дмитро Ярош 
із хлопцями Правого сектору і 
революція перейшла до дії» (25 
років: Заповіти незалежності 
України. — К.: Саміт-Книга, 
2017). Плющ — дивовижна 
людина. Коли з’явиться добре 
написана біографія Івана Сте-
пановича, така книжка ста-
не бестселером апріорі. Його 
політична чуйка часом межує 
з прозрінням. Як-от у його на-
шорошеному ставленні до акції 
«Україна без Кучми», яка зде-
тонувала після оприлюднення 
плівок Мельниченка (2000). 
«Хлопці, ви — піждіть! Піж-
діть! Ви що, не бачите, що це 
Путін затіяв? Ви що, не ба-
чите, хто підслуховував і на-
віщо!?» — звертався Плющ до 
гарячих голів, серед яких був 
і Філенко, який складе пазл 
лише тепер: «Колишній дирек-
тор ФСБ стає президентом 
Росії, і вже через пів року ми по-
чули «плівки Мельниченка»... 
Через рік Володимира Литви-
на на посаді голови Адмініст-
рації Президента змінив Вік-
тор Медведчук».
 Володимир Філенко та-
кож неабиякий аналітик. Він 
про себе так не каже — за ньо-
го промовляють реалії. При-
міром, таке: за десять місяців 
до отруєння «ми відзначали, 
що фізична загроза для жит-
тя Ющенка є реальною небез-
пекою... пропонували за необ-
хідности посилити безпеку 
лідера аж до тимчасової еміг-
рації». До чести пана Філен-
ка, він визнає, що лише тепер 
можна адекватно трактувати 
колишні феномени: «Коли від-
бувалися ті події, ми не знали 
й не розуміли багатьох дета-
лей. Ющенко у кризових ситу-
аціях «закривався» і замовкав, 
не пояснював своєї позиції».
 Більш певний наш мемуа-
рист в інтерпретації подій на-
передодні проголошення Неза-
лежности. Леонід Кравчук, у 
його розумінні, «був у відповід-
ний час у відповідному місці... 

Можливо, він відчув, що може 
стати більшою рибою в мен-
шому ставку... був каталіза-
тором». Каталізатором чого? 
«Наші комуністи зрозуміли, 
що їм краще без Єльцина. А тоді 
для них єдиний мотив голосу-
вати за незалежність — ство-
рити комуністичний заповід-
ник». Як ми тепер знаємо, той 
план українських комуністів 
почасти провалився. Почасти, 
бо вони таки лишилися при 
владі, а головне тому, що кра-
щі з них — Кравчук, Кучма, 
Плющ — уже тоді зрозуміли те, 
про що пізніше написав Воло-
димир Пилипчук: «Єльцин ду-
мав переформатувати Росію 
в нову імперію, в якій Україна 
і Бєларусь були б губерніями 
Росії. Докази? Росія Єльцина 
не дозволила поділити активи 
і пасиви СССР, забрала Чорно-
морський флот, ядерну зброю... 
рішення Росії щодо Криму, Се-
вастополя як російських те-
риторій... агресія проти Украї-
ни на косі Тузла... Саме Єльцин 
віддав команду на проектуван-
ня Північного газового потоку 
в обхід України» (25 років: За-
повіти незалежності України).
 Коли Кучма ще був «надією» 
патріотичної меншости тодіш-
ньої Верховної Ради, Філенко 
відіграв ключову роль у його 
сходженні державними щаб-
лями. Ось він описує свій день 
народження восени 1992-го: 
«Спілкування давно перейшло 
у формат неформального. Куш-
нарьов на гітарі щось бриньчав, 
я щось на гітарі бриньчав, Куч-
ма побренькував... Була вже 
десь майже перша ночі, коли 

Леонід Данилович промовляє 
історичну фразу: «Бог з вами... 
Піду в прем’єри». Попервах усе 
було ніби ОК: подолав гіперін-
фляцію, запустив виробництво. 
Але, обійнявши президентство, 
Кучма згодом перетворився на 
«хрещеного батька». І на кі-
нець своєї другої каденції став 
діаметрально іншою особою. 
Коли ЦВК оголосила результа-
ти виборів Ющенко–Янукович, 
прямо протилежні екзитполам, 
«навіть скептики в ту ніч зро-
зуміли, що хоч як з Кучмою не 
домовляйся — це все до лампоч-
ки».
 У Філенка ще багато про 
нині відомих політиків. Як-от: 
«Олександр Омельченко сам 
віддав перший поверх мерії... 
фактично підпорядкував усіх 
своїх заступників Роману Без-
смертному». Або про Арсена 
Авакова: «Серйозні електо-
ральні, ментальні, економіч-
ні передумови для можливого 
формування «ХНР» були... Він 
зберіг Харків у складі Украї-
ни». Чимало — про Юлію Ти-
мошенко, з якою довший час 
співпрацював: «Юлія Володи-
мирівна володіє видатними ак-
торськими якостями. Має той 
тип жіночої харизми, яка обез-
зброює багатьох чоловіків... 
Вона покладалася на людей без 
цінностей... Юлія Тимошенко, 
як я тепер уже можу говорити, 
не була ані проукраїнською, ані 
проєвропейською, ані продемок-
ратичною. Її цікавила влада».
 Біографія самого Володи-
мира Філенка — подиву гід-
на. «По лінії мами діда розкур-
кулили за якусь смішну річ: у 

нього був гарний кожух. І ко-
жух комусь там приглянувся. І 
його з того кожуха витрясли, а 
його самого — розкуркулили». 
Про це він дізнався згодом, а «у 
період формування моєї свідо-
мости вважалося, що ми живе-
мо в Раю». Дев’ятикласником 
зорганізував вокально-інстру-
ментальний ансамбль: «ми 
були — «перші хлопці на селі». 
Енергійного хлопця обира-
ли керівником комсомолу, а 
потім і компартії. У політику 
пішов зі сходинки «секрета-
ря партійної організації рад-
госпу імени Гагаріна, Шелудь-
ківка, Зміївський район» на 
Харківщині. Протистояв тоді 
ще потужній номенклатурі — 
і виграв. «На всю ви борчу кам-
панію я витратив 305 совєтсь-
ких рублів. Це були мої особисті 
кошти, приблизно дві місячні 
зарплатні. З них 205 витра-
чено на бензин, а решту — на 
папір, фанеру, фарбу, проволо-
ку». Представляв демократич-
ну платформу в компартії — ту 
саму, де були Сахаров і Алту-
нян. Заснував декілька партій, 
опозиційних до режиму. Зреш-
тою — написав і втілив парти-
туру революції.
 Після падіння Ющенка 
відійшов від справ. Хіба що 
Арсен Аваков, його земляк і 
політичний протеже, прикли-
кав на допомогу — своїм рад-
ником в МВС. «Пів року я бив-
ся, щоби сформувати відносно 
адекватну громадську раду» 
при Міністерстві внутрішніх 
справ. Показове зізнання лю-
дини, яка щиро вірить у спра-
ву і має карт-бланш на її вті-
лення. Реформи в Україні — це 
справа не так часу, як зміни 
масової свідомости. Про полі-
тику часів Зеленського Філен-
ко ви словлюється мало, але 
в тому самому ключі: «Поки 
більшість не перехворіє — ко-
лективного імунітету не буде. 
Вакцини проти клоунократії 
немає».
 Що мене підкупило на дові-
ру до мемуарів Філенка (ок-
рім власного довірчого знайом-
ства), це його спогад про те, як 
1932-го, на початку Голодомо-
ру, бабця віддала двох середніх 
дітей до притулку в Харкові, 
Пилипа (майбутнього батька) 
та Марію. «Потім, коли при-
їхали забирати, — то Марії 
вже не знайшли. Ми втрати-
ли слід по неї й досі не знаємо її 
долі». Це пише депутат кількох 
скликань, безсумнівно, впли-
вова людина, яка могла напру-
жити багато інформаційних 
каналів, — але не змогла подо-
лати російську стіну. Оце його 
маленьке фамільне фіаско — 
про щирість і пересторогу «рус-
скому міру».
 А насамкінець успішний 
політик і чесна людина Во-
лодимир Філенко зазначає: 
«Чим більше ми прочитаємо 
книжок...».■

ОБРІЇ

Спогади очевидця-організатора,
яким варто довіряти

■

Костянтин РОДИК

Володимир Філенко, коли хто призабув, — популярний політик 
1990-х — початку 2000-х. Такий собі прагматичний мрійник, не 
заплямований жодними корупційними підозрами. Свого часу я 
зблизька спостерігав за його діяльністю, й гадаю, йому неважко 
звітувати що перед онуками, що перед українським соціумом. Та-
кий звіт оце в наших руках: книжка спогадів «Партитура революції» 
(Х.: Фоліо, 2021). Тут чимало ексклюзивних свідчень, несподіваних 
інтерпретацій та зразків якісної аналітики. Та все переважує сенса-
ційний акцент: «Якщо говорити трохи нескромно, то масові акції, 
усю цю «технологію Майдану» за великим рахунком придумали ми 
вдвох: Тарас Стецьків та Володимир Філенко».
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Кожен рік шістки (2+0+2+2=6) запрошує нас 
зробити бодай один доленосний вибір, який 
корінним чином змінює застарілі патерни по-
ведінки. Україна із цим завданням упродовж 
десяти місяців війни справилася щонаймен-
ше двічі. По-перше, остаточно відправила 
«русскій корабль» за чітким маршрутом без 
шансу на повернення. А по-друге, сама дала 
собі слово поставити крапку у цій битві лише 
після того, як поверне всі свої землі. Цю без-
компромісну рішучість цивілізований світ 
зрештою сприйняв і підтримав як цілком 
справедливу, бо вже й сам добряче втомив-
ся від біснування кремлівських старців. Але 
не менш важливо те, що буде далі.
Наступний рік проходитиме під впливом 
сімки, яка є основним числом України. Цей 
символічний збіг дає нам великий шанс на 
перемогу. Втім, як свідчить практика, по-
бороти ворога українцям буває простіше, 
аніж скористатися результатом самої пере-
моги для корінних змін у суспільстві. Отож, 
обравши своє майбутнє, мусимо захистити 
його ще й від себе колишніх.

Молоде вино у старих міхах
 Сьогодні усіх нас найбільше цікавить, 
коли нарешті завершиться ця жахлива 
війна. Якщо вірити древній системі Карти 
Долі (тобто, якщо я зрозуміла її правиль-
но), то у січні командувачі нашого Геншта-
бу зуміють проявити свій блискучий розум 
і оригінальні ідеї настільки професійно, що 
вже у лютому та березні ми нарешті зможе-
мо відчути кардинальні зміни на більшості 
фронтів. Будь-який рух у бік перемоги при-
носитиме нашим захисникам позитивний 
результат, тому є чимало шансів покінчи-
ти з цим жахом до травня-червня. 
  Підтримати своїх героїв — наша з вами 
задача. Причому йдеться не лише про во-
лонтерську поміч, а й емоційно-психоло-
гічну. Ситуація тут така. Є певний ризик, 
що в другій половині зими затяжна війна, 
брак світла, грошей і оптимізму трохи під-
точать нас зсередини. Але розкисати, впа-
даючи у депресію, — неприпустима роз-
кіш. У цей час (як свідчать транзитні ас-
пекти), наші думки матимуть дуже ви-
соку схильність до матеріалізації, тому 
вкрай небезпечно формувати свою реаль-
ність, виходячи з відчаю, зневіри, паніки 
чи страхів. Навпаки, саме зараз спільна 
віра у перемогу має стати фактично дру-
гою релігією. Молитви за наших хлопців 
повинні лунати щохвилини. За великим 
рахунком, ми просто мусимо почати мис-
лити як переможці, піднявши цю звичку 
до рівня усталеного інстинкту. Це один із 
тих глобальних уроків, які нам треба за-
своїти на цій жахливій війні. 
 Інше завдання — не менш важливе. На 
життя України у 2023 році впливатиме не 
лише знакова для всієї планети сімка, а й 
число три, як енергія персонального року 
країни. Обидва ці числа формують пси-
хологічну матрицю нашої держави. Тоб-
то сім описує програму майбутнього, а 
трійка характеризує енергії минулих по-
колінь та їхніх здобутків. Фактично нам 
треба максимально використати усі по-
зитивні якості своїх пращурів (креатив-
ність, творче горіння, гострий розум, без-
страшність, оптимізм) з тим, аби підви-
щити свій рівень духовності, внутріш ньої 
свободи і професіоналізму. 
 Зробити це, як свідчить практика мину-
лих періодів, нам украй непросто, оскільки 
найчастіше обираємо саме негативні харак-
теристики трійки. Це нескінченні війни за 
гетьманство, продажність, ненаситність, 
пихатість, скандальність, незрілість, без-
відповідальність. Словом, ті якості, що не 
дозволили нашим предкам збудувати свою 
державу у минулому, фактично нікуди не 
зникли. Навіть нинішнє кровопролиття, 
що безжально губить молодий квіт нації, 
не зупиняє підкилимну війну за гроші та 
булаву. Чого варті лише огидні «вкиди» 
в інформаційний простір новин про знят-
тя з посади генерала Залужного і підміна 
об’єктивних новин нескінченним марафо-
ном ні про що? Ми навіть зараз примудряє-
мося очорнювати за старою звичкою свою 
колективну карму, хоча мусили б нарешті 
її очистити. Скільки молодої крові має про-
литися ще, аби ми нарешті почали мисли-
ти і діяти по-дорослому?
 Словом, від біснуватого сусіда ми ско-
ро неодмінно захистимо свою землю. Але 
хто захистить нас від нас самих?

Чому небо обрало нас?
 І все ж ця війна має і більш глибоке 
коріння. Можливо, для когось наступна 
інформація стане черговою езотеричною 
казкою, але чому б її не послухати? Тим 
більше, що про зміну епох і настання ери 
Водолія сьогодні міг не чути лише свідо-
мий противник інтернету. 
 Так ось, існує версія, що наші небесні 
куратори земною проєкцією двобою ста-
рого світу з новим обрали саме війну росії 
з Україною. І на те є одразу дві причини. 
По-перше, кремлівські старці ідеально 
підходять на роль символу планетарно-
го циклу Риб, що сходить нанівець із суто 
об’єктивних і часових причин. А по-друге, 
як з’ясувалося, тільки наші відважні ко-
заки-аватари здатні прийняти той виклик 
так, аби разом з убогою недоімперією ще-
зла і космічна ера, відхід якої ті старці 
вперто затримують.  
 В езотеричних колах існує і така 
версія. Зміна глобальних циклів завжди 
супроводжується якоюсь знаковою сим-
волічною подією. Скажімо, для настання 
епохи Риб потрібна була жертовна смерть 
Ісуса Христа, оскільки головною ідеєю тієї 
двотисячної історії було страждання зад-
ля очищення гріхів. Людину «завантажи-
ли» до системи, де вона автоматично пот-
рапила у залежність від церкви, конкрет-
ної держави, соціальних груп і встановле-
них норм моралі. Водолій звільняє нас від 
цих умовностей, але, даруючи глобальну 
свободу, зобов’язує нести персональну від-
повідальність за своє духовне і особистіс-
не зростання. 
 Для сформованих «риб’ячих» «крі-
паків» цей перехід не міг бути легким, тому 
потрібна була нова вільнолюбива сакраль-
на жертва, аби світ прозрів для сприйнят-
тя нових енергій. І небо обрало нас…

Чому і як з цим жити? 
 Пояснити цей вибір з нумерологічної 
точки зору нескладно. Метою створення 
нашої держави є число 7 — архетип Бога, 
Всесвіту, природи і високої фаховості (24. 
08. 1991=2+4+8+1+9+9+1=34=7). За ве-
ликим рахунком, йдеться про енергію, 
яка наділяє своїх власників високим рів-
нем внутрішньої свободи. Але якщо цю 
дату проаналізувати більш глибоко, то 
виявиться, що наша програмна сімка міс-
тить ще й кармічну складову числа 16/7, 
яке в системі Таро відповідає старшому 
аркану Вежа. На цій карті зображена баш-
та, у яку влучає блискавка так сильно, що 
міцні стіни фатально падають на землю, 
витрушуючи зсередини мешканців цієї 
споруди. Ті думали, що вклали кошти у 
надійний мур, але як з’ясувалося, зроби-
ли ставку далеко не на вічні цінності. 
 Мораль цієї історії очевидна. У домів-
ку власника непростого нумерологічного 
аспекту небесна блискавиця влучатиме з 
усталеною періодичністю до тих пір, поки 
свої стіни він не почне зводити із нетлін-
ної цегли. До такого «матеріалу» нале-
жить лише те, що, умовно кажучи, мож-
на забрати з собою у вічність. Це життєвий 
досвід, професійні навички, добрі справи, 
а головне — глибоке усвідомлення того 
факту, що ти є невід’ємною частиною гло-
бальної вселенської системи, де тобі відве-
дена абсолютно конкретна роль у її безпе-
рервному розвитку. І якщо чергова блис-
кавка у таку башту все одно прилетить, то 
на основі уцілілого правильного матеріа-
лу можна легко звести нові стіни. Причо-
му вони будуть міцнішими за старі. 
  Звісно, далеко не кожен з нас гото-
вий прийняти циклічну трансформацію 
як даність, тому в країні завжди буде ви-
сокий рівень еміграції. Водночас, до нас 
їхатимуть люди, життєві програми яких 
потребують саме таких енергій. Особли-
ва доля чекає також політиків та олігар-
хів, що вже не раз пробували і мабуть, 
далі пробуватимуть замурувати у спільні 

державні стіни свої персональні «хотіл-
ки». Отож наше з вами завдання — зупи-
няти їх ще до того, як небесна громови-
ця вкотре довбоне по верхівці нашої де-
ржавної башти. Досвід такий вже є, але, 
схоже, наша «еліта» не готова сприйня-
ти приклад конфіскованого Межигір’я 
і на свій рахунок. Мабуть, думають, що 
персонально їх «пронесе». Наївні…
 Перевірка на міцність нашої вежі 
трапляється кожні 9 років. Можна ска-
зати і так. Як тільки число планетарного 
року у сумі складає шістку, нам варто че-
кати чергового очищувального прильоту. 
Рахуйте самі — 2004 (2+4=6), 2013, 2022. 
Через нумерологічний символізм цю кар-
тинку можна передати так:

 
 
 

         Як видно, вперше у такий період 
трапилася Помаранчева революція, 
вдруге — Революція гідності, втретє 
— війна з країною орків. Звідси зако-
номірне питання: «Вам усе ще цікаво, 
що буде у 2031-му році чи вже зараз хо-
чете податися в еміграцію?» Є й інший 
вихід — навчитися доводити свої рево-
люції не лише до перемоги, а й до по-
дальшого розвитку. І тоді не буде пот-
реби у метанні блискавок як таких або 
вони з кожним разом слабшатимуть. 
Поки ж що ставки лише ростуть, тому 
сьогодні сказати складно, що буде че-
рез наступні дев’ять років. Зрештою, 
все залежить від нас самих. 

 І ще одна важлива деталь. У нумеро-
логії є таке правило. Якщо головне про-
грамне число (і людини, і країни ) у ниж-
ньому рядку матриці року займає ос-
танню позицію, це говорить про те, що 
настав час скласти іспит на предмет ви-
конання своєї головної місії. Далі жит-
тя, звісно, продовжиться, але вже на ви-
щому еволюційному рівні. Або не про-
довжиться взагалі, що, в принципі, теж 
логічно. 
 У нашому випадку йдеться, звісно, про 
сімку. Вона потенційно наділяє нас висо-
ким рівнем внутрішньої свободи. Саме 
тому в Україні, після кожної циклічної 
перевірки, з’являється все більша кіль-
кість соціально активних людей, які го-
тові дати бій руйнівникам нашої спільної 
вежі. А ще тим, хто прагне затягти нас до 
імперського рабства в обмін на сумнівні 
преференції персонально для себе. 
 До речі, волелюбність є також голо-
вною ознакою ери Водолія, тому небо об-
рало нас як взірець для інших. І при цьо-
му не залишило наодинці у цій страш-
ній борні. Як тільки наші аватари повер-
нуться переможцями з кровопролитних 
фронтів, ми почуємо тисячі історій про чу-
додійне спасіння, яке не піддається жод-
ній практичній логіці. Хто зуміє збагну-
ти природу того дива на глибинному клі-
тинному рівні, той відсвяткує свої народи-
ни вдруге, після чого вже ніколи не поїде 
з України. Більше того, до нас їхатимуть 
ті, хто теж прагне бути по-водолійському 
вільним. І це — не фантастика, а просто 
нова реальність. ■

НУМЕРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ УКРАЇНИ НА 2023 РІК

Бій аватарів
Наступного року нам доведеться не лише остаточно перемолоти московську орду, а 
й захистити своє майбутнє від повторення власних помилок

■
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20    2     16  7     20     2    16 7     20    2  16  7



15УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 ГРУДНЯ 2022НАПЕРЕДОДНІ

Не варто красти свято у самих 
себе
 «Багато українців перепов-
нені відчуттям провини: хтось 
не на фронті й винуватить себе, 
хтось, можливо, вважає, що 
мав би більше допомагати ЗСУ 
тощо. 
 Це почуття досить складне, а 
його переживання — їдке. Воно 
дуже часто змушує ставити собі 
запитання та сумніватися: а чи 
маю я право на певні речі? Чим 
більше людина відчуває почут-
тя провини, тим більше вона на-
магається взяти ситуацію під 
контроль», — каже психологи-
ня Наталія Глинянюк. 
 Вона пояснює: в ці момен-
ти людям, які поглинуті почут-
тям провини, може здаватися, 
що святкування Нового року — 
це геть неправильно у сучасних 
реаліях. Звідси в голові вини-
кає режим «покарання», тобто 
рішення позбавити себе свята.
 Саме тому, на думку психо-
логині, у соцмережах актив-
но ширяться дописи про те, що 
святкувати цьогоріч Новий рік 
або Різдво — недоречно.
 «Відчуття провини треба ус-
відомлювати, говорити собі вго-
лос про це. Воно не повинно лю-
дину їсти зсередини, виснажу-
вати емоційно. Оце страждання 
тільки ворогу на руку. 
 Не треба «відвойовувати» 
свята у загарбників: треба роби-
ти так, як ми вважаємо за пот-
рібне», — додає фахівчиня.

Свято як рутина для мозку
 Психологи радять: варто 
визначитися, чи це свято для 
мене, моєї сім’ї, чи є воно тра-
дицією. 
 «Тут є суто психологічний 
контекст: Наш мозок сприймає 
циклічну рутину, як знак «все 
добре». Наприклад, зійшло сон-
це, людина прокинулась, вми-
лась, попрацювала, поверну-
лась додому, повечеряла і ляг-
ла спати. 
 Свято — це теж циклічна ру-
тина. Наприклад, Новий рік, 

Різдво, день народження тощо. 
Якщо люди звикли його свят-
кувати, то різке «скасування» 
празника для мозку буде сигна-
лом про небезпеку і різко підви-
щиться рівень тривоги», — роз-
повідає Наталія.
 Психологиня наголошує, 
що це особливо стосується ді-
тей. Якщо вони вже пам’ятають 
Новий рік та згадують величне 
свято, забирати його певною 
мірою небезпечно для їхньої 
психіки.
 «Безумовно, свято треба 
трансформувати і адаптувати 
під нові реалії. Але сама змога 
зібратися у родинне коло, під-
тримати один одного, відчути 
цінність цих моментів, коли 
попри все ми можемо бути ра-
зом. 
 Це великий ресурс як для 
дорослих, так і для дітей, який 
показує, що є острівок безпеки, 
куди можна занурюватися», — 
зазначає Дар’я Панченко.

Підготовка та святковий 
настрій 
 «Мені здається, що свя-
то не міняється. Для когось це 
традиція, для когось це вели-
кий натхненний процес з під-
готовкою, подарунками, сто-
лом тощо. Воно і має продовжу-
вати бути таким для людини в 
суб’єктивному контексті», — 
каже Наталія.
 Психологи нагадують, що 
свято — це не лише про підго-
товку або святковий стіл. 
 «Цьогоріч — це про рух у 
своєму темпі та святкуванні у 
тому масштабі, який ми зараз 
можемо для себе створити і ви-
тримати. 
 Раджу спробувати сприй-
мати це як гру і виділити для 
себе цінності: мені важливо 
мати 5 чи 12 страв на столі, чи 
мені важливіше провести час 
із родиною, відчути душевний 
спокій», — пропонує Дар’я.
 Вона додає, що відключення 
світла теж варто сприймати як 
елемент гри і можливість ство-

рити затишок.
 Наприклад, купити якусь 
красиву різдвяну свічку або гір-
лянди на батарейках, чи якийсь 
смішний ліхтарик.
 «Новий Рік, Різдво — це мо-
мент віри в чудо, момент віри 
в найкраще і, я думаю, що лю-
дям, як ніколи, зараз треба 
мати можливість доторкнути-
ся до цього моменту, переклю-
чити свою увагу і повірити, що 
отам от далі, за Новим роком, 
життя теж продовжується», — 
зазначає психологиня.

Подарунки для дітей 
і дорослих
 Психологині одностайно ка-
жуть: дорослі люди домовля-
ються про подарунки, тож так 
само можуть вирішити не дару-
вати їх цьогоріч.
 Наталія Глинянюк радить 
слухати дитину та її роздуми, 
почути її суб’єктивну оцінку.
 «Нам деколи здається, що 
дитина це така, як я, тільки 
трохи менша і менше розуміє. 
Насправді це зовсім інший світ, 

який інколи зовсім по-іншому 
інтерпретує реальність. 
 Для того треба говорити з 
дитиною, не переконувати її, 
а з’ясовувати, як це для неї, 
що це для неї? Бо може дити-
на скаже, що вона заслуговує 
на подарунок, а може запропо-
нує відправити його на фронт», 
— пояснює психологиня.
 Як приклад, Наталія роз-
казала історію зі свого дитинс-
тва. 
 До сім’ї майбутньої психо-
логині, яка жила на території 
Західної України, приїхали 
родичі з іншої частини СРСР.  
Це було взимку, у період свят. 
Діти розповідали одне одному, 
що їм подарував святий Мико-
лай. А родичка Наталії не отри-
мала подарунка, бо для її бать-
ків це не було святом. 
 Коли прийшла її мама, дів-
чинка запитала, чому це її Ми-
колай оминув. Жінка подиви-
лась на дітей навколо і стала 
голосно розказувати, що жод-
ного Миколая не існує — усі 
подарунки поклали батьки ді-

тям під подушки чи в чоботи. 
Дівчинка вислухала, а тоді 
запитала: «То всім дітям бать-
ки подарунки поставили, а ти 
мені — ні?»   
 Психологиня наголошує, 
що часом відсутність подарун-
ка дитина може сприйняти як 
те, що її не люблять, а її життя 
не має значення.
 Фахівчиня Дар’я також ра-
дить запитати дитину, але все 
одно створити хоча б символіч-
ні сюрпризи та подарунки.
 «Це можуть бути, не знаю, 
мандаринки чи цукерки, щось 
дуже легеньке та простеньке. 
Не обов’язково подарунки на 
тому рівні, які вони були рані-
ше. Але варто зберегти момент 
чуда настільки, наскільки це 
можливо для нас по ресурсу», 
— каже вона.

Відсутність чи втрата 
за святковим столом
 Наталія Глинянюк зазна-
чає, що кожне окреме свято має 
свою особливість та контекст 
подій, які трапилися з тими, 
хто зібрався за одним столом. 
 «Коли люди цьогоріч ся-
дуть за новорічний стіл, у 
святкування буде своя особ-
ливість. Можливо, хтось пла-
катиме за кимось з друзів чи 
близьких. Хтось — через втра-
ту знайомих чи рідних. Свя-
то не обов’язково має бути над-
звичайно радісним. Це більше 
про те, щоб зібратися разом та 
провести спільно час», — каже 
психологиня.
 Але лишатися на самоті у 
своєму горі чи провести час з 
близькими — свідомий вибір 
кожного.
 Наталія зазначає, що ми, 
наше життя і свято — набага-
то більше, ніж війна. Бо вій-
на має початок і кінець, а ми її 
возвеличуємо до чогось більшо-
го і намагаємось себе в чомусь 
утиснути.
 «Втрата насправді нікуди 
не дінеться, і людина, яка про-
живає це, точно буде у своїх по-
чуттях. Я вважаю, що людина 
«гріється об людину» теплими, 
щирими стосунками з обійма-
ми, розумінням, мовчанням та 
відчуттям, що ми разом з цим 
впораємося. 
 Тож переживати почуття 
втрати поруч з близькими — 
не легше, якось інакше, з ро-
зумінням, що ти не сам у тому 
горі», — пояснює Дар’я. Вона 
додає, що свято — це додаткова 
можливість зберегти цінність 
людей, які зараз на фронті. Як 
для дорослих, так і для дітей 
важливим є усвідомлення, що 
когось за святковим столом не-
має, але ми його чекаємо.
 «Треба святкувати з 
пам’яттю про всіх, хто не з 
нами, і продовжувати жити. 
Можливо — з болем у серці, з 
відчуттям втрати, з сумом.
 Гадаю, наші захисники і за-
хисниці якраз таки і борються 
за те, щоб наше життя тут про-
довжувалося», — каже психо-
логиня. ■

 Управління з організації пожежно-
профілактичної діяльності у державних 
установах ГУ ДСНС України у м. Києві 
нагадує вам загальні дії, дії дорослих та 
дії дітей ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХО-
НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ! 
ЗАГАЛЬНІ ДІЇ:
 — при виявленні вибухонебезпеч-
ного (потенційно вибухонебезпечного) 
предмета не чіпати його і не намагатися 
розібрати;
 — негайно повідомити в найближче 
відділення міліції, у військкомат, орга-
ни місцевої виконавчої влади, райвідділ 
ДСНС або за телефонами «101», «102»;
ДІЇ ДОРОСЛИХ:

 

— позначити місце знахідки небезпеч-
них предметів;
 — виставити тимчасову охорону;
 — довести до присутніх, що торкати-
ся до небезпечних предметів не можна, 
бо це загрожує життю;
 — негайно сповістити в місцеві орга-

ни влади, міліцію про знахідку;
 — до прибуття працівників міліції 
взяти місце і предмет під нагляд;
 — не допускати до місця знахідки ін-
ших людей, особливо дітей.
ДІЇ ДІТЕЙ:
 — не торкатися знахідок самому і не 

дозволяти це робити іншому;
 — про знайдені підозрілі предмети 
негайно сповістити дорослих (у школу, 
міліцію, найближчу установу);
 — не розводити багаття поблизу 
знахідки;
 — запам’ятати дорогу до того місця, 
де була виявлена знахідка, і поставити 
пам’ятну віху.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
 Правильно і безпечно знешкоди-
ти вибухонебезпечні предмети здат-
ні лише досвідчені фахівці. Ні в яко-
му разі не намагайтеся робити це самі, 
адже це може призвести до трагічних 
наслідків.

НЕБЕЗПЕКА

Щоби не вибухнуло
Правила поводження з підозрілими предметами

■

ВІРА В ДИВО

Свято (не) наближається 
Чому психологи радять не відмовлятися від новорічних празників

■

Вікторія АНДРЄЄВА

Через повномасштабне вторгнення у 2022 році багато людей не 
хочуть святкувати Новий рік та Різдво. Вони аргументують це тим, 
що празник — не на часі. 
Але психологи притримуються іншої думки: свята є частиною на-
шої життєвої рутини. Тому навіть попри втрати, блекаути та три-
воги радять реалізувати традиції з урахуванням цьогорічного кон-
тексту. 
«УП.Життя» запитала у психологинь Наталії Глинянюк та Дар’ї 
Панченко про:
 * сором і провину через святкування під час війни;
 * чому не варто ставати Грінчем для самих себе;
 * доречність святкування при втраті;
 * організацію святкового настрою та столу;
 * подарунки для дітей і дорослих.

Фото з сайту life.pravdа.com.ua.❙
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 +2...+3
 +3...+4

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь +4...+6
 +3...+9
 +1...+2
 +6...+9

 У сусіда є генератор, сонячні па-
нелі й кури. Він щось знав.

* * *
 Ніщо так не псує людині настрій, 
як світло у вікні сусіда.

* * *
 Так хочеться простого, душевно-
го і мирного авіаудару по москві.

* * *
 «Де лани широкополі та дніп-
ровські кручі, будуть раки в дві до-
лоні та соми жирнючі».

* * *
 В кремлі попередили Київ: 
«Якщо ви й надалі відмовлятиме-
теся від перемовин, ми будемо зму-
шені піти і з Запорізької області».

* * *
 Оголошення: «Шукаю чоловіка 
з енергогенератором, навесні обіцяю 
відпустити».

* * *
 Думаю, обмін полоненими з 
росіянами піде швидше, якщо схе-
ма буде такою: вони нам наших сол-
датів, ми їм — блендери.

* * *
 Новий цікавий квест: встиг-
ни скупитися в супермаркеті між 
повітряною тривогою та вимкнен-
ням електрики.

* * *
 40 млн людей без світла — це 
дуже погано, але можна виправити, а 
ось 140 млн людей без мізків — оце 
горе невиправне.

* * *
 Ми їх уже майже сто тисяч пок-
лали, а вони продовжують лізти до 
нас зі своєю любов’ю. Оце так кохан-
ня до нестями.

 По горизонталі: 1. Пристрій, 
який дозволяє в магазині чи кафе 
розраховуватися банківською карт-
кою. 5. Баский кінь. 9. Місце, де річ-
ка впадає в море чи озеро. 10. Свя-
тий, який чемним дітям кладе під 
подушку подарунки, а нечемним — 
різочки. 11. Офіціант у літаку чи на 
кораблі. 12. Слово по-давньогрець-
ки, що лишилося в багатьох запози-
чених словах. 14. Найманий робіт-
ник. 16. Єврейське свято перемо-
ги світла над темрявою. 19. Частина 
боксерського поєдинку. 21. Най-
більше озеро Європи, розташоване 
в Росії. 24. Містечко на Волині. 25. 
Чорний птах, який прославив Василя 
Шкляра. 26. Холодна зброя, яку свя-
тили гайдамаки під час Коліївщини. 
27. Один із побратимів Котигорош-
ка.
 По вертикалі: 1. Велика річка 
в Месопотамії. 2. Старовинний, рід-
кісний предмет. 3. Картина із зоб-
раженням ликів Ісуса Христа, Бого-
матері чи святих. 4. Величезна фло-
тилія. 6. Система радянських конц-
таборів, у яких утримували «ворогів 
народу». 7. Будівля німецького пар-
ламенту. 8. Палиця для розкачуван-

ня тіста, яку хитра лисичка з каз-
ки ледь не проміняла на дівку. 13. 
Корінний житель краю. 15. Амери-
канський штат. 17. Столиця Закар-
паття. 18. «Кожне сільце має своє 
...» (колишня рубрика в газеті «Сіль-
ські вісті»). 20. Засоби для запря-
гання коней чи волів. 22. Вищий ор-
ган виконавчої, законодавчої чи за-
коно-нарадчої влади в Османській 
імперії. 23. Представник простолю-
ду, який марно намагається копіюва-
ти поведінку аристократів. ■

Кросворд №39
від 14 грудня

23—24 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ. Вiтер південно-західний, 
3-5 м/с. Температура вночi 0...+1, уночі +2...+3. Пiслязавтра 
вночi +2...+3, удень +4...+7.

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

Марія ТКАЧЕНКО

 TVORCHI — це український 
музичний гурт із Тернополя, за-
снований 2018 року саунд-про-
дюсером Андрієм Гуцуляком і 
вокалістом Джеффрі Кенні. Ма-
ють чотири студійні альбоми: The 
Parts (2018) та Disco Lights (2019), 
13 Waves (2020), Road (2021). Ви-
конують пісні українською та анг-
лійською мовами. Переможці На-
ціонального відбору на Євробачен-
ня-2023 та премії YUNA у 2021 та 
2022 роках.
 Андрій Гуцуляк і Джеффрі 
Кенні познайомилися на вулиці 
випадково, коли Гуцуляк підій-
шов до Кенні, щоб перевірити свій 
рівень англійської мови та поспіл-
куватись. Знайомство переросло 
у співпрацю, де Гуцуляк став му-
зичним продюсером, а Кенні — ав-
тором текстів та вокалістом. Оби-
два навчалися на фармацевтично-
му факультеті Тернопільського 
національного медичного універ-
ситету імені І. Я. Горбачевського.
 Перші треки хлопці створюва-
ли в досить атмосферному середо-
вищі, а саме — вдома на кухні. В 
репертуарі в них в основному анг-
ломовний матеріал.
 Із часом творчі посиденьки 
на кухні цих креативних студен-
тів почали приносити перші успі-
хи. 30 травня 2017 року світ по-
бачив перший сингл гурту під на-
звою Slow. 4 вересня вийшов дру-
гий сингл You.
 Другого лютого 2018 року гурт 
видав свій дебютний альбом, який 
отримав назву The Parts.
 20 вересня 2018 року група ви-
пустила відеокліп на пісню «Мо-
лодість».
 У лютому 2019 року вийшов 
другий альбом Disco Lights, який 
отримав позитивні відгуки та був 
досить добре сприйнятий публі-
кою. А як доповнення через де-
кілька днів електронщики випус-

тили кліп на композицію Believe. 
За словами хлопців, бюджет філь-
мування склав 100 доларів. Про-
тягом кількох днів відео набрало 
400 тисяч переглядів на YouTube. 
Улітку того ж року гурт виступав 
на музичних фестивалях Файне 
місто (Тернопіль), Atlas Weekend 
(Київ) та Ukrainian Song Project 
(Львів).
 Зазначимо, що 2020 року гурт 
TVORCHI вже брав участь у на-
цвідборі на Євробачення. Тоді ко-
лектив боровся за право предста-
вити Україну з треком Bonfire. 
Згодом ця пісня стала найпопу-
лярнішою українською піснею 
2020 року на європейській плат-
формі Deezer.
 У вересні 2020-го гурт випус-
тив третій альбом 13 Waves, за-
пис якого відбувався дистанційно 
через пандемію COVID-19 в Ук-
раїні. Платівка отримала понад 
два мільйони прослуховувань на 
музичних платформах за перший 
тиждень із дати релізу. Артис-
ти стали переможцями музичної 
онлайн-премії Culture Ukraine у 

двох номінаціях: «Кращий новий 
артист», а також «Англомовний 
сингл» з піснею Bonfire.
 Українська музична премія 
YUNA-2021 відбулась 12 травня в 
Національному палаці мистецтв 
«Україна». Музичний дует Ан-
дрія Гуцуляка та Джеффрі Кен-
ні переміг у номінаціях «Найкра-
щий попгурт», «Найкращий аль-
бом» і «Найкращий електронний 
хіт»[17].
 У вересні 2021-го музичний 
дует презентував свій четвертий 
альбом Road на всіх музичних 
платформах, усі пісні в альбомі 
були натхненні гастролями моло-
дих виконавців у різні міста Ук-
раїни.
 У липні 2022 року гурт отри-
мав дві премії YUNA за Найкра-
ще концертне шоу та Найкращу 
пісню іншою мовою (Falling).
 17 грудня 2022 року TVORCHI 
перемогли в Національному від-
борі на Євробачення-2023 з піснею 
Heart of Steel, отримавши найви-
щу оцінку від глядачів та друге 
місце від суддів. ■

TVORCHI  переможці Нацвідбору.❙

ВІДБІР

Усе почалося з вулиці 
За результатами голосування переможцями Нацвідбору на участь у 
Євробаченні-2023 стала група TVORCHI

■

Готи та Рим на заході України
Чи доходили сарматські впливи на західні землі України? Що сталось із пшевором, липицькою та зару-
бинецькою культурою?
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