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стор. 10»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на березень                                                                                  стор. 9 

Чиновники «консервують» гроші у банківській мережі замість того, щоб пустити їх працювати на економіку.
Фото з сайту lb.ua.
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стор. 14»

У демократичному світі 

наголошують, що до 

завершення війни в Україні 

росії не місце на міжнародній 

спортивній арені

Час на саморефлексію

стор. 8»

Сергій Жадан: «Ворог намагається 
витіснити нас поза межі 

нашої нормальності»
«Комендант харківського Майдану», письменник, 

музикант і волонтер розповів про своє місце на 

війні і власне бачення майбутнього країни

Увімкнути ощадність

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 40,172 грн

Дехто спеціально 

купує лампи 

розжарювання, 

щоб обміняти 

їх на 

енергозберігаючі

стор.7»

Поки влада 
складає кошторис 
на післявоєнну 
відбудову України, 
чиновники своїми 
рішеннями суттєво 
погіршують стан 
справ в економіці

«Диверсія» 
на мільярди
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«Залишається малоймовірним, що росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого 
впливу на результат війни протягом найближчих тижнів». Зі зведення розвідки Мініс-

терства оборони Велико-
британії

УКРАЇНА МОЛОДА

КНИЖКОВА ШАФА

Знаннями добре 
ворога бити
Пізнавальне видання «30 війн 
із Zаклятим сусідом» можуть 
безплатно замовити бібліотеки

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Проєкт про 30 війн із росією, які велися понад 
тисячоліття, починаючи ще зі східних походів Свя-
тослава Хороброго (964—966 рр.) і закінчуючи те-
перішнім широкомасштабним вторгненням рф в 
Україну, втілився у видрукувану книжку. Підготу-
вало й профінансувало видання «30 війн із Zакля-
тим сусідом» інформаційне агентство Міноборони 
України «АрміяInform».
 Народжений у час повномасштабного російсь-
кого вторгнення в Україну проєкт спочатку вихо-
див у вигляді роликів на ютубі та невеличких ста-
тей на сайті інформаційного агентства. Автор істо-
ричного дослідження — краєзнавець, журналіст і 
громадський діяч Євген Букет.
 «Перша серія розповідей про збройні конфлік-
ти з росією вийшла в липні, а остання — у жов-
тні, — розповідає Євген. — Коли ми побачили 
весь проєкт у завершеній формі, то керівництво 
Інформ агентства вирішило видати його у вигляді 
альбому «30 війн із Zаклятим сусідом» українсь-
кою й англійською мовами, накладами 3 тисячі і 
500 примірників відповідно. У книзі є QR-коди, 
за допомогою яких можна перейти на відповідну 
сторінку сайту, де розміщено вже більш розлогі 
матеріали (разом із ютуб-випуском) до кожної з 
описаних подій». 
 Загалом ідея проєкту народилася тому, що ук-
раїнські солдати, які зараз воюють на фронті про-
ти росії, мають розуміти, що їхній чин, їхня бо-
ротьба не є випадковістю. Власне, це процес — 
«війна», яка триває вже понад тисячу років. І 
наразі нинішні захисники мають абсолютно ре-
альний шанс врешті завершити цю багатостоліт-
ню війну й поставити крапку в протистоянні з 
сусідом-агресором. 
 «Поставити крапку можна буде, не тільки вий-
шовши на кордони 1991 року, а ще й допомагаючи 
корінним народам росії в тому, щоб вони отримали 
свою незалежність і таким чином знищили остан-
ню імперію світу, щоб вона більше не несла нікому 
у світі загрози», — переконаний Євген Букет. 
 Цей альбом безплатно розповсюджує Ар-
міяInform, Управління преси та інформації Мін-
оборони на підставі листів від територіальних гро-
мад, військових частин та ГО — для бібліотек та 
військовим. 
 «Під час написання матеріалу до альбому в 
мене виникла своєрідна авторська проблема: маю-
чи чималий досвід у написанні розлогих наукових 
робіт, довелося працювати у незвичному форматі 
— втиснути ту чи іншу війну, яка тривала іноді 
кілька десятиліть, на півтори сторінки тексту — 
це в мене було вперше. Але це варто було зробити, 
адже люди зараз потребують інформації дуже чіт-
кої, конкретної, без зайвих «розмазувань»», — до-
дав краєзнавець.
 Щойно презентація такого потрібного в наш бу-
ремний час видання про те, як ми поколіннями во-
юємо з одвічними ворогами-москалями, пройшла в 
столичній Національній історичній бібліотеці Ук-
раїни та в Богуславі на Київщині, а частина при-
мірників поїхала на Донеччину у Слов’янськ. ■

■

Автор дослідження «30 війн із Zаклятим сусідом» 
— Євген Букет.
Фото інформагентства «Армія Inform».
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Попри те, що кремлівсь-
кі старці кинули на Бахмут 
полчища мобіків і потужну 
технічну армаду, їм наразі 
не вдається оточити наше 
місто-фортецю, а також про-
рватися у бік лиману. Дня-
ми Володимир Зеленський 
вчергове подякував кожно-
му воїну, який своєю стій-
кістю тримає цю фактично 
пекельну оборону. «Окремо 
сьогодні відзначу бійців 54-
ї та 93-ї окремих механізо-
ваних бригад, 15-го окремо-
го батальйону 128-ї гірсько-
штурмової бригади, — ска-
зав він. — Я дякую вам, 
воїни, за вашу хоробрість і 
незламність, за дуже потріб-
ну Україні стійкість».
 Як повідомив «Еспре-
со» лейтенант батальйону 
«Свобода» НГУ Роман Ко-

нон, рашисти штурмують 
Бахмут по кілька годин пос-
піль, використовуючи за-
старілу радянську техніку. 
Подібного натиску за весь 
час війни тут іще не було. 
Їхня тактика, без перебіль-
шення, кровожерлива. Спо-
чатку в бій ідуть піхотинці, 
які виявляють позиції ВСУ 
і часто ціною власного жит-
тя дають координати своїй 
артилерії. А після того, як 
відпрацюють гармати, в 
наш бік знову висувається 
піхота. 
 У Генштабі ЗСУ пові-
домили, що бої точаться на 
околицях міста. Головна 
мета ворога — вийти на тра-
су Бахмут—Костянтинівка, 
а з півночі — на Бахмут—
Слов’янськ. У свою чергу, 
ЗСУ, за словами військово-
го експерта Олега Жданова, 
стійкою обороною вирішу-

ють дві проблеми. По-пер-
ше, утримують нашу тери-
торію, змушуючи рашистів 
зазнавати величезних втрат. 
А по-друге, поки окупанти 
намагаються лоб у лоб про-
давлювати українські пози-
ції, наші інженерні війська 
далі зміцнюють захисні спо-
руди на більш вигідних по-
зиціях. 
 Про те, що в окупантів 
потроху здають нерви, свід-
чить і недавня гарячковість 
ватажка вагнерівців, 61-
річного євгена пригожина, 
який через соціальні мережі 
викликав Володимира Зе-
ленського на повітряну ду-
ель. «Завтра сідаю на Міг-
29, — написав він. — Якщо 
ваша візьме, забирайте Ар-
темівськ (Бахмут. — Авт.). 
А якщо ні — йдемо на Дніп-
ро». Схоже, із взяттям остан-
нього міста у рашистів також 

виникли серйозні проблеми. 
А це, напевно, означає, що 
кремлівська «підворотня» 
ще ніколи не була настільки 
близькою до провалу. 
 Ідея «відкусити» шматок 
чужої території на «блатний» 
манер у колишнього «зека», 
а нині альтернативного пол-
ководця рашистського вій-
ська виникла невипадково. 
Апетити у кремлівців наразі 
чималі, але свої основні ре-
зерви вони змушені зосере-
джувати на більш стратегіч-
но важливіших напрямках. 
 Як повідомив легітим-
ний мер Мелітополя Іван Фе-
доров, цими днями рашисти 
буквально нашпиговують 
населені пункти Запорізь-
кої області полчищами мо-
біків. Ті «лізуть у всі шпари-
ни, мов таргани», виганяючи 
місцевих жителів з їхніх бу-
динків. Наказали також за-
чистити підвали під склади 
зброї, а в селищі Василівка 
навіть випровадили дітей із 
лікарні, облаштувавши там 
військовий госпіталь. «За-
ради досягнення своєї мети 
рашисти не гребують нічим, 
навіть здоров’ям дітей, — 
повідомив Іван Федоров. — 
Але, судячи з постійних во-
рожих втрат, мета окупантів 
— самознищення». ■

НА ФРОНТІ

Незламна оборона
Готуючись до великого наступу, рашисти тестують на 
міцність потенційні гарячі точки по всій лінії фронту

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаській міській раді 
«працюють» старшокласни-
ки: 132 школярі 9-11 класів 
почали стажування в орга-
нах місцевого самоврядуван-
ня. Така «робота» для стар-
шокласників у новинку і до 
вподоби. 
 Як наголошує заступ-
ниця черкаського місько-
го голови Анастасія Чубі-
на, для зручності юних ста-
жерів поділили на дві зміни. 
Під час першого етапу ста-
жування 65 учнів пройдуть 
практику в різних структур-
них підрозділах міської ради 
до 17 лютого, а друга група 
практикуватиме з 20 лютого 
до 10 березня.
 «За кількістю набраних 
балів та результатами моти-
ваційного есе п’ятеро кра-
щих учнів потраплять до 
другого етапу стажування. 
Вони  зможуть спробувати 
себе на посаді міського голо-
ви і пройти тижневе стажу-
вання в латвійському місті 

Вальмієра, відтак порівня-
ти принципи роботи само-
врядування в нашій країні 
та за кордоном», — говорить 
пані Анастасія.
 Черкаські школярі ста-
жуються в департаментах ос-
віти та гуманітарної політи-
ки, соціальної політики, ар-
хітектури та містобудування, 
економіки та розвитку, охо-
рони здоров’я та медичних 
послуг, а ще — в комуналь-
них підприємствах «МСК 
«Дніпро», «Черкаський місь-
кий зоологічний парк «Ро-
шен», «СК «Будівельник» і 
Кінотеатр «Україна».
 «Можливо, серед цих 
старшокласників у майбут-

ньому буде міський голова та 
очільники департаментів. І 
хоча зараз ми живемо, пра-
цюємо й навчаємося в дуже 
важкий для країни час, коли 
окупант цинічно випускає 
ракети й намагається зни-

щити нас як націю, але ми 
обов’язково переможемо 
й разом розбудовуватиме-
мо європейську й демокра-
тичну країну», — каже чер-
каський міський голова Ана-
толій Бондаренко. ■

Черкаські старшокласники вчаться самоврядування.
Фото Черкаської міськради.

❙
❙

ЕКСПЕРИМЕНТ

«Підсиджують» голову
П’ятеро кращих учнів із Черкас стажуватимуться в 
латвійському місті Вальмієра

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Надзвичайна подія сталася в 
районі залізничного вокзалу міста 
Ізюма на Харківщині. Там нещодав-
но від вибуху фрагмента рашистсь-
кої протитанкової міни «пелюстка» 
по страждало семеро підлітків віком 
від 14 до 17 років. Ще одна дівчина 
отримала психологічну травму. 
 Спочатку потерпілих «швидка» 
відправила до місцевої лікарні, а 
звідти до ОКДЛ №1 Харкова для до-
даткового обстеження. Троє хлопців 

і четверо дівчат мають осколкові по-
ранення, але наразі їхньому життю 
нічого не загрожує. Як повідомив за-
ступник начальника Ізюмської місь-
кої військової адміністрації Володи-
мир Мацокін, винуватець інциденту 
знайшов міну в селі Сулигівка та но-
сив у кишені. Пізніше вирішив пока-
зати її друзям, але юнацький макси-
малізм довів до трагедії. З’явилася 
також інформація, що вибухівку «ге-
рой» жбурнув просто під ноги своїм 
товаришам. 
 Подібні інциденти на Харків-

щині сьогодні не рідкість, оскіль-
ки піротехнічні підрозділи встиг-
ли розмінувати лише 10 відсотків 
території регіону. Під загрозою на-
разі посівна, оскільки більша части-
на сільськогосподарських угідь об-
ласті або вщент нашпигована виб-
ухівкою, або перебуває у так званій 
«сірій зоні». Є землі, що й далі пере-
бувають в окупації. 
 За словами голови обладміністра-
ції  Олега Синєгубова, сьогодні підроз-
діли піротехніків сконцентровані в 
основному на розмінуванні критич-
ної сфери, аби можна було продовжу-
вати відновлення електропостачан-
ня на деокупованих територіях. Та-
кож триває очистка шляхів. Подаль-
ший план дій є, але його реалізацію 
розпочнуть навесні, коли дозволяти-
муть погодні умови. 
 Загалом в Україні від мін з почат-
ку рашистського нападу постражда-
ло понад 600 осіб. Майже третина з 
них загинули.  ■

НЕБЕЗПЕКА

Не чіпай «пелюстку»
На Харківщині піротехніки наразі встигли 
розмінувати лише 10 відсотків території

■
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ПОГЛЯД

Відгородженість 
від війни
Руслан ТРАЧ,
фотограф, митець, 
захисник України

 Так чекав цієї поїздки додому... 
І стільки розчарувань. Тепер із тобою 
вітаються запитанням: «Ти вже комі-
сувався?». А отримуючи відповідь, 
мало не крутять пальцем біля скроні. Ця відгородженість від 
війни, ніби вона не в твоїй країні. Ніби її можна пересидіти... На 
жаль, її можна пересидіти, заховатися, відкупитися. Але ваш 
обов’язок не зникає, а просто падає на плечі тих, хто залишив-
ся на війні. 
 Мені шкода тільки, що гинуть ті, в кого є якась хоробрість 
і честь, а решта залишаться «відбудовувати» на своїй моралі 
нашу країну.
 Там, в окопах, не безсмертні герої, які з дитинства вчилися 
убивати. Ні, там ваші сусіди і товариші, які навчилися бути захис-
никами, які за допомогою ютубу за день освоюють американсь-
кий кулемет, які вчаться не ховати голови, коли свистять кулі, а 
стріляти у відповідь, які мусили освоїти багато, аби виживати і 
перемагати. Але їх стає все менше, хтось гине, хтось має пора-
нення, хтось здався.... 
 Я трохи у відчаї. Я не знаю, що далі робити, як виживу? По-
вернутися сюди, аби бачити, як чествують псевдогероїв чи як 
країною керують ті, хто ховався і крав, чи як учорашні друзі по-
вилазять зі схованок, аби пропивати життя... Це зараз на нас іще 
якось дивляться терпимо, а по закінченні війни ми станемо біль-
мом на оці, постійним нагадуванням, яке все одно намагатимуть-
ся відсунути подалі.
 Надія одна на свої божевільні мрії, які не відпускаю на фрон-
ті. Я, якщо буде доля вернутися, надіюся, не відпустять мене. 
■

■

ПО-КРУПНОМУ

Коли гроші 
«погано 
лежать»
У Черкасах 
зі сховища банку 
начальниця 
винесла понад 
мільйон гривень, 
а також долари і євро
Людмила НІКІТЕНКО

 Повідомлено про підозру колиш-
ній начальниці відділення одного з 
банків міста у Черкасах. Спритниця 
винесла з роботи майже 6 мільйонів 
гривень. Про це «УМ» повідомили в 
Черкаській обласній прокуратурі.
 «Керуюча філією одного з бан-
ків, зловживаючи своїм службовим 
становищем, проникла у сховище, 
де зберігалися гроші, та без будь-
яких законних підстав вилучила 
звідти 1 млн 20 тис. 976 грн, 100 ти-
сяч доларів США та 70 тисяч євро», 
— розповідають у прокуратурі Чер-
каської області. І уточнюють, що на 
момент вчинення злочину викраде-
на сума загалом становила майже 
6 млн грн, які жінка привласнила 
та розпорядилася ними на власний 
розсуд.
 У Черкаській обласній прокура-
турі кажуть, що нині вживають за-
ходи, спрямовані на відшкодуван-
ня збитків, завданих банку. Наразі 
досудове розслідування здійснюють 
слідчі Черкаського районного уп-
равління поліції за сприяння спів-
робітників обласного управління 
СБУ. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаські лікарі не відстають від 
столичних: у лікувальних закладах 
області наразі проведено 3 трансплан-
тації серця, 21 — нирок, 118 — стов-
бурових клітин, а обласний кардіоло-
гічний центр узагалі названо одним з 
найкращих в Україні. 
 «Наші воїни медичного фронту 
вкотре показали високий рівень: об-
ласний кардіологічний центр — серед 
лідерів у країні за кількістю і якіс-
тю проведених операцій при ішеміч-
ній хворобі серця, а ще 3-тє місце — 
за хірургічне лікування інфекцій-
ного ендокардиту», — говорить го-
лова Черкаської обласної військової 
адміністрації Ігор Табурець. За його 
словами, минулоріч у кардіологічно-
му центрі Черкас, який від початку 
війни ні на день не зупинив своєї ро-
боти, провели 977 стентувань, з них 
при гострому коронарному синдромі, 
тобто при інфаркті, — 770. Очільник 
Черкащини каже, що три роки тому 
в Шевченковому краї розпочалась 
історія трансплантології. Далі була 
масштабна підготовча робота, визна-
чення медзакладів-учасників пілот-
ного проєкту МОЗ, ухвалення облас-
ної програми. І ось — перші успішні 
операції. 
 «На сьогодні в області вже прове-
дено 118 трансплантацій стовбуро-
вих клітин кісткового мозку, 21 — 
нирок, а також три трансплантації 
серця. І це не просто цифри, це вря-
товані життя», — наголошує Ігор 
Табурець. І підсумовує: Черкаська 
область має висококласних фахів-
ців, потрібну медичну базу для по-
дальшого розвитку трансплантоло-
гії. І, що не менш важливо, — ба-
жання це робити. 

 Саме про це йшлося на прове-
деній спільній нараді з лікарями-
практиками, керівниками мед-
закладів за участі голови підкомі-
тету з питань сучасних медичних 
технологій та розвитку трансплан-
тації Верховної Ради України Ок-
сани Дмитрієвої, гендиректора Ук-

раїнського центру трансплант-коор-
динації Дмитра Коваля та директора 
Департаменту високотехнологіч-
ної медичної допомоги та інновацій 
МОЗ Василя Стрілки, де було визна-
чено нові завдання та необхідні уп-
равлінські рішення для майбутньої 
роботи. ■

Галина КРИВОРЧУК, продюсерка 

 Світова прем’єра повно-
метражного фільму-дебю-
ту «Ля Палісіада» режисе-
ра Філіпа Сотниченка від-
булася на 52-му Роттер-
дамському міжнародному 
кінофестивалі (IFFR), який 
проходив від 25 січня до 4 
лютого 2023 року в Нідер-
ландах. Фільм брав участь 
у головному конкурсі Tiger 
competition, запровадже-
ному 1995 року для іннова-
ційних фільмів з особливим 
авторським поглядом. Цей 
конкурс відкрив чимало но-
вих світових імен.
 Фільм автора-режисе-
ра Філіпа Сотниченка — це 
непроста історія про минулі 
події в 1990-х роках і про 
їхнє сучасне відлуння. По-
чатком написання сценарію 
для молодого митця стала 
інформація про те, що 1996 
року в незалежній Україні 
відбулося останнє покаран-
ня смертною карою. Але по-
милкою буде говорити, що у 
фільмі йдеться про конкрет-
ну документальну подію. 
Зовсім ні. Тому що у своє-
му кінотворі режисер дослі-
джує витоки самого явища 
смертної кари як такої. 
 Чи має право одна лю-
дина позбавити життя іншу 
людину? Тим більше, якщо 
для цього використовують-
ся юридично-процесуальні 
інструменти? Історія пока-
рання смертною карою зло-
чинця знята у фільмі з до-

стовірною точністю. До речі, 
це індивідуальний творчий 
почерк режисера, яким він 
зняв уже декілька коротко-
метражних фільмів раніше. 
 Творча команда «Ля 
Палісіади» вправно відтво-
рила на екрані середовище 
і побут 1990-х років. Вико-
навці живуть і дихають на 
екрані майже на межі до-
кументального кіно. Філіп 
Сотниченко зміг поєднати і 
професійних виконавців, і 
просто яскраві типажі. Ми 
маємо справу з довершеним 
мистецьким твором, у якому 
заявлена глибока філософсь-
ка тема і роздуми про невід-
воротність покарання за 
свої вчинки. Адже слідство, 
яке в 1990-ті роки проводи-
ли слідчий Ілгар та судовий 
психіатр Олександр (яких, 
між іншим, поєднує дружба 
з молодих років), було завер-
шено далеко не бездоганно. 
Слідчий поспішав розкри-
ти убивство, а лікар бачив ці 
недоліки, проте не наполіг 
на об’єктивності слідства — 
і промовчав. 
 Вирок винесено. І в той 
час, коли обоє друзів роз-
важаються на ювілейному 
вечорі свого начальника в 
ресторані, у в’язниці відбу-
вається покарання. Розстріл 
знято, як рутинну справу. 
Кров після пострілу просто 
зливається у каналізацій-
ний отвір. А за цим — і жит-
тя. 
 «За п’ять хвилин до смер-
ті він був іще живий» — цю 

фразу як приклад мовно-
го абсурду (це термін «ля 
палісіада») часто повторює 
режисер Філіп Сотничен-
ко. За п’ять хвилин до смер-
ті герой був іще живий. А за 
пів року до того, якби слідс-
тво пройшло бездоганно? А 
за рік до того, якби смертна 
кара була відмінена? 
 Проте фабула фільму 
на цьому не завершена. У 
друзів Ілгара та Олександра 
в 1990-х роках були малень-
кі діти. Дочка і син. Сюжет 
фільму починається з їхньо-

го дорослого життя, а потім 
повертається в їхнє дитинс-
тво. Не будемо переказува-
ти фінал, але якби їхні бать-
ки за 25 років до того були 
інші, то й доля дітей склала-
ся б інакше. 
 З Роттердама привезено 
престижний приз FIPRESCІ. 
Фестивальна доля фільму 
«Ля Палісіада» обіцяє бути 
успішною. 
 Фільм знято за підтрим-
ки Держкіно України, УКФ 
та Гетеборзького Кінофонду 
(Швеція). ■

ТАКЕ КІНО

Чи смерть — покарання?
У Роттердамі фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада» отримав 
престижний приз FIPRESCІ

■

Філіп Сотниченко з дипломом FIPRESCІ.
Постер фільму «Ля Палісіада» українського художника Міті Фєнєчкіна. 
Дизайнер Alex Chepiga.

❙
❙
❙

Черкаський обласний кардіологічний центр під час повномасштабної війни 
не зупиняв роботи ні на день.
Фото Черкаської ОВА.

❙
❙
❙

МЕДИЦИНА

Живуть за двох 
На Черкащині проведено 3 трансплантації серця, 
21 — нирок, 118 — стовбурових клітин

■
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Доки війна, Коломойському 
нічого турбуватись
 Отже, чи стали сенсацією 
обшуки в Коломойського? Так, 
лише в перші години. Хайпу в 
той день було достатньо. Але 
реальність така, що за резуль-
татами слідчих дій сенсації 
так і не сталося. 
 Про які саме факти зловжи-
вань ідеться? СБУ і БЕБ про-
водили обшуки щодо неспла-
ти податків підприємствами, 
афільованими з Ігорем Коло-
мойським, — «Укрнафтою» та 
«Укртатнафтою».
 «Укртатнафта» з почат-
ку війни заборгувала державі 
3,2 млрд грн. Просто переста-
ла платити. Про це писали чи-
мало ЗМІ. 
 Як зазначив народний де-
путат від «Голосу» Ярослав 
Железняк, податкова спробу-
вала їх перевірити, але інспек-
торів не пустили. І в підсумку 
в жовтні 2022 року податкова 
служба просто анулювала лі-
цензію «Укртатнафти». 
 «На цю «подію» відреагува-
ли правоохоронці, СБУ та БЕБ, 
— розповів Железняк. — Але 
реакція їхня стосувалась не Ко-
ломойського, а податківців, — 
за завдавання збитків підпри-
ємству і начебто зрив мобіліза-
ційного замовлення (ч.3 ст. 365 
КК). Тобто за те, що анулювали 
ліцензію. А оці лютневі обшу-
ки в Ігоря Коломойського три-
вали всього 30 хвилин. І, ка-
жуть, так чемно...».
 Отже, попри все, Ігор Ко-
ломойський залишається най-
впливовішою постаттю не лише 
в підприємницькому, а й у полі-
тичному житті України. Остан-
нє базується на його історично-
му бекграунді й зв’язках, котрі 
він мав до 24 лютого 2022 року. 
І, звісно, з тією очевидною рол-
лю, котру банкір відіграв у ви-
борчих подіях 2019 року, маю-
чи чималі плани. Наївні споді-
вання були не лише в Ігоря 
Валерійовича, а й у певних пер-
сонажів владної трупи, котрі, 
своєю чергою, орієнтувались на 
плани й сподівання українсь-
кого олігарха. 
 Отакий спрут. Найбільше, 
вочевидь, це стосувалось на-
мірів Коломойського після пе-
ремоги Володимира Зеленсь-
кого віджати назад у свою 
власність державний Приват-
Банк та розширяти бізнес із 
росією. І це в 2019 році, коли 
у нас на сході вже йшла війна 

з російським агресором і був 
окупований Крим. 
 Не варто забувати, що якби 
не інфантилізм і безвідпові-
дальність виборців, котрі на 
п’ятому році війни віддали го-
лоси за того, хто казав: щоб 
припинити війну, треба просто 
перестати стріляти, — можли-
во, ми сьогодні не знали б та-
кого грандіозного масштабу 
руйнувань і трагедій. 
 Отже, Коломойський не 
збирається поступатися своїм 
впливом жодному з українсь-
ких представників олігархіч-
них угруповань.
 І досить показово вигляда-
тиме те, наскільки реальними 
виявляться результати розслі-
дування антикорупційними 
органами попередньої діяль-
ності Ігоря Коломойського.
Важливо, що це розслідування 
проводитимуть і донори Украї-
ни, адже їм необхідно захища-
ти власні гроші від української 
корупції. 
 
 
 
 
 
 
 
    Однак реальні результати 
розслідування підприємниць-
кої діяльності Коломойського 
на даному етапі можуть бути 
настільки каверзними й склад-
ними не лише для найодіозні-
шого бізнесмена, а й для існу-
вання української державної 
інфраструктури, що навіть до-
нори не посміють у сьогодніш-
ній ситуації довкола існування 
України дотиснути до кінця. 
 «Реальні можливості дізна-
тися про все, що стосується 
зловживань українського біз-
несмена Ігоря Коломойсько-
го, виникнуть лише після за-
кінчення війни в Україні, 
— вважає журналіст і полі-
тичний експерт Віталій Порт-
ников. — Тільки тоді, коли бу-
дуть створені сприятливі умо-
ви для нормального політич-
ного й економічного розвитку 
держави. Однак сьогодні ніх-
то в цілому світі не знає, че-
рез який час це відбудеться і 
скільки цього чекати». 
 Очевидно, саме тому обшу-
ки в Ігоря Коломойського мо-
жуть бути лише черговою де-
монстрацією, що рано чи пізно 
знаменитий український олі-
гарх змушений буде відповісти 

за наслідки своїх як підприєм-
ницьких, так і політичних дій. 
 Відповідно, доки продовжу-
ються воєнні дії на українсь-
кій землі, Ігорю Валерійови-
чу не загрожують серйозні на-
слідки висновків антикоруп-
ційних органів. Принаймні 
певні важливі частини його 
бізнес-діяльності так і зали-
шатимуться поза увагою будь-
якого слідства: і вітчизняного, 
й міжнародного.  

Тенденції незмінні: ліжка 
переставили 
 Загалом щодо всіх поточ-
них звільнень у владних ка-
бінетах, то вони мають сенс, 
якщо поліпшать керування 
країною, зменшать корупцію у 
владі та дадуть можливість по-
силити сервісну функцію вла-
ди у регіонах.
 «Якщо якісних змін не від-
будеться, то це ознака лише 
одного: ці всі обшуки, підоз-
ри й арешти — не намагання 
покращити становище в країні 
через краще управління, а ба-
жання і далі призначати на 
посади осіб, лояльних до ви-
щого керівництва і ще публіч-
но не заплямованих, замість 
того, щоб призначати компе-
тентних та порядних, — вва-
жає громадський діяч, колиш-
ній народний депутат України 
Борислав Береза. — І, дивля-
чись на кандидатури, я не маю 
оптимізму до зміни тенденції. 
Цікаво, як швидко їх зможуть 
зловити на корупції журналіс-
ти та детективи НАБУ?». 
 Після січневої кадрової 

рубки офісу президента, ген-
прокуратури, Міноборони, 
Мінінфраструктури було анон-
совано й про ще глибшу пере-
прошивку Кабміну. 
 Нагадаємо, ще восени ми-
нулого року цілком серйозно 
велась мова про повну заміну 
Кабміну. Але тоді відбули но-
мер кількома урядовцями. 
 От і останні два тижні пере-
лік ротацій керівників мініс-
терств мінявся разів зо п’ять. 
Парламентська коаліція «слуг 
народу» засідала чимало, але 
навряд чи думка провладної 
фракції на щось вплинула. 
Хіба що певні позиції банально 
не набрали голосів. І, до речі, 
в чергових гіпотетичних каб-
мінівських зміщеннях не було 
жодного кандидата від СН. 
 Серед версій — міністр об-
рони Олексій Резніков може 
перейти очолювати Міністерс-
тво з питань стратегічних га-
лузей промисловості України 
(Мінстратегпром). Для цьо-
го з посади міністра страте-
гічних галузей промисловості 
має піти Павло Рябікін. Пе-
реведення Резнікова в інше 
міністерство виглядатиме так, 
що його дуже треба забрати з 

Мін оборони, але залишити в 
уряді. Але щодо самого Мін-
стратегпрому є серйозне пи-
тання: чим воно взагалі зай-
мається і навіщо потрібне? 
 Місце Резнікова — керів-
ника МО — експерти пророку-
ють начальнику ГУРу Кирилу 
Буданову. І це логічно. Хоч і 
порушує закон.
 МВС має повноцінно очоли-
ти в. о. міністра Ігор Климен-
ко. СБУ, відповідно, — Василь 
Малюк. 
 Існує певний список і щодо 
інших міністерств, але він не 
точний і коливається вже не 
перший місяць. Бо ситуації і 
впливи у найвищих ешелонах 
влади рухаються, як найекс-
тремальніший атракціон — 
американська гірка. Тож, за 
даними всіх — і доморощених, 
і фахових експертів, за остан-

ні тижні змінились як мінімум 
три гіпотетичні склади Кабмі-
ну. Однак наразі всі очільники 
на своїх місцях. 
 Отже, над ким зависли 
відставки? Це: міністр енер-
гетики Герман Галущенко; 
міністр стратегічних галузей 
промисловості Павло Рябікін; 
міністр молоді та спорту Ва-
дим Гутцайт; міністерка ве-
теранів Юлія Лапутіна; 
міністр освіти Сергій Шкар-
лет; віцепрем’єрка та мініс-
терка реінтеграції Ірина Вере-
щук; міністр екології Руслан 
Стрілець; міністр культури й 
інформаційної політики Олек-
сандр Ткаченко.
 Обізнані наголошують, що 
певні прізвища перебували у 
списку «на вихід» іще до по-
чатку повномасштабного втор-
гнення рф. Заплановані тоді пе-
рестановки були пов’язані із за-
гальним скороченням Каб міну 
та злиттям міністерств. Комусь, 
кажуть, заміну не можуть знай-
ти вже довгий час. Водночас про 
зміну прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля не йдеться. 
 Ці кадрові ротації можуть 
бути умовними, заради само-
го факту. Як-от у Міністерс-

тві соцполітики. Там просто 
позбулись доволі фахового за-
ступника міністра Віталія Му-
зиченка, котрий свого часу ви-
тягнув реформу системи суб-
сидій та загалом професій-
но володіє складними темами 
соціальної політики. Просто 
кадрове зростання в нього по-
чалось, коли на чолі уряду був 
Володимир Гройсман, а мініс-
терства — Андрій Рева. Тобто, 
Музиченко — чужий? Утім не 
зовсім позбулись, а призначи-
ли керувати фондом соцзахис-
ту людей з інвалідністю. І якщо 
раптом щось буде не так у Мін-
соці з реформами, котрі люб-
лять тишу, не шкода буде зно-
ву ним «розрахуватись». 
 Або погляньмо на звільнен-
ня в Державній митній служ-
бі. Там позбулися посад голо-
ва ДМС В’ячеслав Демченко та 
його перший заступник Олек-
сандр Шуцький. 
 Щодо ще одного заступни-
ка Демченка, Руслана Чер-
каського, Кабмін порушив 
дисциплінарне провадження. 
 Хоча, за словами нарде-
па Ярослава Железняка, саме 
Черкаський має реальний, до-
сить серйозний вплив на мит-
ниці. У кулуарних розмовах 
його часто називали «систем-
ним», у перекладі з мови полі-
тичного сленгу це означає, 
що в нього відсутні реформа-
торські здібності і саме він ви-
будовує стару схему впливу з 
усіма наслідками. 
 «Без звільнення цього пана 
всі інші кадрові ротації є про-
фанацією. І саме без цього 
звільнення на митниці нічого 
не зміниться», —вважає Ярос-
лав Железняк. 
 Отже, більшою мірою не-
щодавні ротації знову схожі 
на переставляння ліжок, а не 
на кардинальну зміну підходів 
і тенденцій. І це при тому, що 
саме зараз потрібно, щоб від-
повідальні особи зосереджу-
вались не на магії чисел, а 
на ефективності використан-
ня народних грошей і коштів 
платників податків колектив-
ного Заходу. 
 Загалом, високопосадов-
цям варто, тим більше під час 
війни, відмовитися від пошу-
ку простих та легких відпові-
дей на складні питання. ■

Переважно нещодавні ротації знову схожі на переставляння ліжок, а не на 
кардинальну зміну підходів і тенденцій.

ОЙ, КРАДУТЬ!

На Печерську 
переполох
Але барометром виступає Коломойський

■Тетяна ПАРХОМЧУК

Лютий календарний розпочався завірюхою кадрового чищення верх-
ніх ешелонів влади — центральної та регіональної — і обшуків у носіїв 
знакових прізвищ олігархічно-владного спрута. Керівник СБУ Василь 
Малюк назвав їх «ударом по внутрішньому ворогу» та «першим етапом 
роботи СБУ».
Окрім чинних керівників, чия робота, що неприпустимо в період війни, 
не несла справжнього державницького змісту, наповнення та сенсу, об-
шуки й підозри з боку правоохоронних органів торкнулись українських 
бізнесменів та колишніх чиновників. 
Так, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексочільнику 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. За 
даними джерела «УМ», Насалика підозрюють у підписанні збиткових 
для держави угод на користь пов’язаних з олігархом Дмитром Фірта-
шем компаній на суму 1,5 мільярда гривень. У разі, якщо його визнають 
винним, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. 
Також працівники Держбюро розслідувань проводять обшуки на під-
приємствах, пов’язаних із бізнесменом та колишнім народним де-
путатом Костянтином Жеваго, і перевіряють можливу колаборацію з 
росією.
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели об-
шуки в колишнього міністра внутрішніх справ 2014—2021 років Арсена 
Авакова у справі закупівлі французьких гелікоптерів Airbus, на одному 
з яких 18 січня розбилось керівництво МВС у Броварах. 
СБУ розслідує участь компаній депутатів від ОПЗЖ в легалізації коштів 
Медведчука, зокрема Вадима Столара. Саме того, який у січні повер-
нувся з усім відомого батальйону «Дубай» і якому заборонили подаль-
ший виїзд за кордон. 
Ну і певний ажіотаж спричинив обшук в одіозного олігарха Ігоря Коло-
мойського. Саме історія Коломойського і є показником того, наскільки 
цю всю обшуково-слідчу завірюху можна вважати серйозними антико-
рупційними змінами та реальним очищенням держави.

Арсен Аваков та Ігор Коломойський.❙
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Розгадка «пакту про ненапад»
 Багатьом зрозуміло, що з 
путіним у лукашенка така собі 
недодружба. Картопляний лі-
дер знає, що в будь-який мо-
мент пуйло може зрадити так, 
як він уміє це робити. Заява ж 
лукашенка щодо нібито пропо-
зиції України укласти пакт про 
ненапад — це ребус із кількома 
версіями розгадок. 
 Опозиційна білоруська бло-
герка, публіцистка Тетяна Мар-
тинова вважає, що, ймовірно, 
відбулись певні підкилимні до-
мовленості за спиною путіна — 
в Польщі: між офіційними Киє-
вом, Мінськом і, ймовірно, Лон-
доном. 
 Чому ще заява лукашенка — 
не пустопорожня? Бо в ній вба-
чається і стратегічний приціл на 
майбутнє, а воно обіцяє бути не 
надто оптимістичним для дикта-
тора.
 «Самопроголошений прези-
дент Білорусі олександр лука-
шенко заговорив про певні домо-
вленості з Києвом про ненапад, 
оскільки більше не вірить у пе-
ремогу президента росії володи-
мира путіна у війні, — таку дум-
ку висловив екскерівник Служ-
би зовнішньої розвідки Украї-
ни Микола Маломуж. — Він 
орієнтується на успіхи чи неус-
піхи росії. Він бачить, що путін 
може програти. Хоча нелегітим-
ний президент Білорусі сьогодні 
— реальний співучасник агресив-
них дій, але його основна страте-
гія — не розпочати війну війсь-
ками білоруської армії з Украї-
ною. Він знає, що це може бути 
програш, потужне протистояння 
в суспільстві і в армії».
 Як пояснив ексголова розвід-
ки, спецназ і КДБ Білорусі під-
тримують росію, але армія, яка є 
базовим сегментом для оборони 
Білорусі, може проявити невдо-
волення.
 «У подібній ситуації вба-
чається конфлікт між білорусь-
кою армією і російськими вій-
ськами в плані недопущення 
агресії, відмова від проведення 
військових операцій. Тому лу-
кашенко демонструє миротвор-
чу позицію: що він готовий іти 
на переговори, що Україна про-
понує якісь варіанти ненападу. 
Готує підґрунтя, щоб, коли путін 
програє, він ніби виступав «ми-
ротворцем» — пропонував май-
данчики, відмовлявся від війни, 
стримував агресію росії з тери-
торії Білорусі. Тобто набирає ар-
гументів», — вважає Маломуж.
 Отже, Лукашенко підбирає 
таку загальну риторику, щоб і не 
вступити в конфлікт із путіним, 
а з іншого боку — не поглиблю-
вати протистояння з Україною і 

країнами НАТО. Він заявляє, що 
тримає фланги, прикриває росію 
від західного впливу, від НАТО, 
від України, яка має намір всту-
пати до цього блоку. Зрозуміло, 
що якщо він відкрито вступить у 
війну, це може спровокувати ши-
рокомасштабний наступ не тіль-
ки з боку України, а й із боку 
НАТО. Тому в даний момент це 
буде удар і по росії з флангів. 
 «У цій ситуації Лукашенко 
грає: мовляв, він захищає росію, 
веде підготовку мобілізованих на 
своїх базах, проводить ремонт і 
реконструкцію танків, БТРів, 
ракетних систем, розміщує «Іс-
кандери», розташував навіть на 
своїх аеродромах Міг-31 з дуже 
потужними гіперзвуковими ра-
кетами «Кинджал», але далі він 
не йде», — зазначив генерал.
 За його словами, ця риторика 
вказує на те, що лукашенко вже 
не вірить у перемогу путіна і ду-
має про свої перспективи.

Перспективи лукашенка — 
примарні 
 Наразі відомо, що білорусь-
кий лідер-самозванець паралель-
но веде перемовини з Пекіном і 
Стамбулом, намагаючись зустрі-
тися з главою КНР Сі Цзіньпіном 
і Туреччини — Ердоганом. Схо-
же, для того, щоб у випадку пов-
ного програшу росії вони підтри-
мали позицію, що лукашенко не 
є агресором, а був навіть «голу-
бом миру» і намагався домовля-
тися про миротворчі процеси.
 При цьому весь світ — свідок, 
що шальки терезів його ви бору 
причетності до цієї страшної і не-
справедливої з боку кацапстану 
війни схиляються на бік допомо-
ги кремлівським катам. 
 За словами білоруської опози-
ціонерки Тетяни Мартинової, лу-
кашенко допомагає Ірану з дро-
нами «Шахед», якими кацапія 
атакує нашу територію. 
 І саме завдяки лукашен-
ку Ірану і вдається уникати від-
повідальності напряму з офіцій-
ною «пред’явою» цивілізованого 
співтовариства. Але все до пори 
до часу. 
 Отже, як це відбувається?
 «Іран постачає це все барахло 
якимись навколишніми шляха-
ми по морю, наприклад, у Мур-
манськ, — каже Тетяна Марти-
нова. — Звідти вже літак цей весь 
непотріб доставляє в Білорусь. 
Там усе це перефарбовується, 
апгрейдиться, перебиваєтся vin-
код, грубо кажучи, пишеться «Ге-
рань» чи «Орлан». І вже з Біло-
русі повертається назад до росії, 
й Іран, мовляв, тут ні до чого».
 Режим лукашенка фактично 
кинув Білорусь у повне користу-
вання росіянами. 

 Нагадаємо, 24 лютого мину-
лого року, в день повномасштаб-
ного вторгнення росії в Україну, 
рашистські танки та інша тех-
ніка перетнули саме білорусь-
ко-український кордон. І з Біло-
русі вдосвіта на початку повно-
масштабного вторгнення полеті-
ли на нас літаки та ракети. 
 Досі офіційний Мінськ 
люб’язно надає свої аеродроми 

для російських літаків, щоб бом-
бардувати Україну ракетами та 
дронами-камікадзе. Тобто, міс-
цеві летовища стали місцем ба-
зування ворожих літаків з «кин-
джалами».
 Військові частини рф розта-
шовані по всій території півдня 
країни, а переважна більшість 
військових аеродромів контро-
люється росіянами. Вони вста-
новили там свої блокпости та ке-
рують їх роботою. 
 У Білорусі вже триває при-
хована мобілізація для обслуго-
вування російських військ. За 
інформацією білоруського під-
пілля, військкомати шукають 
водіїв та механіків, які можуть 
забезпечити розміщення росій-
ських військ.
 Білоруське обладнання та 
військова техніка вже кілька мі-
сяців активно передаються ар-
мії рф для посилення наступаль-
них дій на українському Дон-
басі. А на білоруських держпід-
приємствах збирають кошти на 
амуніцію для росіян.
 В Україні вже була помічена 
група військових із білоруськи-
ми шевронами. І хоча з Мінсь-
ка не дуже сміливо, але прозву-
чало, що це може бути техніч-
на бригада підтримки роботи 

Запорізької АЕС, для України 
це не відміняє визнання факту 
співпраці білорусів із кривави-
ми загарбниками. 
 Водночас білоруський дикта-
тор розуміє, що повноцінна ін-
тервенція в Україну саме біло-
руських військ стане непоправ-
ним ударом по ньому особисто і 
його режиму. 
 Кожен крок до все більшого 

втягування у війну його не лише 
ослаблює, а й знищує. А це озна-
чає, що прийшов час білорусько-
му народу цим скористатись. 

Яке «зімбабве» їхало, таке й 
здибало
 Отже, цивілізований світ 
усе рішучіше відрізає офіційно-
му Мінську шлях до економіч-
ної співпраці й розвитку. Тому 
картопляний диктатор пов’язує 
надії майбутнього розквіту Біло-
русі з вічнозеленим африкансь-
ким континентом, зокрема з 
країнами, котрі також потерпа-
ють від диктату своїх лідерів.
 Одна з основних царин спів-
праці Зімбабве й Білорусі, про 
котру влада обох країн розпові-
дає публічно, — сільське госпо-
дарство. Лукашенко навіть по-
дарував президенту Мнангаг-
ве трактор «для його особистого 
підсобного господарства».
 Офіційні медіа повідомили, 
що Мінський тракторний завод 
уклав договір про поставки по-
над 3 тисяч цих тягачів у Зімбаб-
ве в найближчі два роки, а з 2018-
го по 2022 рік уже було постав-
лено близько 1 тис. 800 одиниць 
техніки. Це, як повідомляють 
офіційні ЗМІ Білорусі, значна, 
але не критична для заводу циф-

ра, всього за рік їх випускають 40 
тисяч. 
 Однак олександр лукашенко 
у своєму виступі в Зімбабве при-
гадав іншу галузь співпраці — 
видобуток корисних копалин. 
Передусім — золота. 
 Згідно з розслідуванням біло-
руських журналістів, у цій сфері 
білоруські бізнесмени вже досяг-
ли успіху. 
 У 2018 році Віктор Шейман 
— найближчий соратник Лу-
кашенка — побував у Зімбабве 
й заявив, що для Білорусі видо-
буток у цій країні золота має ве-
личезний інтерес. Тоді ж Шей-
ман та міністр гірничодобувної 
промисловості Уїнстон Читандо 
підписали угоду про створення 
спільної золотовидобувної ком-
панії. Бенефіціаром її став оф-
шор, зареєстрований на Сейше-
лах, серед власників котрого є і 
син Шеймана, Сергій.
 І ще одна сфера співпраці лу-
кашенка з Зімбабве — політика. 
Ця африканська країна також 
перебуває під санкціями США та 
ЄС. Правозахисники ООН неод-
норазово заявляли про репресії в 
країні. Зокрема, в 2019 році під 
час розгону протестів поліцей-
ські використали бойові патро-
ни, в результаті чого загинуло 
п’ять осіб. Опозиціонери й кри-
тики президента та його режиму 
також перебувають за ґратами. 
Словом, яке їхало, таке здибало. 
Також пропагандистські видан-
ня писали, що на переговорах із 
президентом Зімбабве Еммерсо-
ном Мнангагвою обговорювались 
перспективи розвитку співпраці 
й із Мозамбіком. Там теж є над 
повправлятись. 
 Нагадаємо, останнім часом і 
росія активно розвиває взаєми-
ни із Зімбабве. Ці дві, прости гос-
поди, країни мають намір стати 
партнерами у сфері створення су-
путників.
 А тим часом у Євросоюзі зап-
ропонували нові обмеження про-
ти Білорусі за підтримку росії у 
війні проти України. Цей пакет 
санкцій є довгоочікуваним, ос-
кільки має закрити всі лазівки 
для олександра лукашенка. ■

Цивілізований світ усе рішучіше відрізає офіційному 
Мінську шлях до економічної співпраці й розвитку. 
Тому картопляний диктатор пов’язує надії 
майбутнього розквіту Білорусі з африканським 
континентом, зокрема з країнами, котрі також 
потерпають від диктату своїх лідерів.

Російські «Іскандери» на території Білорусі.❙

КОЛІЗІЇ

Лукашенко вже не 
вірить у перемогу путіна
Але «кинджали» в нас летять і з Білорусі

■Тетяна ПАРХОМЧУК

Гострота кута оцінки міжнародною спільнотою злочинних дій щодо під-
тримки ката всього цивілізованого світу путіна у війні проти України 
самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком 
останнім часом дещо змістилася в бік його вояжу Емірати — Зімбабве. 
Цікаво, що ця подорож відбулася паралельно з черговою інформацій-
ною хвилею через заяву лукашенка, що президент України Володимир 
Зеленський нібито пропонував йому укласти пакт про ненапад. 
Отже, наприкінці січня самопризначений лідер Білорусі втік в Азію, а 
потім в Африку. Очевидно, настав час учергове проінспектувати, що 
там у нього із золотими копальнями. Перевірити, як там його офшорні 
грошики, навести економічні та зміцнити золотодобувні мости із Зім-
бабве та й відпочити хоч трохи від непростих буднів «антипосланця 
миру», в тому числі й від дружбана — головоріза пу.
Масштаб страху лукашенка не співмірний зі страхом пересічних біло-
русів. Він зробив чимало злочинів у своєму житті, тому розуміє, що 
його можуть зрадити в будь-який момент. І хоча лукашенко нібито все 
контролює, але це не факт. Недаремно ж білоруський диктатор з почат-
ку нового 2023 року почав створювати додатковий підрозділ охорони. 
Опозиційні інформаційні джерела Білорусі переконані, що лукашенко 
побоюється за власне життя, зокрема зради з боку своїх спецслужб 
— комітету державної безпеки. За наявною інформацією білоруського 
Центру національного спротиву, лукашенко побоюється, що його ніби-
то можуть ліквідувати.
Тому диктатор комплектує власну охорону, використовуючи співробітни-
ків приватної компанії «ГардСервіс». На цю організацію також покладено 
завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.
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Інф. «УМ»

Корупційні скандали у Міноборони, які 
розгорілися у січні через махінації з хар-
чуванням для ЗСУ, не вщухають досі. І це 
незважаючи на звільнення окремих по-
садовців та навіть нещодавній арешт те-
пер уже колишнього заступника міністра 
оборони В’ячеслава Шаповалова, якому 
суд визначив багатомільйонну заставу. 
Тим більше вражає, що нинішні «герої» 
корупційного скандалу в оборонному ві-
домстві намагаються створити такий собі 
інформаційний «громовідвід», мовляв, в 
усьому винні «попередники». 

Чиї то яйця та бронежилети? 
 «Україна молода» вже повідомляла 
про те, що колишній заступник мініст-
ра оборони Олександр Миронюк спро-
стував причетність до скандальних 
держ закупівель бронежилетів 2022 
року. Тим більше, що пан Миронюк за-
лишив посаду заступника міністра ще 
21 липня 2021 року, тобто півтора року 
тому! Тож зрозуміло, що на закупівлі 
бронежилетів через рік після звільнен-
ня ніяк впливати не міг.
 Нагадаємо, що 31 серпня 2022 року 
український медіапростір сколихнула 
новина про обшуки у тодішнього началь-
ника департаменту державних закупі-
вель Міноборони Богдана Хмельницько-
го (звільненого з посади лише нині). Зга-
дували тоді саме бронежилети. 
 Проте, коли внаслідок корупційно-
го скандалу в Міноборони (та ще й під 
час воєнного стану!) свої посади змушені 
були залишити кілька посадовців (хтось 
через яйця по 17 гривень, а хтось і через 
бронежилети та махінації з закупівлями 
зброї), комусь дуже не хочеться, щоб до 
відомства повернулися фахівці. Чому б 
не заплямувати їхню репутацію і тим са-
мим «вивести їх з гри»?
 Інакше як пояснити появу лише за-
раз — 2 лютого — новини на сайті «Ук-
раїнська правда» про те, що в ексза-
ступника міністра оборони Олександра 
Миронюка нібито ще у серпні 2022 року 
(нагадаємо, що він звільнився ще вліт-
ку 2021 року) знайшли мільйон доларів 
у дивані…
 На відео, яке «УП» нібито отримала 
від джерел у правоохоронних органах, 
зафільмований момент вилучення кош-
тів під час слідчих дій. Глядачі бачать, 
що якийсь чоловік, імовірно, слідчий, 
дістає з бокової ніші біля дивана пачки 
грошей — переважно гривні, але мож-
на розгледіти й кілька пачок доларів, і 
складає їх на величезну купу.
 З самого відео незрозуміло, коли 
саме воно знято, хто на ньому, чиє це 
помешкання і до чого тут узагалі Миро-
нюк. Втім «новина» активно поширю-
валася іншими ресурсами без жодних 
доказів.  

Слово Феміди
 Як уже повідомляла «УМ», адвокат 
Максим Зімін пояснив, що невідомі осо-
би руками журналістів «Української 
правди» намагаються ввести громадсь-
кість в оману стосовно репутації та про-
фесійної діяльності його клієнта — Ми-
ронюка Олександра Юрійовича.
 У статті йдеться про розслідування 
Головним слідчим управлінням Нац-
поліції за процесуального керівниц-
тва офісу генпрокурора кримінального 
провадження, пов’язаного із закупів-
лею у 2022 році Міноборони бронежи-
летів. На думку авторів статті, до вка-
заної закупівлі був причетний Миро-
нюк Олександр Юрійович, який з 2020-
го по липень 2021 року обіймав посаду 
заступника міністра та керував напря-
мом розробки та закупівлі озброєння та 
військової техніки (ОВТ).
 Однак уже тривалий час Олександр 
Миронюк займається розробкою та ре-

алізацією ОВТ, але у спеціалізовано-
му господарському підприємстві — 
ДП СЗТФ «ПРОГРЕС».
 В аспекті розслідування згаданого 
кримінального провадження слід по-
яснити, що за своєю номенклатурою 
«Бронежилети» віднесено до «Речово-
го майна». Втім за всю свою професій-
ну діяльність Олександр Миронюк ні-
коли не займався розробкою та закупів-
лею «Речового майна».
 «Усі наведені обставини було пові-
домлено суду, слідчому та прокурору, 
що стало підставою для висновку про 
повну непричетність Олександра Ми-
ронюка до подій, які є предметом роз-
слідування. Це відображено у чотирьох  
судових рішеннях, ухвалених судами 
першої та апеляційної інстанцій, яки-
ми органи досудового розслідування 
зобов’язали повернути Миронюку вилу-
чені в нього грошові кошти. Крім того, 
суду, слідчому та прокурору було пред-
ставлено переконливі докази того, що 
вилучені під час обшуку в квартирі, де 
проживає Олександр Миронюк, грошові 
кошти мають легальне, законне похо-
дження та відповідне цільове призна-
чення», — наголосив адвокат Зімін. 

Корвети, «Байрактари», «Нептуни»
 З огляду на наведені обставини вар-
то звернути увагу ще й на ексклюзивне 
інтерв’ю виданню Defense Express, яке 
Олександр Миронюк дав одразу після 
звільнення з посади заступника мініст-
ра оборони у липні 2021 року. 
 «Я полишаю посаду на етапі якісних 
змін у підходах до переозброєння ук-
раїнського війська, — сказав тоді пан 
Миронюк. — Я вважаю, що за час пере-
бування на своїй посаді я зробив мак-
симум з того, що міг зробити заступ-
ник міністра оборони, який відповідає 
за питання озброєння та переозброєн-
ня українського війська». Він також 
зазначив, що за цей час було зробле-
но ключові рішення, які раніше в ук-
раїнській армії не ухвалювалися. Зок-
рема, серед змін Олександр Миронюк 
відзначив такі рішення та проєкти:
 1. Здобуття Міноборони України 
повноваження на прямі закупівлі ОВП 
за імпортом, результатом чого стало 
укладення прямих зовнішньоеконо-
мічних контрактів на будівництво кор-
ветів та закупівлю БПЛА Bayraktar TB2 
та боєприпасів.
 2. Уперше за часи Незалежності Ук-
раїни Міністерство оборони України 
замовило будівництво трьох військово-
транспортних літаків Ан-178.
 3. Винайдено шляхи розблокування 
проблемних проєктів будівництва ко-
раблів класу корвет за проєктом 58250 
та утримання ракетного крейсера про-
єкту 1164.
 4. Забезпечено розроблення та впро-
вадження нормативно-правової бази 
для імплементації положень Закону 
України «Про оборонні закупівлі».
 5. Успішно реалізовано проєк-
ти зі створення ракетно-реактивно-
го озброєння — комплексів «Нептун», 
«Вільха-М», «Тайфун» — та плаваючо-
го бронетранспортера БТР-4 для підроз-
ділів морської піхоти.
 Також Миронюк наголосив на тому, 
що Міноборони вдалося ефективно здій-
снити планування основних показників 
державного оборонного замовлення на 
2021 рік. Це, за його словами, дозволи-
ло в умовах правового колапсу оборон-
них закупівель станом на 21.07.21 на 
виконання основних показників ДОЗ-
2021 узяти зобов’язань на суму 16,4 
млрд грн, що становить 73% (для порів-
няння: у 2020 році за цей же період було 
взято зобов’язання на суму 10,4 млрд 
грн, що становило 49%), і не зупини-
ти постачання озброєння та військової 
техніки до Збройних сил України. ■

ВІДЛУННЯ

Оборонний «громовідвід»
Фігуранти нинішніх корупційних скандалів у Міноборони 
намагаються перевести увагу на своїх попередників

■

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

 Кілька років служби у військо-
вих частинах оперативного коман-
дування «Північ» не минають дар-
ма для режисера Олексія Гончару-
ка, адже він створює кінолітопис 
військових частин та є автором 16 
документальних фільмів про за-
хисників України.
 Ось і цього разу митець у пік-
сельному однострої оголосив про 
початок зйомок документальної 
стрічки про бойові звитяги 30-ї ок-
ремої механізованої бригади імені 
князя Костянтина Острозького, 
яка матиме назву «Битва за Євро-
пу». 
 Як повідомив сам режисер та 
старший лейтенант Гончарук у ві-
део, опублікованому на сторінці ле-
гендарної бригади в соцмережах, 
основу творчої команди склали ті 
ж люди, які працювали над стріч-
кою «Щит з острогою», що вийшла 
2020 року. У ній ішлося про бойо-
вий шлях бригади від початку ан-
титерористичної операції. І ось — 
новий творчий доробок військово-
го митця та команди його однодум-
ців.
 Відтак зйомки фільму розпоча-
лись одразу на кількох ділянках 
передової та в пункті постійної дис-
локації бригади.
 «Між двома тарілками фільмів 
про цю бригаду минуло два з поло-
виною роки, — говорить офіцер. — 

Цього разу я затягнув до виру доку-
ментального кіно ще одного колегу 
— Анатолія Яворського, під керів-
ництвом якого й було днями розби-
то тарілку, що символізує початок 
роботи над фільмом».
 Начальник пресслужби бригади 
Анатолій Яворський у свою чергу 
каже, що у творчій групі з’явилися 
й друзі-однодумці «бойові компо-
зитори», які наразі пишуть пісні 
спеціально для фільму «Битва за 
Європу».
  До речі, традиційну тарілку з 
назвою фільму та прізвищами учас-
ників творчої групи розбив об дуло 
САУ командир 30-ї батареї Андрій 
Свирида. За словами режисера, ко-
мандир зробив це «так само ефект-
но, як робить боляче ворогам». 
 «Уламки імперії — на смітник 
історії», — додав пан Гончарук піс-
ля того, як тарілка розлетілася на 
друзки. 
 Автори фільму кажуть, що наз-
ва фільму анітрохи не претензійна, 
адже те, що сьогодні героїчно роб-
лять Сили оборони України, стри-
муючи східного агресора й даючи 
відсіч рашистській орді, є захис-
том не лише України, а й Європи 
та цивілізованого світу в цілому. 
 Власне, це те, що робили й наші 
славетні предки багато століть 
тому, ставши залізною стіною на 
шляху іншої орди, монголо-та-
тарської — по суті, предків ниніш-
ніх кривавих завойовників. ■

КІНОЛІТОПИС

Битва за Європу
Режисер Олексій Гончарук розпочав зйомки 
фільму про легендарну 30-ту бригаду імені князя 
Костянтина Острозького

■

Режисер Олексій Гончарук (у центрі) перед початком зйомок фільму 
«Битва за Європу».

❙
❙

Командир батареї Андрій Свирида розбиває традиційну тарілку.❙
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Українська економіка падає у 
прірву і буквально розвалюєть-
ся під бомбами і ракетами на-
шого ворога. Але, як вважають 
експерти, окрім росії, винна у 
ситуації і чинна влада. А точ-
ніше чиновники, які, на думку 
деяких аналітиків, заганяють 
економіку в глухий кут, унаслі-
док чого якість нашого життя 
стрімко знижується. 

Фінансові дефіцити: 
глобальний і оперативний 
 Прем’єр-міністр України Де-
нис Шмигаль стверджує: вар-
тість повоєнного відновлення 
втрат, яких Україна зазнала че-
рез російську агресію, переви-
щила 600 млрд євро. При цьо-
му очільник нашого уряду на-
голошує, що швидке відновлен-
ня України треба розпочати вже 
зараз, не чекаючи на нашу пере-
могу в цій війні. «Під час війни 
повна відбудова неможлива, але 
є необхідність швидкого віднов-
лення. Ми не можемо не віднов-
лювати енергопостачання, теп-
лопостачання, водопостачання, 
лікарні тощо», — заявив Шми-
галь, додавши, що Україна вже 
збирає кошти на ці потреби, і на-
полягає, що такий процес був 
співфінансований російськими 
конфіскованими грошима.
 «Стадія швидкого відновлен-
ня, за оцінками, коштуватиме 17 
млрд євро. Вже зібрано 3,5 міль-
ярда, ми ведемо перемовини про 
решту», — додав прем’єр-міністр 
і навів оцінки Світового банку 
та інших міжнародних установ 
щодо загальної вартості зруйно-
ваної рф інфраструктури.
 «На початок червня це було 
350 млрд євро. На початок 2023 
року може йтися про суму 600—
750 млрд євро», — повідомив 
він.
 Але, окрім, глобального дефі-
циту фінансових ресурсів, Украї-
на потерпає і від «касового розри-
ву». Нашій державі сьогодні не 
вистачає 10 млрд доларів у виг-
ляді зобов’язань з надання до-
помоги, щоб повністю покрити 
дефіцит державного бюджету в 
2023 році. Як заявив міністр фі-
нансів Сергій Марченко, життє-
во важливо забезпечити перед-
бачувану і ритмічну бюджетну 
підтримку для України, оскіль-
ки ми все ще маємо бюджетний 
дефіцит на 2023 рік, який не пок-
ритий узятими зобов’язаннями, 
в розмірі 10 мільярдів доларів. 
«Попри те, що ми маємо під-
тримку Європейської Комісії та 
уряду Сполучених Штатів, у нас 
усе ще залишається непокритий 
дефіцит», — сказав чиновник і 
висловив сподівання, що впора-

тися з проблемою нам допоможе 
Міжнародний валютний фонд. 
 Загальний дефіцит державно-
го бюджету на цей рік оцінюєть-
ся у 38 млрд доларів. Першу час-
тину коштів з пакета макрофі-
нансової допомоги від Євросоюзу 
загальним обсягом 18 млрд євро 
ми отримали в середині січня. 
 Як заявив Марченко, ще рік 
тому економіка України мала 
міцну основу: співвідношення 
боргу до ВВП становило менш 
ніж 50%, а дефіцит бюджету був 
на рівні 3,5%. Повномасштабне 
російське вторгнення її зруйну-
вало. Втрати, завдані економіці 
війною, призвели до її скорочен-
ня на 30,3%, а інфляція підско-
чила до 26,6%. Остання ж кре-
дитна програма для України за-
вершилася достроково через по-
чаток повномасштабної війни. 
Після цього МВФ виділив Ук-
раїні два транші екстреної допо-
моги на загальну суму 2,7 млрд 
доларів. 

Ми падаємо, росія піднімається
 Утім, проблеми, які стоять 
перед Україною, насправді знач-
но глибші навіть за ці цифри. А 
ситуація в нашій державі — гір-
ша за стан справ у державі-агре-
сорі. І все це не лише через воєн-
ні дії окупанта, а й через недо-
лугість української влади. 
 «МВФ оновив прогнози зрос-
тання світової економіки і, зок-
рема, перемістив дані щодо рф. 
Прогноз, можна сказати, сенса-
ційний, оскільки він передба-
чає... зростання російської еко-
номіки в 2023 році на 0,3%. Ко-
лишній прогноз — очікування 
падіння на 2,3%, — написав на 
своїй сторінці у фейсбуці фінан-
совий аналітик Олексій Кущ. — 
Ба більше, переглянуто на краще 
і фактичні дані за 2022 рік: падін-
ня на -2,2% замість -3,4%». 
 Цікаво, що раніше, навесні 
минулого року, світові аналіти-
ки прогнозували падіння росій-
ської економіки на 8-10%. Від-
так, навіть попри шалені санк-
ції, стан справ в агресивного сусі-
да не такий уже й критичний. В 
Україні ж несприятливий про-
гноз міжнародних аналітиків, 
на жаль, фактично справдився: 
за минулий рік економіка в нас 
обвалилася на понад 30%. 

 «Таке падіння — це справж-
ня катастрофа, і не вся глибина 
обвалу була зумовлена війною, 
— вважає експерт, зазначаю-
чи, що глибину падіння можна 
було амортизувати щонаймен-
ше вдвічі. Але українська влада 
цього не зробила. На відміну від 
влади російської. 

П’ять пунктів для Кабміну
 «Мій рецепт виходу з кри-
зи полягає в кількох наступних 
пунктах: монетарний стимул 
для економіки. Це коли ставка 
центрального банку приблизно 
на третину нижча за інфляцію. 
Таке співвідношення ставок доз-
воляє пожвавити кредитуван-
ня та сформувати для економіки 
так звану «інфляційну премію». 
Друге — це податковий маневр у 
вигляді відстрочок зі сплати по-
датків та зниження податкового 
навантаження. Третє — широке 
стимулювання економіки через 
зростання платоспроможного по-
питу населення та бізнесу. І тому 
потрібні державні програми: со-
ціальні, промислові, ВПК тощо. 
 Річ у тім, що малий і серед-
ній бізнес націлений переважно 
на внутрішній платоспромож-
ний попит, і податкові пільги 
для нього не є панацеєю. Якщо 
люди не мають грошей на купів-
лю товарів та послуг підприєм-
ців, жодні пільги не допоможуть. 
Це дуже чітко видно з динамі-

ки МСБ в Україні. Недостатній 
платоспроможний попит насе-
лення формує стелю зростання 
для підприємців. А тому потріб-
ні програми додаткових виплат 
соціально незахищеним верс-
твам населення, потрібен запуск 
«циркуляційної моделі економі-
ки», коли державні витрати ста-
ють доходами населення та бізне-
су і повертаються назад до «блю-
да» у вигляді податків». 
 Наступні пункти, за визна-
ченням експерта, — це кредит-
ний важіль. Із головних інс-
трументів нарощування плато-
спроможного попиту: під роз-
виток бізнесу, іпотеку, потреби 
тощо. І нарешті останній, п’ятий, 
пункт — перехід на кластерну 
модель розбудови економіки та 
розміщення виробничих сил.
 «Простими словами, дати 
економіці гроші та стимулювати 
її за допомогою платоспромож-
ного попиту, максимально 
пом’якшувати монетарну полі-
тику до рівня негативних реаль-
них ставок (коли інфляція вища 
за базову ставку центробанку), — 
пояснює Олексій Кущ, зазначаю-
чи, що, на жаль для нас, рф зро-
била значну частину із зазначе-
ного вище.
 «Для цього «мейнстрімні» 
економісти в Мінфіні та Центро-
банку були відтіснені на задній 
план. Відтак при інфляції 12% 
ставка Центробанку станови-

ла 7,5%, — каже Кущ і робить 
порівняння. — Хоча хвороби бан-
ківської системи схожі на наші 
— чотири хвилі відтоку коштів 
населення з банків, і при цьому 
зберігається системний профі-
цит ліквідності, тобто надлишок 
грошей. Але водночас рішення 
ухвалюються кардинально різ-
ні: в рф намагаються направити 
ці гроші в економіку, а у нас їх за-
бирає Національний банк, спла-
чуючи комбанкам величезні від-
сотки. І те, що відбувається в на-
шій економічній сфері, важко 
описати без табуйованої лекси-
ки».
 За його словами, майже 500 
млрд грн банківської ліквід-
ності закрито в герметичній мо-
делі «Банки-НБУ». Зростання 
облікової ставки до 25% повніс-
тю знищило кредитування, нато-
мість у рази збільшило вартість 
обслуговування держборгу. При-
бутковість облігацій внутрішньої 
державної позики Мінфіну зрос-
ла з 10% до 20%, а дохідність де-
позитних сертифікатів НБУ — з 
8% до 23%. Пропорційно зроста-
ють витрати держави на обслуго-
вування цих боргових інструмен-
тів, адже депозитні сертифікати 
НБУ — це квазідержборг.
 «Так, він формально не вхо-
дить до структури державної за-
боргованості, але держава в особі 
Нацбанку має в банківській ме-
режі 500 млрд грн і витрачає на 
обслуговування цієї фінансо-
вої бульбашки 100 млрд грн на 
рік, що становить еквівалент 2,5 
млрд доларів, — зазначає екс-
перт. — Водночас на підтримку 
бізнесу у вигляді компенсації від-
соткових ставок і створення но-
вих робочих місць витрачається 
кілька сотень мільйонів доларів 
в еквіваленті, а на нові соціальні 
програми підтримки населення 
— менше мільярда. Існує коло-
сальна дискримінація промисло-
вого капіталу на користь фінан-
сового. І результати не змусили 
на себе довго чекати».
 А тому, на його думку, за всіма 
фразами та словесним лушпин-
ням про «макроекономічну та фі-
нансову стабільність» стоїть зви-
чайний приватний профіт на 2,5 
мільярда доларів на рік. «Дивись 
у корінь, а точніше, визнач, кому 
це вигідно, хто кінцевий бене-
фіціар того, що відбувається, — 
каже Олексій Кущ. — Ще додам: 
можете уявити, наскільки скоро-
тилася б глибина падіння нашо-
го ВВП, якби 100 млрд грн були 
спрямовані на підтримку насе-
лення та бізнесу?.. Я вже думаю, 
може, в росію відправити пару 
наших чиновників з Мінфіну та 
НБУ як диверсію. Спрацює кра-
ще, ніж усі дев’ять пакетів санк-
цій». ■

Олег ГАНСЬКИЙ

 Російські обстріли української енер-
гетичної інфраструктури не лише ство-
рюють незручності для українців, а й 
негативно впливатимуть на українсь-
ку економіку — як цього, так і наступ-
ного року. Як вважають в НБУ, нестача 
залишиться максимальною в першому 
кварталі 2023 року — 27%. Водночас у 
квітні-вересні дефіцит стане значно мен-
шим — 7-11%, а з початком опалюваль-
ного сезону він знову збільшиться — до 
18%. 
 Українська економіка через це втра-
тить 1,9 відсоткового пункта економіч-
ного зростання, або близько 2 млрд до-
ларів додаткового дефіциту зовнішньої 
торгівлі, та кілька додаткових процен-
тних пунктів до цьогорічної інфляції. 
Втрати були б значно більшими, якби 
не адаптивність бізнесу та швидкість, 
з якою українські енергетики лагодять 
пошкоджену інфраструктуру. 
 Тим часом українські електроме-
режі на сьогодні вже здатні пропусти-

ти з Європи ті самі обіцяні два гігавати 
електроенергії, яку нам нещодавно по-
обіцяла президент Єврокомісії Урсула 
фон дер Ляєн. За словами голови парла-
ментського комітету з питань енергети-
ки та житлово-комунальних послу Анд-
рія Геруса, такий обсяг імпортної елек-
троенергії дуже потрібен Україні, адже 
цього тижня дефіцит генерації у години 
пік становив понад 4 тис. мегават (або 4 
гігавати).
 «У нас така потреба існує, навіть 
більшу потребу маємо в години піково-

го навантаження. Раніше з боку євро-
пейських інституцій було обмеження ім-
порту — до 700 мегават. Вони боялися, 
що збільшення лімітів може призвести 
до дестабілізації, а потрібно мати резер-
ви на європейській стороні, — наголосив 
Герус.
 Якщо Україна отримає додаткові об-
сяги електроенергії, її дефіцит суттє-
во скоротиться, що одразу ж вплине на 
графіки відключення. Втім, поки ще ми 
не отримали додаткових потужностей, 
потреба в електрогенераторах залиша-

тиметься. А тому ЄС, пообіцяла пані фон 
дер Ляйєн, надасть Україні ще 2 тис. 400 
генераторів на додачу до 3 тисяч, постав-
лених з початку війни.
 «Ми постачаємо обладнання, щоб під-
тримувати функціонування української 
енергомережі. І ми хочемо забезпечити, 
щоб електрика йшла через мережу, нез-
важаючи на удари, — зазначила вона. — 
Ми разом не шкодуємо зусиль, щоб від-
будувати критичну енергетичну інфра-
структуру. З цього тижня LED-лампи 
доступні для українців у поштових від-
діленнях. Це перші партії з 30 мільйонів 
обіцяних нами LED-ламп, але я рада ого-
лосити, що ми можемо збільшити цю 
пропозицію до 35 мільйонів ламп».
 Крім того, за її словами, члени Енер-
гетичної спільноти зроблять доступни-
ми понад 150 млн євро для купівлі кри-
тичного енергетичного обладнання для 
України. Трохи раніше Австрія повідо-
мила про виділення 5 мільйонів євро у 
Фонд енергетичної підтримки України 
для відновлення пошкодженої енерге-
тичної інфраструктури. ■

Чиновники «консервують» гроші у банківській мережі замість того, 
щоб пустити їх працювати на економіку.

❙
❙

НАШІ ГРОШІ

«Диверсія» на мільярди
Поки влада складає кошторис на післявоєнну відбудову України, 
чиновники своїми рішеннями суттєво погіршують стан справ в економіці

■

ЕНЕРГЕТИКА 

В очікуванні гігават
Надходження додаткових потужностей електроенергії 
з Європи дозволить суттєво зменшити частоту 
віялових відключень в Україні

■
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«Я спав три місяці у лялькосховищі 
під ляльками» 
 ■ Сергію, повертатися до міста у мо-
мент, коли з нього усі виїжджають, не-
проста річ. Це, мабуть, все одно, що поба-
чити річку, яка пливе проти тебе?
 — Так, ми зустріли дві нескінченні ко-
лони . Одна рухалася на захід, інша у бік 
Дніпра. Ми були готові до цього, оскіль-
ки знали, чому повертаємося і чим будемо 
займатися. Хотіли якнайшвидше вивезти 
у безпечні місця родини, а потім включи-
тися у роботу. 
 Звісно, у перші дні була дуже велика 
тривога. Навколо хаос. До кінця не було 
зрозуміло, як все відбуватиметься і що 
саме відбуватиметься. Втім, наступного 
дня поїхали до волонтерів у Дніпро і по-
чали шукати для військових павербанки 
і ліхтарики, які раптом виявилися потріб-
ними. Це вже потім пішли шоломи, броне-
жилети, взуття, автомобілі, броники. Чим 
далі, то робота ставала більш структурова-
ною, чіткішою і масштабнішою.
 Пам’ятаю також, десь на четвертий 
день війни я зустрів у місті Мішу Озеро-
ва, нашого спільного друга. Він сказав, 
що його волонтери й далі залишаються у 
ляльковому театрі. Мовляв, у них там є 
щось на зразок хабу. Так війна для мене 
почала відбуватися там. Я три місяці спав 
у лялькосховищі під ляльками.
 ■ Твоя команда наразі багато допома-
гає «Хартії». Це правда, що назву цьому 
харківському добровольчому батальйону 
придумав ти? 
 — Так. У перший день війни зателефо-
нував мій друг Всеволод Кожемяко (сьо-
годні найвідоміший мільйонер в українсь-
кій армії. — Авт.), який був за кордоном. 
Сказав, що повертається, і вже десь 1 берез-
ня повідомив про намір створити власний 
підрозділ. Я спочатку не зрозумів, як це 
має бути, але завдяки його менеджерсько-
му таланту усе вийшло.  
 Коли ми думали над назвою батальйо-
ну, то хотіли, аби там був Харків і «арт». 
Так вийшла «Хартія». Ми зараз їм бага-
то допомагаємо, як і багатьом іншим. Але, 
ясна річ, у нас є на цьому «городі» улюбле-
на грядка, яку ми сапаємо особливо береж-
но і ретельно. 
 До речі, тема про нові принципи фор-
мування армії, коли туди заходять цивіль-
ні з організаторськими здібностями, дуже 
цікава. Це зовсім інша філософія, підхід, 
інша модель формування максимально 
ефективної команди. Там немає і натяку 
на радянську систему з оцими кабінетни-
ми генералами, яким потрібно віддава-
ти честь. Натомість є фахівці, що можуть 
реально навчити військової справи. Таку 
систему я бачив у багатьох підрозділах, 
що дуже радує.
 ■ А ти взагалі вбачаєш в українському 
волонтерстві якийсь феномен. Скажімо, 
кацапи постійно скаржаться у мережах 
на те, що не можуть згуртуватися. А у нас 
фактично з першого дня почався цей про-
цес. Так було і в 2014 році.
 — На це є, напевно, об’єктивні причи-
ни. Я не знаю, яке може бути волонтерс-
тво, скажімо, у сьогоднішній Італії. У нас 
йде війна із жорстоким ворогом, який 
хоче нас знищити. Звідси інший рівень ор-
ганізованості і мотивації. Обставини прос-

то непорівнювані. 
 Водночас наш феномен може багато 
чого навчити інші суспільства, де забу-
ли, що таке взаємна допомога і взаємо-
виручка. Цим українці дійсно виправ-
дано і заслужено дивують увесь світ, ос-
кільки з перших днів війни тисячі тих же 
харків’ян включилися у волонтерський 
рух і робили це не з якихось партійних 
переконань. Часто ці люди до 24 лютого 
взагалі не цікавилися політикою. Але тут 
стало усе на свої місця. Орки хочуть позба-
вити нас нашого міста, нашого громадянс-
тва, права на майбутнє, тому люди вклю-
чилися. Це зразок фрагментарної і кон-
структивної взаємодії.

«Не до кінця доконане має здатність 
вертатися»
 ■ Як ти думаєш, чому росіяни прораху-
валися. Вони ж їхали сюди, як на парад.
 — Тому що у них дуже багато комплек-
сів і психологічних проблем. Вони вперто 
не хочуть цього визнавати, бо хворі своїм 
реваншизмом, ксенофобією, імперськими 
ідеями. Це наше ментальне прокляття — 
мати такого сусіда, який не може від тебе 
відчепитися, оскільки переконаний, що 
ти потребуєш його любові, обіймів, уваги 
і його нестерпної нав’язливості. 
 У результаті, ми маємо певне проти-
річчя. З одного боку, їхня нав’язливість 
дає нам шанс зібратися силами, підготу-
ватися і дати їм гідну відповідь. А з іншо-
го, ти розумієш, що усе триватиме далі. 
Навіть коли гаряча фаза цієї війни завер-
шиться, росія все одно нікуди не зникне і 
й далі знаходитиметься за 40 кілометрів 
від Харкова. Йдеться про потенційного во-
рога і нападника, який наразі намагається 
витіснити нас поза межі нашої нормаль-
ності, усталених звичок, наших уподо-
бань і цінностей.
 ■ Який же тоді вихід? Що нам робити?
 — Дуже важливо зосередитися на собі, 
на розбудові нормальної держави без ко-
румпованого політикуму і з потужними 
збройними силами.
 ■ Так ці ж корупціонери зараз тихо си-
дять по своїх кабінетах, а коли війна за-
кінчиться, знову повиповзають. Чи є вза-
галі у нас реальна можливість побудува-
ти нормальну державу.
 — Мені здається, головне, аби усі ці 
паралельні волонтерські структури не 
розійшлися одразу після того, як пролу-
нає останній постріл. Ми, українці, дуже 

динамічні, завзяті, енергійні, але нам 
не вистачає впертості. Тобто ми можемо 
скинути президента і вже наступного дня 
розійтися по домівках. А все, що не до кін-
ця доконане, має здатність відновлювати-
ся, відживлюватися.
 ■ Мов та гідра.
 — Так. Тут ідеться не про якісь особис-
тості, а систему. Навіть хороший міністр у 
поганому міністерстві може стати коруп-
ціонером, крадієм і злочинцем. Змінити 
все можна лише тиском суспільства. Свою 
готовність до змін українці демонструють 
з 2013-2014 року. Те, як ми змінилися за 
цей період, — результат колосальної робо-
ти усього народу.
  У мене є велика гордість і повага до 
людей, з якими зараз доводиться стика-
тися, тому що бачу, як вони тримаються 
свого, відстоюють своє, самі себе, свої пе-
реконання і цінності. До речі, українсь-
ке суспільство — це не про геополітику, 
ідеологію, пропаганду і неврози, пов’язані 
з історичними травмами. Це саме про цін-
ності, про певний набір понять, переко-
нань. Це те, чого дуже часто не розуміють 
на Заході, де про такі речі багато хто вже 
забув. І тим більше не розуміють москалі, 
які просто з нас сміються. Мовляв, які 
цінності, яка гідність?
 ■ То, може, волонтерському рухові є 
сенс трансформуватися в партію і наво-
дити лад у країні? У тебе є політичні ам-
біції?
 — Ні, жодних. Ця система побудова-
на так, що, навіть потрапивши до міськра-
ди чи облради з позитивним налаштуван-
ням, ти мало що можеш змінити. А ось гро-
мадянські рухи справді дієві, оскільки ма-
ють дуже сильний вплив і на центральну, і 
на регіональну владу. Громада, як це не па-
радоксально, сьогодні має більше можли-
востей. І це дуже цікаво і важливо.

«У хлопців за спиною було кілька 
місяців дуже жорстоких боїв»
 ■ Група «Жадан і Собаки» наразі ба-
гато гастролює, збираючи кошти на ЗСУ. 
Чи траплялися якісь особливо зворуш-
ливі моменти під час концертів?
 — Восени ми їздили до своїх друзів під 
Донецьк, з якими працюємо з 2014 року. 
Нам сказали, що зараз вони не можуть 
зібрати разом всю роту, оскільки москалі 
за горбом стоять. Зрештою, розділилися 
на три взводи, і ми зіграли три концерти 
на сільських подвір’я, між хатами та са-

раями. Хтось нас знав, а хтось ні. Одразу 
почали «гуглити» якісь наші пісні, кліпи. 
Це було дуже зворушливо. Хлопці надзви-
чайно хороші. У них за спиною було кіль-
ка місяців дуже жорстоких боїв. 
 А влітку ми їздили до добровольчо-
го підрозділу, який дислокується більше 
в тилу. Починаємо грати, а наші слуха-
чі просто під сценою підспівують і навіть 
знають усі слова. Виявляється, до війни 
вони ходили на наші концерти, фестивалі 
і загалом слухають українську музику. Це 
була просто наша цільова аудиторія! Один 
в один! Добровольці. Це теж надзвичайно 
зворушлива річ.
 ■ А ще ти був у Бахмуті.
 — Насправді все дуже печально. Місто 
знищують, місто руйнується, і при цьому 
там далі живуть люди. І це якийсь дивний 
сюрреалістичний ефект. Ти заїжджаєш 
— місто порожнє, нікого немає. Над то-
бою постійно пролітають російські міни, 
наші відстрілюються. Ти зупиняєшся біля 
будинку, стукаєш у двері і звідти хтось ви-
ходить, з якихось підвалів, кімнат…
 Там люди живуть, там діти живуть. 
Далі від’їжджаєш від центру у бік око-
лиць і бачиш, як хтось вулиці прибирає, 
пса вигулює. Якісь парочки ходять. І все 
це в межах одного і того ж простору. На од-
ному кінці міста можна почути те, що від-
бувається на протилежному. Але насправ-
ді усе дуже сумно, і не зрозуміло, як, влас-
не, ця ситуація буде розвиватися далі. 
 Бої там насправді дуже важкі. Росіяни 
щось зачепилися за той Бахмут і кладуть 
величезну кількість своїх військових. Ми 
теж несемо втрати. Печально.
 ■ А як наші хлопці? Тримаються?
 — Там не йдеться про жоден страх, від-
чай або розчарування. Працюють і спе-
ціальні, і штатні підрозділи. Наші готові 
і далі боротися. Думаю, що той, хто пішов 
до армії, добре розуміє ситуацію. Усі на 
своїх місцях. Мені здається, що наше сус-
пільство взагалі дуже мотивоване.  
 Загалом для мене головний підсумок 
року війни полягає у тому, що країна ви-
явилася набагато сильнішою, ніж багато 
хто думав. Я маю на увазі не лише наших 
ворогів, а й нас самих. Тобто навіть самі 
українці не до кінця вірили у свої можли-
вості і потенціал. Україна виявилася дуже 
сильною. І про це треба частіше нагадува-
ти. Важливо пам’ятати, що саме у нас за 
плечима, хто у нас за спиною і що у нас по-
переду. ■

ПРЯМА МОВА    

Сергій Жадан: «Ворог 
намагається витіснити нас поза 
межі нашої нормальності»
«Комендант харківського Майдану», письменник, музикант 
і волонтер розповів про своє місце на війні і власне бачення 
майбутнього країни

■Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Війна Сергія Жадана застала у потягу. 
Хлопці з його музичної групи «Жадан і 
собаки» вже були у Вінниці, де мав по-
чатися тур регіонами заходу України, 
але довелося вертати додому з Козяти-
на. «Запланувавши концерти, ми чудово 
розуміли, що їх може не бути. Водночас 
з’явилася така дитяча хитрість. Мовляв, 
якщо ти не дивишся на щось страшне, то 
того страшного ніби немає, — розповів 
він в інтерв’ю «Харківському пресклубу». 
— Ось і ми думали — якщо гратимемо 
ці концерти, то на Україну не нападуть. 
Можливо, у такий спосіб виграємо тріш-
ки часу. Не вийшло». 
Того ж дня «Жадан і Собаки» повернули-
ся до Харкова й зайнялися тим, чим зай-
маються з 2014 року — волонтерством. 
Є у Сергія й ще одна справа, яку він ви-
конує мимоволі вже самою присутністю 
у прифронтовому місті. Багато харків’ян 
наразі мислить так: якщо Жадан зали-
шається, отже спротив москалям триває.

«Закупили рідній  «Хартії» гору добра. Хлопці нині тримають фронт». Приватбанк: 4149 6090 0342 8085.
Фото з фейсбуку Сергія Жадана.

❙
❙

«А хто добре поводився, тому 
харківський клуб «Металіст 1925»
 приносить мерч і віру в перемогу». 

❙
❙
❙
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Зима, на вулиці то сніг, то дощ, то мороз до 
мінус 10, а в Ботанічному саду Полтавсько-
го педагогічного університету ім. В. Г. Коро-
ленка кипить робота. З початку грудня тут 
триває санітарна чистка насаджень на пло-
щі близько шести гектарів. До цього про-
цесу залучені внутрішньо переміщені особи 
та полтавці з числа вразливих категорій. 
Проєкт реалізується завдяки міжнародним 
інвестиціям.

Готові трудитися до Перемоги 
 Cеред працівників з пилками, сокира-
ми й імпровізованими ношами в руках — 
люди з вищою, а то й із двома вищими ос-
вітами, пенсіонери, домогосподарки, чо-
ловіки. З Донеччини, Луганщини, Хар-
ківської, Херсонської, Миколаївської 
областей та Криму, а також із самої Пол-
тави. Загалом тут періодично зайнято 
близько 30 осіб. Їхнє завдання — розчи-
щати зарості кущів, рубати та розпилю-
вати нетовсті гілки, складати дрова, ви-
носити хмиз. Роботою на свіжому повітрі 
всі задоволені. Кажуть, готові трудитися 
до Перемоги.
 — Ми з родиною — я з чоловіком, 
донька із зятем і внучка — приїхали зі 
Слов’янська Донецької області, — роз-
повідає 58-річна Людмила Кузнєцова. 
— Полтаву вибрали невипадково: я в мо-
лодості тут кілька років працювала на за-
лізниці. Мені тоді подобалось це місто, а 
тепер — так іще більше: тихе, привітне. 
До останнього відкладали евакуацію, але 
у квітні не стало світла й води, комуналь-
не підприємство «Вода Донбас», де ми з 
чоловіком працювали, зупинилося, і ми 
змушені були залишити домівку. Не в ос-
танню чергу ще й тому, щоб не створю-
вати незручностей нашим військовим. 
У Полтаві знову відчули радість мирно-
го життя. Тут онучка пішла у перший 
клас...
 Родина мешкає в однокімнатній квар-
тирі й шукала заробітку, щоб вибратися 
з тісноти. Людмила кілька місяців дог-
лядала за хворою літньою жінкою. У 
жовтні, коли фронт трохи посунувся від 
Слов’янська, її чоловіка, машиніста на-
сосної установки, попросили повернути-
ся до виконання професійних обов’язків. 
А незабаром і вони з донькою знайшли 
офіційну роботу в Полтаві. Доньку пані 
Людмили, яка має дві вищі освіти, запро-
сили в один важливий проєкт, який ре-
алізує міськвиконком, а сама вона пого-
дилася розчищати Ботанічний сад. Уже 
отримали перші зарплати, жити стало 
набагато легше, тепер родина в пошуку 
просторішого житла.
 Набрати людей на санітарну чистку 
дерев удалося завдяки тому, що керівни-
ця Департаменту економіки та інвести-
цій міськради Влада Співак залучила до 
громади 100 тисяч євро іноземних інвес-
тицій для працевлаштування внутріш-
ньо переміщених осіб та людей вразли-
вих категорій. Кошти виділив Польсь-
кий центр міжнародної допомоги під про-
єкт Cash for work (Гроші за роботу), що 
реалізується громадською організацією 
«Українські рубежі». 
 — У соціальних мережах та в засобах 
масової інформації я розмістила інформа-
цію про набір людей на роботу. Хто пер-
ший відгукнувся і погодився з умовами 
працевлаштування, той уже отримав за-
рплату, — розповідає Влада Співак. —Па-
ралельно я звернулася до сільських ста-
рост та керівників міських комунальних 
організацій, щоб з’ясувати їхні потреби 
у робітничих кадрах. Таким чином, сьо-
годні в Тахтауловому триває ремонт у Бу-
динку культури, який давно його потре-
бував, у Сем’янівці до різдвяно-новоріч-
них свят було відреставровано дитячу кім-
нату в Будинку культури, поряд прибрано 
паркову зону, яку з часом буде облашто-
вано за сучасними стандартами. У пол-
тавському парку «Перемога» наводять 
лад внутрішньо переміщені особи спіль-
но з працівниками комунального підпри-
ємства «Декоративні культури». Дехто пі-
шов мести вулиці. А найбільше ВПО пра-
цює у Ботанічному саду. Загалом завдяки 
цьому проєкту, який попередньо розра-
хований на три місяці, працевлаштовано 
128 осіб. Кожен з учасників отримав бан-
ківську картку. Заробітна плата складає 
280 євро. На руки, після відрахування по-

датків, люди отримують близько 200 євро 
у гривневому еквіваленті.
 Влада Співак вдячна фонду Open 
society, який фінансує проєкт, і додає, 
що веде перемовини з Польським цен-
тром міжнародної допомоги щодо про-
лонгації Меморандуму про співпрацю 
до економічної стабілізації в Україні. Це 
дасть змогу зайняти вимушених пересе-
ленців корисною роботою. Для них це і 
матеріальна підтримка, і трудотерапія, і 
соціальна реалізація. На жаль, багатьом 
поки що немає куди повертатися. Зате де-
хто нарешті зміг вибратися зі шкіл і дит-
садків, де змушені були тулитися ось 
скільки місяців. 

«Посадимо калину, інжир, троянди...» 
 Завідувачка лабораторії факультету 
природничих наук та менеджменту Пол-
тавського педуніверситету ім. В. Г. Коро-
ленка «Ботанічний сад» Антоніна Дзю-
баненко не нахвалиться робітниками. 
Каже, вони всі дуже працелюбні, хапа-
ються за будь-яку роботу, і без них само-
тужки невеликий колектив ботсаду дуже 
довго розчищав би територію від само-
сівів та аварійних дерев. Адже студенти, 
які займаються тут вивченням та догля-
дом рослин, ось уже три роки у зв’язку з 
ковідом та війною навчаються онлайн і не 
навідуються в природну лабораторію. На-
разі люди, зайняті в міжнародному про-
єкті, прибрали старі горіхи, приступили 
до розчищення території під майбутні ки-
зиловий та персиковий сади.
 — А найперше навесні посадимо ка-
лину, — ділиться планами Антоніна Сте-
панівна. — Нам восени привезли пагінці 
цього куща, що є символом України, але 
їх пізно вже було висаджувати. Довелося 
просто прикопати землею. Плануємо та-
кож створити ділянку субтропічних рос-
лин, де висадимо хурму, інжир, мушму-
лу, зізіфус. Є сорти, виведені вітчизняни-
ми науковцями, які добре почуваються 
в нашій лісостеповій зоні. Саджанці цих 
рослин нам передали колеги з Хорольсь-
кого ботанічного саду. У планах і створен-
ня ділянок Карпат та південної частини 
України. Також навесні висадимо раннь-
оквітучі дерева, кущі та трав’янисті рос-
лини. А ще у нас з’явиться долина тро-
янд. На заплаві біля розчищеного ставка 
створимо екологічні ніші, де можна буде 
побачити притаманні для вологих грун-
тів рослини. Ті ж проліски, скажімо.
 Завдяки такому оновленню ботса-
ду насамперед студенти-природники та 
школярі зможуть поглиблювати знання 
про світові рослинні ресурси, проводи-
ти практичні заняття, польові практи-
ки, виконувати наукові роботи, вивча-
ючи флору України та світу. Ну а відві-
дувачам буде де з приємністю відпочити 
— для них планується оновлення зон від-
починку. 
 Антоніна Дзюбаненко не приховує, 
що ідея вдихнути в природно-історичну 
пам’ятку нове життя, облаштувати її за 
європейським зразком у неї виникла піс-
ля відвідування ботанічного саду Вроц-
лавського університету (Польща). Її про-
позиції підтримали ректор Полтавського 
педуніверситету Марина Гриньова та де-
кан факультету природничих наук і ме-
неджменту Сергій Новописьменний. 
 Звісно, для втілення задуманого пот-
рібні робочі руки. Тож Антоніна Дзюба-
ненко щиро дякує всім, хто долучився 
до оновлення ботанічного саду, й споді-
вається, що міжнародний проєкт Cash for 
work буде продовжено. 
 — Ми не чекаємо кінця війни, а пра-

цюємо на перемогу, заради того, щоб 
наші захисники повернулися в красиве 

й змістовне життя, — каже Антоніна Сте-
панівна. ■

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Сад Перемоги
«Хочемо, щоб наші захисники повернулись у красиве 
й змістовне життя» У Полтаві переселенці з початку 
зими розчищають ботанічний сад

■

Людмила Кузнєцова: «Робота на свіжому повітрі приносить і моральне задоволення, 
і матеріальне».

❙
❙

Учасники програми «Гроші за роботу».❙

Разом — до перемоги!
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2023 рiк:

на місяць — 52 грн. 86 коп.,

на два місяці — 105 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 211 грн. 44 коп.,

до кінця року — 528 грн. 60 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 67 грн. 86 коп.,

на два місяці — 135 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 271 грн. 44 коп.,

до кінця року — 678 грн. 60 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 5 грн. , на 
три місяці — 10 грн., на шість мі-
сяців — 14 грн., на дванадцять мі-
сяців — 22 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чи-
тачi — як зi столицi, так i з глибинки, — 
i колеги-журналiсти оцiнюють як голов-
ну нацiональну газету держави. Редакцiя 
«УМ» i надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, 
шановнi читачi. 
 Оскільки цього року з огляду на війсь-
кові дії та економічну ситуацію в країні 
ми тільки наприкінці грудня оголосили 
про передплату-2023, очевидно, багато 
читачів не встигли оформити передплату 
з січня. Передплатити «Україну молоду» 
на 2023 рік можна найближчим часом — 
до 18 лютого, і ви отримуватимете газету 
з березня. Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах при            -
й мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса пош-
тою», так і за друкованим Каталогом ви-
дань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв 
передплачуєте «Україну молоду» — по-
радьте передплату i своїм родичам, дру-
зям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2023■

Влада Співак.❙
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Ганна ВОЛКОВА 

31 січня в Україні задля зменшен-
ня навантаження на енергосистему 
країни стартувала програма безко-
штовного обміну старих ламп на 
енергоощадні. Всі українці можуть 
обміняти п’ять ламп розжарювання 
на таку ж кількість світлодіодних 
(LED) двох типів з цоколями Е27 та 
Е14. Укрпошта вже видала перший 
мільйон енергозберігаючих ламп.
Позначка Е27 вказує на те, що лам-
почка має широкий цоколь, а Е14 
— що вузенький. На четвертий 
день акції у Полтаві «економки» з 
широкими цоколями виявилися в 
дефіциті. Тому я, наприклад, на об-
мін лампочок витратила цілих два 
дні, шукаючи відділення, де були і 
такі, й інші. Та ще так сталося, що 
якраз за тиждень до цього, у четвер 
та п’ятницю, в Україні оголошували 
тривалі повітряні тривоги. А під час 
тривог відділення Укрпошти не пра-
цюють. Далеко не в кожного є час і 
бажання чекати відбою, тому люди 
зазвичай розходяться, а потім хто 
повертається, а хто вже й ні.  
Зате, доки стояла у кількох чергах, 
наслухалася багато чого. 

На один паспорт — не більше 
п’яти штук
 ...За кілька осіб переді мною 
в 11-му відділенні Укрпошти, що 
по вулиці Пушкіна, 43 у Полтаві, 
чоловік пенсійного віку вистав-
ляє перед оператором торбу з 25 
(!) лампочками.
 — Це на мене, тещу, дружину, 
доньку і внучку, — пояснює. 
 Операторка не дивується, 
але просить паспорти та іден-
тифікаційні коди кожного чле-
на родини. Їх у чоловіка не вия-
вилося, відтак у нього взяли на 
заміну лише п’ять старих лам-
почок. Бо, за умовами проєкту, 
одна людина може обміняти не 
більше п’яти штук. При цьому 
не обов’язково приходити само-
му на пошту — достатньо дові-
рити комусь свій паспорт і код. 
Адже всі дані для обліку вносять-
ся в комп’ютерну базу, щоб дру-
гий раз ніхто не скористався на-
даною можливістю. 
Так, звіряючись із комп’ютером, 
операторка відмовляє в обміні мо-
лодій дівчині, яка лише намага-
лася зареєструватися в «Дії». 
 — Вам прийде смс про підтвер-
дження реєстрації, і після цього 
через п’ять днів зможете забрати 
свої лампочки у відділенні, адре-
су якого вказали в застосунку. 
 У дівчини легкий шок, бо від-
стояла в черзі хвилин сорок. Але, 
на її щастя,  реєстрація в електрон-
ному сервісі державних послуг не 
пройшла обробки, тому оператор-
ка поштового зв’язку таки видає 
їй заповітні лампочки, наголо-
шуючи, що тепер її заявка через  
«Дію» буде анульована.
 — А в мене лише три старі 
лампочки. Я можу прийти іншим 
разом і обміняти ще дві? — ціка-
виться чоловік середніх років.
 — Ні. Але якщо ви зараз згод-
ні обміняти меншу кількість лам-
почок, то  додаткової можливості 
у вас уже не буде. Факт обміну пе-
ревіряється за реєстраційним но-
мером облікової картки платника 
податків. 
 Чоловік, подумавши, вихо-
дить від віконця.   
 Поки стоїмо, запитую у чо-
ловіка поважного віку, який зай-
няв чергу за мною, наскільки все 
це нам потрібно.
 — Ну, дивіться. У мене чоти-
рикімнатна квартира, скрізь сто-
ять «економки», і за світло у нас 
щомісяця лічильник накручує 
80-90 Ват. Не в останню чергу за-
вдяки LED-лампам. Я давно вже 
замінив звичайні лампи на енер-
гозберігаючі, але не викидав їх, 
ось і долежали вони до слушного 
моменту. Тепер лежатимуть но-

венькі, будуть на заміну тим, які 
згорять. 
 Нарешті доходить моя чер-
га. Зі мною мамині паспорт і код, 
тому без проблем отримую п’ять 
лампочок з широким цоколем 
фірми Philips на 10 Ват, зроб-
лених у Китаї, і стільки ж фір-
ми Mazda на 4,5 Вата. Вже вдо-
ма, відкривши інтернет, дізна-
лася, що ціна однієї лампочки 
Philips в «Епіцентрі» такого кла-
су, як видає «Укрпошта»,  44 
гривні, а ціна звичайної лампи 
розжарювання — від 10 до 16. 
Тобто споживачі виграють на-
віть на простому обміні, не гово-
рячи вже про економію електро-
енергії в майбутньому. Про лам-
почки від Mazda (також китайсь-
кого виробництва) інформації не 
знайшла. Але мушу сказати, що 
дві такі у моєму бра над ліжком, 
куди я їх вкрутила, досить добре 
освітлюють спальню, навіть люс-
тру включати не треба. Головне 
— щоб довго служили. Щоправ-
да, судячи з маркування, не такі 
вони вже, мабуть, й енергоощад-
ні, оскільки на упаковках указа-
но, що відповідають класу F, а це 
передостанній рядок у семирівне-
вому класифікаторі енергоефек-
тивності електротоварів. Ефек-
тивність таких лампочок — не 
більш як 10 відсотків. «Аутсай-
дером» рейтингу, звісно ж, є лам-
пи розжарювання, які у багатьох 
європейських країнах взагалі за-
боронені до продажу.   

Вигребли з усього Євросоюзу: і 
з магазинів, і з заводів
 — А чому потрібно приносити 
справні лампочки? — поцікави-
лась я у директорки відділення.

 — Важливо, щоб у них була 
цілою вольфрамова нитка, —  
сказала вона, не давши прямої 
відповіді на моє запитання.  
 Тому можна припустити, що 
вольфрам — хімічний елемент, 
який має найвищу серед усіх ме-
талів температуру плавлення і 
кипіння — під час вторинної пе-
реробки будуть відокремлювати.   
 Наразі Полтавщина отрима-
ла більш як 100 тисяч лампочок, 
а загалом на область їх буде виді-
лено 1,5 мільйона. Уже проведено 
обмін приблизно десятої частини. 
У поштові відділення їх привози-
ли лише один раз. 
 Як відомо, програма замі-
ни ламп розжарювання на світ-
лодіодні здійснюється Мініс-
терством економіки, Міністерс-
твом цифрової трансформації та 
Укрпоштою за підтримки Євро-
пейського Союзу, який профі-
нансував 30 млн LED-ламп. Ще 
5 млн ламп надасть уряд Фран-
ції. Загалом програма розрахо-
вана на заміну 50 мільйонів зви-
чайних ламп на світлодіодні. На 
першому етапі заплановано об-
міняти 25 мільйонів ламп розжа-
рювання на LED-лампи. Наразі у 
відділення Укрпошти доставлено 
4 мільйони ламп, а до кінця лю-
того в Україну надійде ще 20-
мільйонна партія. 
 Енергоощадні лампи за гро-
ші благодійників купували у всіх 
країнах ЄС: десь у магазині, десь 
на виробництві. 
 Найближчим часом «опція» 
обміну буде доступною не лише 
для мешканців великих міст, а 
й малих та селянам. Якщо у яко-
мусь селі немає стаціонарного від-
ділення Укрпошти, лампи приве-

зе мобільне (пересувне) відділен-
ня. 
 Важливо пам’ятати: якщо 
одна чи кілька з отриманих діод-
них ламп не працюють, то їх мож-
на замінити (головне, несправ-
ні лампочки мають бути в упа-
ковці від виробника) у відділенні 
Укрпошти на інші. Такий обмін 
можна здійснити один раз. 
 «LED-лампа споживає у вісім 
разів менше електроенергії, ніж 
розжарювальна. Тому перехід на 
них допоможе скоротити дефі-
цит електроенергії на 7-10 відсо-
тків під час пікових навантажень. 
І так кожен може зробити свій 
внесок у посилення енергетичної 
безпеки України», — говорять у 
Міністерстві цифрової трансфор-
мації України.
 Між тим у соціальних мере-
жах киплять пристрасті з при-
воду цієї унікальної акції. Наші 
ж люди в усьому звикли бачи-
ти зраду. «Чергова афера, суть 
якої я ще повністю не зрозумів, 
— пише один чоловік в обгово-
реннях. — Але здогадуюсь: хо-
чуть остаточно знищити вироб-
ництво ламп розжарювання або 
завезуть якийсь 90-відсотко-
вий брак, який накопичився у 
якогось впливового виробника. 
А ще можна припустити, що ці 
лампочки зовсім не безкоштовні 
для держави. Просто про це ніх-

то не дізнається. Ну і замінять їх 
всього кілька тисяч українців, бо 
основною умовою є те, щоб лам-
почка розжарювання була справ-
ною. У кого, скажіть, лежать де-
сять чи навіть п’ять старих робо-
чих ламп? А купити п’ять нових, 
які вже коштують більше десяти 
гривень і обміняти на отой утиль, 
що, може, місяць погорить, яка 
вигода?».
 Якусь полтавку насторожує 
те, що на упаковках не вказана 
дата виробництва товару. «Не 
всім дано яйця по 17 гривень про-
давати», — жартує інший учас-
ник обговорення. 
 «У нових лампах установлено 
камери спостереження, прослуш-
ка та система опромінення моз-
ку!!! Страшилки про вакцину від 
ковіду в минулому» — з сарказ-
мом апелює до них ще один «ди-
ванний експерт».     
 Жарти жартами, а я справді 
чула, доки стояла в черзі, що де-
хто купує дещо  дешевші лампи 
розжарювання, щоб обміняти їх 
на «економки»... ■

P.S. Четвертого лютого в Укрпош-
ті повідомили, що менш ніж за 
тиждень українці отримали вже 1 
мільйон енергоекономних ламп. 
У найближчі місяць-півтора ця 
цифра зросте до 20 мільйонів, 
прогнозують у відомстві. 

ЕКОНОМІЯ

Увімкнути ощадність
Дехто спеціально купує лампи розжарювання, щоб обміняти їх на енергозберігаючі

■

У черзі на обмін лампочок люди стоять годинами.❙

До отримання пропонується два види лампочок: з вузьким 
та широким цоколем.

❙
❙

У старих лампах розжарювання обов’язково має бути цілою 
вольфрамова нитка.

❙
❙

Спецвікно.❙

Ящик «економії».
Фото автора.

❙
❙
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 П’єсу «Чорний дрізд» сучасно-
го шотландського драматурга Де-
віда Гарровера вперше було пред-
ставлено Британською радою в 
Україні на конкурсі для молодих 
українських режисерів Taking the 
Stage. Тоді, ще до повномасштаб-
ної російсько-української війни, 
відбулися цікаві сценічні читан-
ня, а потім з’явилася можливість 
повноцінної постановки на про-
фесійній сцені. 
 У Київському театрі драми 
і  комедії на лівому березі Дніп-
ра до цього твору звернулася Яна 
Безсмертна — вистава «Чорний 
дрізд» стала її режисерським де-
бютом. Це історія про зустріч 
чоловіка та жінки, яких надто 
сильно пов’язують почуття, при-
страсть, травма та провина. У гля-
дачів є нагода порозмірковувати 
про взаємини дорослого чолові-
ка і неповнолітньої дівчинки, та-
кож й інтимні, що призводять до 
в’язниці. Однак усе було би прос-
то і нецікаво, якби тільки чоловік 
опинився у суді.
 Свого часу цей текст Деві-
да Гарровера  отримав чимало 
схвальних відгуків та нагород, 
серед яких Театральна премія 
Шотландії та премія Лоуренса 
Олів’є за найкращу нову п’єсу. 
Напевно, тому що дуже інтри-
гуюче, психологічно розкриває 
тему меж між коханням і зло-
чином, коли йдеться про непов-
нолітніх.
 У виставі лівобережців гля-
дачі сидять по обидві сторони 
камерної сцени, дія відбуваєть-
ся посередині — на «п’ятачку» 
— і представляє підсобку якоїсь 
установи, де постійно включе-
ний телевізор без звуку, дві мета-
леві шафи, величезні лавки, ві-
шак для одягу та гори розкидано-
го сміття. Він — імпозантний 55-
річний чоловік (Сергій Кияшко, 
Сергій Петько). Вона — худенька 
симпатична 27-річна дівчина у ве-
личезному плащі (Анастасія Пус-
товіт, Анастасія Король). Такою 
представили зустріч сучасних ге-
роїв Набокова, Гумберта і Лоліти, 
через 15 років шотландський дра-
матург Девід Гарровер і постанов-

ниця «Чорного дрозда» Яна Без-
смертна.
 У цій історії спокусни-
ка дванадцятирічної дівчин-
ки Уни звуть Реєм. Як вони жили 
до зустрічі? Він хоче Уну прогна-
ти не лише з очей, а й із пам’яті 
геть, бо так багато йому довелося 
зазнати через неї болю: в’язниця, 
звинувачення в педофілії, нездо-
ровий ажіотаж навколо, занапа-
щена кар’єра...
 Вона — зі своєю травмою душі 
та життя. Багато років розшуку-
ватиме його, адже він змінив ім’я 
та прізвище, а коли знайде, то ви-
магатиме роз’яснень...
 Життя виявилося злама-
ним в обох, ніхто не виграв через 
свої страждання.
 Вони згадують про те, як воно 
все трапилося між ними. Рей пе-
реконливо доводить, що він не 
маніяк, не педофіл, що прос-
то вона була самотньою дівчин-
кою, до якої він підійшов, щоб її 
розвеселити. Уна — така тендіт-
на, гарна, пристрасно закохала-

ся у сусіда, її дитяча уява жадала 
казкового закоханого принца по-
руч із собою, і вона почала прово-
кувати, спокушати, дражнити. 
 Далі була їхня поїздка на по-
ромі в готель, близькість... Ма-
буть, любов — найкраще, пік їх-
нього життя... Щоправда, потім 
дивина із тим, що не змогли одне 
одного знайти.
 На сцені багато сміття, відки-
нуті оболонки пляшок і пакетів... 
як втілення засміченої штампами 
свідомості, крізь гори якої двоє — 
чоловік та жінка, розділені різни-
цею у віці, — намагаються знайти 
щось справжнє...
 Утім хепі-енду цієї історії не-
має: за дверима чутно голос дру-
жини Рея, потім в отворі світла 
з’явиться силует її доньки від пер-
шого шлюбу, дівчинки років 12... 
Усе йде по колу? Глядачеві даєть-
ся можливість самому вирішити, 
вірити чи не вірити Рею.
 «Чорного дрозда» можна від-
нести до сучасних гуманістич-
них спектаклів, які намагають-

ся розкрити пружини та механіз-
ми «темних алей» людської душі. 
Постановку в жанрі «постскрип-
тум» здійснили: режисерка — 
Яна Безсмертна, художниця — 
Марія Хомякова, пластичне рі-
шення — Євгенія Краніна, пе-
реклад з англійської — Богдан 

Токарський, світло — Валерій 
Спека і Сергій Шалабанов, звук — 
Станіслав Ломаковський і Люд-
мила Гибало, костюми — Людми-
ла Савицька, Тетяна Старченко, 
реквізит — Анастасія Боровська, 
керівник художньо-постановоч-
ної частини — Олег Пустовіт. ■

ПРЕМ’ЄРА

Уна і Рей: любов чи злочин
У Київському театрі драми і комедії на лівому березі представили виставу «Чорний дрізд»

■

У виставі «Чорний дрізд» Анастасія Король та Сергій Петько.❙

Рей — Сергій Кияшко, Уна — Анастасія Пустовіт.
Фото Артема ГАЛКІНА надані театром.

❙
❙

Анастасія Пустовіт у ролі Уни. 
Фото Анастасії МАНТАЧ.

❙
❙

Юрко НИВА

 Сьогодні ми всі служимо. Хтось на 
фронті боронить наше сьогодення і майбут-
нє, а хтось у театрі — заради цього сього-
дення і майбутнього мирного життя. Хтось 
волонтерить, хтось влаштовує аукціони, 
благодійні концерти і виставки, хтось пле-
те сітки, а хтось — ангелів.
 Сутність місії фестивалю-премії «ГРА» 
— не зраджувати собі, служити театру, 
творити його навіть у період повномасш-
табної війни. Це синергія творчих людей, 
які своєю участю, присутністю і вчинка-
ми створюють контекст, важливий для ін-
ших людей, зокрема для військових, які 
обов’язково повернуться з перемогою і 
прийдуть до мирного театру.
 Через воєнний стан у 2022-му «ГРА» 
не проводилася. Тож тепер оргкомітет ви-
рішив провести фестиваль-премію за під-
сумками двох календарних років. Учас-
никами творчого змагання можуть стати 
всі прем’єри, які вийшли у період з 1 січ-
ня 2021-го по 31 грудня 2022 р. Ще вирі-
шили ввести сьому, тематичну, номінацію: 
«За найкращу виставу-рефлексію на події 
російсько-української війни». 
 Взявши до уваги те, що не всі прем’єрні 
вистави 2021 року наразі залишилися в ре-

пертуарі театрів (через відтік кадрів, пе-
регляд театрами репертуарної політики 
тощо), а також те, що 2022 рік був не та-
ким насиченим на прем’єри, експертною 
радою буде сформовано лонг- і шортліст, 
що об’єднає постановки цих двох років.
 Зважаючи на російську військову аг-
ресію і те, що офіційна культура рф є доно-
ром цієї агресії, фестиваль-премія не роз-
глядатиме російськомовні вистави та ті, 
які створені за творами авторів країни-аг-
ресора. Також не прийматимуться заявки 
на участь у творчому змаганні прем’єр, до 
складу творчих груп яких входять пред-
ставники країни-агресора та/або громадя-
ни інших країн, які не висловили публіч-
но свою позицію щодо російсько-українсь-
кої війни. 
 Фестиваль-премія «ГРА» проводиться 
на конкурсній основі, в ньому може взяти 
участь будь-який професійний театраль-
ний колектив будь-якої форми власності 
(державний, комунальний, приватний). 
Відбір учасників здійснюється у декіль-
ка етапів. До 27 березня на основі поданих 
від театрів заявок експертна рада сформує 
лонгліст учасників. Далі, після перегляду 
експертами наживо вистав із лонгліста, до 
першої половини липня у шортліст оберуть 
12 вистав. У другій половині листопада від-

будеться їх показ у місті, обраному оргко-
мітетом, та визначення переможців міжна-
родним журі.
 Лауреати фестивалю-премії визнача-
тимуться, окрім названої нової, у шести 
традиційних упродовж кількох років за-
гальних номінаціях: «За найкращу дра-
матичну виставу»; «За найкращу виставу 
для дітей»; «За найкращу музичну виста-
ву у жанрі опери/оперети/мюзиклу»; «За 
найкращу танцювальну виставу і виставу 
фізичного театру»; «За найкращу камер-
ну виставу» (до 150 глядачів); «За найкра-
щу виставу на перетині театральних жан-
рів, мистецького синтезу і перформатив-
них форм». А також у шести індивідуаль-
них номінаціях: «За найкращу жіночу 
роль»; «За найкращу чоловічу роль»; «За 
найкращу режисерську роботу»; «За най-
кращу сценографію»; «За найкраще хоре-

ографічне рішення вистави»; «За найкра-
ще музичне рішення вистави». Найкра-
щих ГРАвців у «ГРА» за «театральний 
«Оскар» нагородять Дипломом лауреата 
та грошовою винагородою на реалізацію 
нового проєкту.
 Ретельно відслідковувати етапи роз-
витку українського театру довірено екс-
пертній раді, у складі якої традиційно від-
булася ротація: Юлія Бентя (м. Київ), Анна 
Білик (м. Херсон), Сергій Васильєв (Київ), 
Ганна Веселовська (м. Київ), Роман Лав-
рентій (м. Львів), Людмила Олтаржевсь-
ка (м. Київ), Олександр Островський (м. 
Київ), Віктор Рубан (м. Київ), Ольга Стель-
машевська (м. Київ) та Юлія Щукіна (м. 
Харків). Десяток експертів, у яких попе-
реду тисячі кілометрів Україною та багато 
годин вистав, уже готується вирушати на 
пошуки найкращих. ■ 

Найкращих у театральній сфері визначатимуть за два роки.
Фото надане організаторами.

❙
❙

ЧАС «Т»

І прийшла сьома номінація
Престижний театральний фестиваль-премія «ГРА» 
вибиратиме найкращі прем’єри за два роки

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

    Після 2014-го «Мистецтво війни» ви-
йшло у кількох видавництвах, і то нема-
лими накладами. У різних перекладах, 
а деякі навіть з картинками. Та, схоже, 
інфантильні читачі з печерських пагор-
бів не догнали й цього. Бо як інакше по-
яснити цілковитий ігнор усіх трьох ос-
новних постулатів Сунь-цзи: «Війна – це 
мистецтво брехні… Той, хто не планує, 
прирікає себе на очевидну поразку… Роз-
відницька діяльність – найважливіша 
на війні». Попри те, що «Над прірвою» 
формально таки є хронологією, по суті 
ж це – авдит втрат унаслідок злочинної 
недбалости вищих посадовців. Як-то ка-
жуть, за гамбурзьким рахунком або ж за 
протоколом Сунь-цзи.
    Про створення потужного розвідуваль-
ного співтовариства як пріоритетного 
чинника обороноздатности пан Горбулін 
говорить давно, ще від часів очолюван-
ня ним Ради нацбезпеки. Й оскільки ця 
тема присутня як провідна і в поперед-
ній його книжці (Як перемогти Росію 
у війні майбутнього. –  К.: Брайт Букс, 
2020), можна висновкувати, що до пов-
номасштабного вторгнення проблема 
кардинально розв’язана не була. У но-
винці про стан української розвідки – 
мало (авжеж, воєнна таємниця). Але за 
певними глухими натяками можна зро-
зуміти, що справи не аж так взірцеві: 
автори нарікають на відсутність серйоз-
ної аналітики, а розвідка ж – це не так 
про ходіння за лінію фронту чи про шпи-
гунів, як про фахову інтерпретацію да-
них.
    Помітний брак аналітичної культури, 
за Горбуліним, – це взагалі один з го-
ловних чинників усіх українських не-
гараздів доби Незалежности. Такої ж 
думки дотримується ще одна неабияка 
аналітикиня, Оксана Забужко: «Ціль-
ної картини ніхто не складав» (Най-
довша подорож.– К.: Комора, 2022). 
Володимир Павлович вважає, що «пла-
нування на стратегічну перспекти-
ву зникло з черги денної» під час друго-
го президентського терміну Кучми. На 
публічній поверхні це виглядало так: 
«Перший серйозний дзвоник: відставка 
Євгена Марчука і призначення на пост 
прем’єра Павла Лазаренка. Другий: за-
міна на посту голови СБУ Володимира 
Радченка, замість котрого поставле-
но Леоніда Деркача... Нарешті – поява 
Олександра Кузьмука на чолі Мініс-
терства оборони» (Мій шлях у задзер-
калля. – К.: Брайт Букс, 2019).
   До передвоєнного планування ще по-
вернемося, а поки про перший постулат 
Сунь-цзи – обов’язкову аналітику брех-
ні як «мистецтва війни». Пані Забужко 
переконана, що тут москалі мають єди-
не світове досягнення, яке за ними варто 
визнати, – «масове психологічне насиль-
ство, технологію якого Москва може з 
повним правом вважати своєю головною 
зброєю». Пан Горбулін конкретніший: 
«Інформаційно-психологічні операції від 
самого початку масштабного вторгнен-
ня опинилися на ключовому місці – вони 
становили й надалі становлять близь-
ко 90% усіх атак Росії». Він же у попе-

редній своїй книжці, аналізуючи випуск 
російської підривної книжкової та кі-
нопродукції, ужив цікаве порівняння: 
«Фільм Сємьона Пєгова «Позивний «До-
нецьк» можна порівняти з артилерійсь-
ким обстрілом мирного міста».
   Зосередьмося: 90% повномасштабного 
вторгнення – це ІПСО. Це означає одне: 
нагальну потребу в серйозній аналіти-
ці всього, що озвучує ворог. Так, маємо 
декілька креативних ютуб-каналів, що 
ловлять на гарячому й дотепно обсмію-
ють російських пропагандистів. І це 
добре, бо сміх якщо й не лікує, то при-
наймні знеболює. Проте такого штибу 
жарти здебільшого є оборонною такти-
кою. Пам’ятаєте, як навесні вигулькну-
ла стаття одного з московських політтех-
нологів, де відкритим текстом названо 
справжні цілі «спецоперації»: фізичне 
й символічне знищення всього, що має 
дотичність слова «Україна». Тут уже 
було не до жартів, інформаційний про-
стір впав у ступор. А чого було шокува-
тися? Хіба зіткнулися з чимось незна-
ним? Шість років тому вийшла книжка 
фінансиста-аналітика Олександра Сав-
ченка, де він уже дослідив подібні од-
кровення й дійшов психоаналітичного 
висновку: «Захоплення чи знищення Ук-
раїни є їх базовою, фізіологічною потре-
бою, яка за рейтинґом іде зразу за «вод-
кою» та їжею» (Антиукраїнець, або 
Воля до боротьби, поразки чи зради. – 
К.: Самміт-Книга, 2017).
   Не почули. Усі згадувані мною нині 
книжки – саме про те, як українські 
урядовці злочинно пускали повз вуха 
російські месиджі упродовж тридцяти 
років. Як вони й не намагалися вилу-
щити з московської брехні напівправду 
і використати цей матеріал для адекват-
ного планування. Натомість – зі шкіри 
пнулися, аби замилити очі своїм вибор-
цям. Скільки було фанфар, коли у Держ-
бюджеті-2022 на сектор безпеки і оборо-
ни виділили рекордну суму 323,1 млрд 

грн! Й анічичирк про те, що військовим 
з того запланували тільки  133,5 млрд 
грн, і це було удвічі менше, аніж Поль-
ща витратила попереднього року на свою 
армію, удвічі меншу за нашу.
   У книжці Горбуліна/Бадрака знахо-
димо слова «таємний План оборони». 
Поруч немає оціночної лексики, але ж 
скільки тут гіркого сарказму – особли-
во після усіх тих ганебних історій з Укр-
оборонпромом, «Вільхою», «Корсара-
ми», безпілотниками. За два місяці до 
повномасштабного вторгнення у «Вій-
ськовому кур’єрі України» надрукова-
но статтю командира однієї з бригад, де 
він аналізує стан боєготовности і дохо-
дить вбивчого висновку: «І ти розумієш, 
що не маєш чого протиставити окупан-
там». А ось коментар наших авторів до 
того «таємного плану», яким намагаєть-
ся прикритися Банкова: «В Україні до 
великої війни у владних колах ніхто не 
готувався… Будівництва потужної ар-
мії як інституту стримування агресії 
РФ не відбулося». Очевидно: аби убезпе-
читися від подібного надалі, варто пере-
вести цю публіцистику у формат кримі-
нального розслідування.
   Книжку «Над прірвою» вирізняє чіт-
ка кореляція хронології та причинно-
наслідкових механізмів; це, сказати б, 
історія війни в дусі Черчилля з його па-
норамним поглядом. «Сьогодні немає 
сумнівів, що масштабна континен-
тальна війна стала логічним наслідком 
слабкости «колективного Заходу… Під 
час візиту до Києва у воєнному квітні 
2022-го прем’єр-міністр Великої Бри-
танії Бо>ріс Джонсон визнав, що повно-
масштабна війна Росії проти України 
з ракетними та авіаційними атаками 
стала можливою через занадто мляву 
й загалом неадекватну реакцію Заходу 
на вторгнення Росії в Україну 2014 року 
та захоплення нею Криму».
   У Горбуліна/Бадрака чимало обґрун-
тованих претензій до Заходу: «Вирі-
шальні моменти виникали не через по-
тужне посилення ворога, а внаслідок 
тотальної залежности від постачань 
озброєнь і боєприпасів… Щойно РФ почи-
нала втрачати військовий потенціал, 
західні партнери майже синхронно при-
пиняли постачання зброї… Саме така 
російсько-українська війна влаштовува-
ла всіх» (авжеж – «у червні США впер-
ше в історії постачили до Європи більше 
газу, ніж Росія»). Такі ж претензії вини-
кали і в західних аналітиків. На початку 
квітня відставний генерал Бен Годжес 
сказав: «У наступні три тижні Украї-
на зможе переламати ситуацію та пе-
ремогти Росію, якщо Захід терміново 
надасть усе, що просить Київ» (Лівий 
берег, 03.04.2022). Не сталося. Пізніше 
«в НАТО визнали: битому угрупован-
ню Путіна фактично дали можливість 
оговтатися».
   Але і вдячности до партнерів наші ав-
тори не приховують. Ба більше, першим 

репером майбутньої перемоги вони вва-
жають Мюнхенську безпекову конфе-
ренцію 19.02.2022 р. – «момент, коли 
прем’єр Великої Британії Бо>ріс Джон-
сон у своїй промові закликав Захід згур-
туватися та не дати Росії вторгнути-
ся в Україну, можна вважати початком 
формування антипутінської коаліції». 
Другий хронологічний репер – перші три 
дні агресії, коли «вороже кільце навколо 
столиці було майже сформовано», але 
сталося диво, яке ще довго осмислюва-
тимуть культурологи. Українці вийшли 
назустріч танковим колонам, здебільшо-
го так і не дочекавшись від тероборони 
бодай стрілецької зброї, – «вони так ви-
ходили за межі можливого, що інколи 
здавалися казковими». Звісно, допомог-
ло і те, що Росія отруїлася власною брех-
нею: «Фатальні помилки путінського 
Кремля – тріумфальна хода загарбниць-
ких колон із парадною формою у багажі 
та оркестрами в ар’єргарді, очікування 
зустрічей «із хлібом-сіллю» – врятува-
ли Україну. Це дало можливість пере-
вести дух і, головне, здивувати Захід, 
який наважився повірити в диво та на-
давати зброю далі». 
   Третя рубіжна ознака цієї війни – «у 
березні українська армія створила іс-
торичну сенсацію світового рівня… Пер-
ший приклад в історії, коли тактична 
зброя змінила воєнну стратегію великої 
держави-агресорки». Четверта – «у серп-
ні стало цілком зрозуміло, що перемога 
України – зовсім не ілюзія». Атака вій-
ськового аеродрому в Саках, харківська 
операція на початку вересня – «Украї-
на довела, що здатна реалізувати будь-
який сценарій завершення війни».
   Так бачать ситуацію українські аналі-
тики. Але в них є й могутні опоненти 
– радник з нацбезпеки США та дирек-
тор ЦРУ, приміром. Вони й досі пле-
кають надію на переговори-поступки. 
Горбулін/Бадрак не заходять із ними 
в політичну дискусію, просто тестують 
різні сценарії на життєздатність і дохо-
дять однозначного висновку: «Жодне 
дипломатичне рішення неможливе до 
російського військового краху».
   У цьому й принада справжньої аналіти-
ки: вона не тільки унаочнює всі ті «хто-
що-де-як-коли-навіщо?», а й оприявнює 
коридор можливостей. Читаємо: «Під-
приємства ОПК нині здатні протя-
гом року виробляти 70-80 ракет із даль-
ністю ураження цілей противника на 
відстані до 280 км. Аналіз перспектив 
свідчить про можливість збільшення 
дальности ураження ракет щонаймен-
ше до 500 км. А надалі – до 1000-1500 
км. Наявність в України близько 2 ти-
сяч ракет із різною дальністю уражен-
ня унеможливить агресію навіть такої 
країни, як Росія».
   Все упирається в химерні українські 
обставини: «Якби президент Зеленсь-
кий взяв ракетні програми під особис-
тий контроль…». ■

НОМІНАНТ

Сунь-цзи
і печерські пагорби

■ КОРОТКІ СПИСКИ: ОБРІЇ

Далі публікуємо Короткі списки рейтингу’2022 (номінантів подано за абет-
кою) – лавреати стануть відомі наприкінці лютого.Три інші підномінації «Об-
ріїв» – на нашому партнерському сайті «Буквоїд».
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■

Костянтин РОДИК

Ця війна розпочалася давно. Дуже давно. Перша фраза у книжці Володимира Гор-
буліна і Валентина Бадрака «Над прірвою. 200 днів російської війни» (К.: Брайт Букс, 
2022) така: «Історики підрахували, що Україна веде 23-тю війну за свою незалеж-
ність проти агресивної та надзвичайно впертої Росії-Московії». А шість років тому 
пан Горбулін попереджав, що так було, є і буде – «ми повинні чітко розуміти, що 
для України воєнна загроза з боку Росії не зникне ніколи» (Хроніки передбачень: 
2006–2017. – Х.: Фоліо, 2017). Тоді – не почули. Як, здається, не чули й аналітиків 
давніших часів. Хоч як прикро, не буде перебільшенням припустити, що й ті раніші 
напади так само супроводжувалися нехтуванням найдревнішого «воєнного статуту» 
для політиків – трактату Сунь-цзи.
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Маючи лише цей овоч, скільки можна 
приготувати смачних, поживних та ко-
рисних страв! Картопля варена, смаже-
на, тушкована, печена на багатті... З неї 
готують і супи, і млинці, і салати, і гар-
ніри, і, звичайно, всілякі гарячі страви 
на друге. Картопля-пюре, шматочками, 
в мундирах... Вона добре поєднується з 
м’ясом, рибою, овочами, зеленню...
Але якщо вам уже набридли традиційні 
картопляні страви, ми для вас підібрали 
досить цікаві наїдки, що сподобаються 
кожному члену сім’ї.

Запіканка з картоплі і фаршу потішить 
всю родину

 Це проста, але досить смачна і ситна 
страва, а її приготування не потребує ба-
гато часу та сил.
 Отже, вам знадобляться:
 — 800 г картоплі;
 — 300 г фаршу;
 — 1 солодкий перець;
 — 1 яйце;
 — 100 мл сметани;
 — 50 мл води;
 — 150 г твердого сиру;
 — сіль, перець за смаком.

 Візьміть фарш, додайте яйце, сіль 
та мелений перець і ретельно все пере-
мішайте. Змастіть форму для випікан-
ня розтопленим вершковим маслом. 
Наріжте картоплю кружечками (шири-
на не більше 1 см) та викладіть  її у фор-
му.
 Змішайте сметану з водою, сіллю та 
перцем та залийте цією сумішшю кар-
топлю, а зверху розподіліть фарш.
 Солодкий перець поріжте смужками 
і викладіть. Зверху щедро натріть твер-
дий сир.
 Запіканка з картоплі і фаршу го-
тується в розігрітій до 180 градусів ду-
ховці приблизно 50 хвилин.

Картопля в горщиках з м’ясом і 
грибами — вечеря буде на славу

 Це воістину універсальна страва, що 
сподобається усім. Тож якщо ви хочете 
здивувати своїх близьких приємною ве-
черею, то така картопля в горщиках від-
мінно підійде, адже рецепт нескладний, 
а смак страви — просто чудовий.
 Вам знадобляться: 
 — 1 кг картоплі;
 — 4-5 шт. печериць;
 — 300-350 г свинини;
 — 2 шт. моркви;
 — 1 цибулина;
 — 10-15 г вершкового масла;
 — 130 г твердого сиру;
 — соняшникова олія для смаження;
 — сіль, перець чорний мелений за 
смаком.
 М’ясо поріжте на шматочки, цибулю 
— кубиками, а моркву натріть на терт-
ці. Печериці поріжте шматочками, і чим 
більші вони, тим соковитішими будуть 
у самій страві. Щоб процес приготуван-
ня прискорився, ми обсмажимо на одній 

сковорідці м’ясо до золотистої скорин-
ки, а на другій — цибулю, а потім дода-
мо до неї моркву.
 Тепер необхідно покласти всі інг-
редієнти в горщики. На дно покладемо 
порізану на шматочки картоплю, а звер-
ху — обсмажені гриби і м’ясо. Після цьо-
го викладемо цибулю і моркву. Не забу-
вайте солити і перчити. Ложкою тро-
хи притисніть інгредієнти, які ми вже 
склали в горщики. 
 Знову поріжте шар картоплі, по-
верх неї викладіть трохи м’яса, потім — 
овочі. А зверху присипте все натертим 
сиром.
 Для кращого смаку картоплі мож-
на додати вершкове масло. У кожен гор-
щик налийте трохи води, приблизно по 
50 мл, і накрийте їх. Поставте в духов-
ку на 30-40 хвилин при температурі 200 
градусів.

Хрусткі деруни зі сметаною

 Деруни, драники або тертюхи — 
оладки з тертої картоплі, яєць і борош-
на. Туди додають трохи цибулі, часни-
ку, спеції і традиційно смажать на рос-
линній олії. Найсмачніші деруни сма-
кують гарячими, щойно зі сковорідки, 
коли ще хрусткі. А якщо додати сме-
танки або підливки... Ммммм... Сма-
кота. 
 Зазвичай для приготування дерунів 
картоплю труть на тертці. Той, хто ро-
бив це на великий гурт чи навіть на 
маленьку компанію, чудово знає, на-
скільки це непроста справа. Однак чи-
мало господинь перебивають  картоплю 
з цибулею в блендері або перекручують 
на м’ясорубці. Вжух — і готово! Проте, 
якщо ви хочете відчути справжній смак 
дерунів, не полінуйтеся і все ж натріть 
картоплю на тертці.
 Для приготування вам знадоблять-
ся:
 — картопля — 1 кг,
 — яйця — 2 шт,
 — цибуля — 2 шт,
 — борошно —2 ст. л.,
 — олія для смаження,
 — сіль, перець мелений.
 Овочі очищуємо і тремо на тертці. 
Доречно чергувати картоплю та цибу-
лю, позаяк цибулеве пюре запобігає по-
темнінню вже натертої картоплі. Зайву 
рідину зливаємо, можна відтиснути ру-
ками, але не дуже сильно, щоб деруни 
не вийшли надто сухими. До натертих 
овочів додаємо борошно, яйця, сіль, пе-
рець і перемішуємо до однорідної маси. 
На добре розігріту сковорідку наливає-
мо олію і столовою ложкою викладає-
мо картопляне тісто, дотримуючись від-
стані між млинцями. Обсмажуємо на 
середньому вогні з двох боків до золо-
тавої скоринки.

 Готові деруни викладаємо на папе-
ровий рушник, щоб прибрати зайвий 
жир.
 Проте деруни люблять експеримен-
ти. Тому часто господині кладуть ще й 
начинку. Яку? А то вже що забажаєте 
— м’ясний чи рибний фарш, капусту 
тушковану або гриби. Експериментуй-
те. У вас усе вдасться.

Картопля фарширована — чудова 
страва для недільного столу

 Вона легка у приготуванні, містить 
прості і доступні інгредієнти, але попри 
це виходить невимовно красивою, аро-
матною та апетитною. Ви досить швид-
ко її зможете приготувати. Спробуйте, 
і ви переконаєтеся в тому, що вона вар-
та вашої уваги.
 Для приготування вам знадоблять-
ся:
 — картопля —10 шт.;
 — фарш свинячо-яловичий 600 г;
 — цибуля — 1 шт.;
 — сметана — 200 мл;
 — кетчуп — 1 ч. л.;
 — аджика — 1 ч. л.;
 — вода — 150 мл;
 — сіль, перець чорний мелений за 
смаком.
 Картоплю необхідно почистити, 
а потім вирізати у серединці отвори 
за допомогою звичайного кухонного 
ножа. Після цього варто приготувати 
фарш для нашої картоплі. До м’яса до-
даємо кубики попередньо підсмаженої 
до золотистості цибулі, сіль, перець, а 
також інші спеції за смаком. Гарнень-
ко все перемішуємо.
 Інгредієнти підготовлені, тому мо-
жемо формувати нашу страву. В от-
вори кожної картоплини накладаємо 
фарш. Чим більше фаршу ви додасте, 
тим смачнішою вийде страва. Тепер бе-
ремо форму для випікання і викладає-
мо в неї фаршировану картоплю.
 Далі нам потрібно приготувати 
соус. В окремій тарілці змішуємо сме-
тану, трішки солі, кетчуп, а також го-
стру аджику.
 Отриманий соус виливаємо на кар-
топлю й додаємо сюди трішки води. 
Накриваємо ємність фольгою і ставимо 
нашу страву в розігріту до 180 градусів 
духовку приблизно на 80 хвилин. За 10 
хвилин до закінчення приготування з 
картоплі потрібно зняти фольгу.
 Приготовлену фаршировану кар-
топлю викладаємо на тарілку, поси-
паємо подрібненим кропом, а потім по-
даємо до столу. Смачного вам та вашим 
рідним!

Кульки з картоплі та сиру

 З картоплі виходять цікаві закуски, 
що прийдуться вам до вподоби. Домаш-
ні картопляні кульки — ніжні й хруст-
кі, це неймовірно смачний варіант для 
швидкого перекусу. Рецепт надзвичай-
но простий, а інгредієнти дешеві й до-
ступні. Такі кульки можна подавати й 
до вечері.
 Для приготування необхідно:
 — відварена картопля — 500 г;
 — пшеничне борошно — 80 г;
 — картопляний крохмаль — 2 ст. л. 
з гіркою;
 — сир твердий — 20 г;
 — середнє яйце — 1 шт.;
 — панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
 — олія — 500 мл;
 — спеції, сіль, часник за смаком.
 Вам знадобиться 500 г картопляного 
сухого пюре без молока і без масла. До-
дайте приблизно 0,5 склянки пшенич-
ного борошна, тобто 80 г борошна. Та-
кож додайте 2 ст. л. з гіркою картопля-
ного крохмалю. Вбийте 1 яйце середньо-
го розміру і натріть на тертці близько 20 
г твердого сиру. Також додайте в миску 
спеції.
 Замісіть картопляне тісто, однак 
вимішуйте недовго, лише до тих пір, 
поки всі інгредієнти з’єднаються в щіль-
ну масу. Якщо тісто здається занадто 
рихлим, значить, у цю масу потрібно до-
дати більше борошна.
 Висипте близько 2 ст. л. паніруваль-
них сухарів на невелику тарілку. Кар-
топляне тісто поріжте на величенькі 
смужки, поріжте їх на кубики і з кожно-
го сформуйте маленькі кульки з волось-
кий горіх. Усередину можна покласти 
невеликий шматочок сиру, але це за ба-
жанням. Обваляйте їх у панірувальних 
сухарях і викладіть одна поруч з іншою 
на тарілку або дерев’яну дошку.
 Підготуйте каструлю або сковоро-
ду маленького або середнього розміру 
з високими бортами. Налийте близько 
500 мл олії, почніть нагрівати. Вста-
новіть конфорку на середню потуж-
ність і терпляче чекайте. Як тільки 
олія нагріється до 165 градусів, можна 
починати смажити картопляні куль-
ки. Помістіть у каструлю досить куль-
ок, щоб вони могли вільно смажити-
ся поруч одна з одною. Приблизно че-
рез 5 хвилин вони повинні бути готові. 
Зберіть готові картопляні кульки за 
допомогою друшляка і викладіть їх на 
паперовий рушник. Одразу ж смажте 
наступну партію.
 Таким способом обсмажте всі куль-
ки. Вони ідеально хрумтять зовні, а все-
редині ароматні і м’які. Найкраще пода-
вати їх одразу після смаження. Їх мож-
на занурити в кетчуп або у ваш улюбле-
ний соус. ■

РЕЦЕПТИ

Картопля — всьому голова: 
п’ять вишуканих страв 
із невишуканого овоча
Картопля — найпопулярніший продукт харчування в Україні, один з головних 
інгредієнтів сучасних господинь

■

Запіканка з картоплі та фаршу.❙

Картопля в горщиках з м’ясом і грибами.❙

Деруни зі сметаною.❙

Фарширована картопля.❙

Кульки з картоплі та сиру❙
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Григорій ХАТА

Намір МОК повернути до олім-
пійської сім’ї спортсменів з росії 
та білорусі викликав в Україні та 
світі неймовірно потужну хвилю 
обурення та спротиву. Протест 
української влади про недореч-
ність подібного кроку в умовах 
нестихаючої російської агресії 
одразу підтримали найближчі 
союзники, не виключивши при 
цьому й можливість бойкоту па-
ризької Олімпіади-2024.

Без поспішних рухів
 Міністри спорту урядів Лит-
ви, Латвії, Естонії та Польщі у 
спільній заяві закликали МОК 
заборонити російським та бі-
лоруським спортсменам брати 
участь у паризькій Олімпіаді-
2024, оскільки, за їхнім твер-
дженням, такий крок сприяти-
ме «використанню спорту для 
легітимізації політичних рі-
шень та відвернення уваги від 
загарбницької війни росії про-
ти України».
 За словами польського 
«спортивного» міністра Ка-
міля Бортничука, формуєть-
ся потужна коаліція, учасни-
ки якої готові активно протес-
тувати проти участі російських 
та білоруських спортсменів на 
ОІ-2024. Днями міністри спорту 
з близько 40 країн (члени Євро-
пейського Союзу, Велика Бри-
танія, Австралія, Канада, Пів-
денна Корея та Японія) плану-
ють зустріч, аби виробити мак-
симально жорстку позицію, 
спрямовану проти участі пред-
ставників росії та білорусі в 
Олімпійських іграх.
 Очевидно, серед питань, які 
стоятимуть на порядку денному 
цього «спортивного» форуму, 
буде й тема можливого бойкоту 
паризьких Ігор. Можна одразу 
сказати, що питання це вельми 
гостре, болюче й неоднозначне, 
котре потребує тривалого обго-
ворення та багатосторонніх кон-
сультацій. Про нього, до слова, 
вже говорили й в Україні, од-
нак із остаточними заявами ви-
рішили не поспішати.
  «Я б дав МОК шанс на само-
рефлексію, поки що не ставив 
би їх перед стіною таких силь-
них альтернатив. Ігри відбу-
дуться в середині наступного 
року, тому є час, щоб оцінити 
інструменти», — наголосив Ка-
міль Бортничук.
 Міністр молоді та спорту 
України Вадим Гутцайт, який 
одночасно є й очільником ук-
раїнського НОК, каже, що бой-
кот паризької Олімпіади — це 
крайній захід. На позачерговій 
асамблеї НОК України обійшли-
ся без «поспішних рухів», тож 
для початку оголосили прове-
дення консультацій з націо-
нальними спортивними феде-
раціями та суб’єктами олімпій-
ського руху щодо можливості 
бойкоту Олімпіади-2024 у разі 
дозволу російським та білорусь-
ким спортсменам повернутися 
на міжнародні спортивні арени 
до припинення агресії росії про-
ти України.

Озираючись за океан
 «Якщо ми влаштуємо бой-
кот на 20-30 країн, які не при-
їдуть на Олімпіаду, то змаган-
ня будуть нікому не цікаві», 
— прогнозує призерка Олім-
пійських ігор, народний депу-
тат України Ольга Саладуха. 
Утім далеко не всі в спортивно-
му світі готові йти на такий ра-
дикальний крок. Приміром, в 
Естонії, політичне керівництво 
якої активно виступає проти 
участі росіян та білорусів у па-
ризькій Олімпіаді до завершен-
ня війни в Україні, представ-

ники олімпійського руху твер-
дять, що не планують бойкоту-
вати Ігри-2024. Згідно з заявою 
керівника Олімпійського комі-
тету Естонії Урмаса Сиирумаа, 
бойкот нічого не дасть, а лише 
призведе до того, що спортсме-
ни втратять свій шанс виступи-
ти на Олімпіаді.
 У пресслужбі Конфедерації 
олімпійських видів спорту Ні-
меччини зазначають, що дис-
кусія про бойкот наразі не ве-
деться й водночас озираються 
на США, де нещодавно прес-
секретар Білого дому Карін 
Жан-П’єр зробила цікаву за-
яву, в якій не виключила мож-
ливості участі російських та бі-
лоруських спортсменів в Олім-
піаді-2024. «Сполучені Шта-
ти підтримують відсторонення 
російських і білоруських спор-
тивних керівних органів від 
міжнародних спортивних ор-
ганізацій і заохочують органі-
зації призупинити трансляцію 
спортивних змагань в обидві 
країни. А якщо спортсменам 
дозволять брати участь у таких 
заходах, як Олімпійські ігри, 
то має бути абсолютно ясно, що 
вони не представляють російсь-
ку чи білоруську держави. Їхні 
прапори, емблеми та гімни та-
кож мають бути заборонені», — 
сказала речниця.
 Напевно, у США дають зро-
зуміти, що спортивна доля 
росіян та білорусів повністю 
залежатиме від рішення МОК. 
А там постійно говорять про 
Олімпійську хартію, котра пе-
редбачає відкритість Ігор для 
всіх країн світу. «Ми маємо 
гарантувати доступ до спорту 
для всіх країн та континентів. 
Ми повинні захистити символ 
Ігор, цінність спорту, який зда-
тен об’єднувати людей, дарува-
ти радість усім поколінням», 
— заявив голова оргкомітету 
паризької Олімпіади-2024 Тоні 
Естанге.

 А що стосується можливого 
бойкоту, то в МОК уже заяви-
ли, що він суперечить основам 
олімпійського руху та принци-
пам, які він відстоює. «Як за-
свідчила історія, попередні бой-
коти Олімпійських ігор не до-
сягли своїх політичних цілей і 
служили лише для покарання 
спортсменів та національних 
олімпійських комітетів, які 
влаштовували бойкот», — пові-
домили в МОК.

Бюрократична загроза
 При цьому президент Украї-
ни Володимир Зеленський вва-
жає, що перед олімпійським ру-
хом постала загроза у вигляді 
слабкості міжнародної спор-
тивної бюрократії, яка, за його 
словами, намагається фактично 
дозволити росії пропагандист-
ське використання спорту. Про-

те, наголошує глава держави, у 
світі чують позицію України.
 До слова, 6 лютого Верхов-
на Рада України ухвалила пос-
танову про звернення до МОК, 
міжнародних спортивних фе-
дерацій та парламентів, націо-
нальних олімпійських комі-
тетів інших країн. Парламен-
тарії закликали заборонити 
участь представників росії та 
білорусі в міжнародних змаган-
нях до завершення російської 
агресії проти України, й вказа-
ли на те, що допуск російських 
та білоруських спортсменів до 
міжнародних змагань під час 
повномасштабної агресії проти 
України стане неприхованою 
підтримкою цієї війни та спро-
бою умиротворення агресора.
 А те, що Україну справді чу-
ють, свідчить, до прикладу, за-
ява міністра культури Данії 

Якоба Ангеля-Шмідта, котрий 
наголошує: «Офіційна позиція 
Данії полягає в тому, що росії 
потрібно заборонити участь в 
усіх міжнародних змаганнях, 
допоки вона продовжує воєнну 
агресію проти України».
 Аналогічну позицію вислов-
люють і в Норвегії. В офіційній 
заяві, зробленій від імені нор-
везької спортивної спільноти 
знаними біатлоністами Тар’є та 
Йоханнесом Бьо, Інгрід Тандре-
волл й Стурлою Легрейд, йдеть-
ся про те, що представники 
країн-агресорок до завершення 
війни в Україні не мають жод-
ного морального права висту-
пати на одній арені з представ-
никами демократичних країн, 
а розмежовувати в таких умо-
вах між собою поняття спорту 
та політики — наївно та недо-
речно. ■ 

Знаний норвезький біатлоніст Йоханнес Бьо переконаний, що росіяни та білоруси не мають морального права 
на участь у паризькій Олімпіаді, допоки триває російська агресія в Україні.
www.insidethegames.biz.

❙
❙
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НОК України взяв паузу в питанні бойкоту літньої Олімпіади-2024 в Парижі.
Фото з сайту noc-ukr.org.
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ІГРИ ЧИ ІГРИЩА?

Час на саморефлексію
У демократичному світі наголошують, що до завершення війни в Україні росії не місце 
на міжнародній спортивній арені

■
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«Прошу всіх трохи почекати. Ми всі дуже хотіли б оголосити якесь 

рішення. Але є правила, є контракт, Сергію Реброву треба його 
виконувати. Через деякий час, переконаний, ми все це оголосимо».

Андрій Павелко
президент УАФ

УКРАЇНА МОЛОДА

Олексій ПАВЛИШ

 Після Відкритого чемпіона-
ту Австралії у тенісному сезоні 
з’явилась пауза на матчі турні-
ру національних команд — Куб-
ка Девіса. Минулого тижня свій 
поєдинок у плей-оф Першої сві-
тової групи провела і українсь-
ка збірна проти значно слабшої 
за класом команди Лівану.
 Порівняно з вересневим мат-
чем проти угорців цього разу 
«синьо-жовта» збірна зібралась 
під керівництвом нового капіта-
на — Ореста Терещука, котрий 
замінив Андрія Медведєва. За 
словами віцепрезидента і ви-
конавчого директора Федера-
ції тенісу України Євгена Зукі-
на, з Медведєвим не домовились 
про подальшу співпрацю через 
традиційну відмову лідерів гра-
ти за команду. Як і торік, до лав 
збірної відмовились їхати най-
рейтинговіші українські тені-
систи: перша ракетка країни, 
представник топ-170 табеля 
про ранги Олесій Крутих, а та-
кож Віталій Сачко й Ілля Мар-
ченко. Не приїхав до Польщі на 
матчеву зустріч проти Лівану й 
найкращий український «пар-
ник» Денис Молчанов.
 За словами Зукіна, тенісис-
ти відмовляються грати, вима-
гаючи «абсолютно неприйнят-
ні» для федерації умови, самі ж 
спортсмени неодноразово зви-
нувачували керівництво ФТУ в 
некомпетентності. 
 Зрештою Терещук був зму-
шений викликати до збірної 
менш іменитих спортсменів: 
Олександра Овчаренка (ATP 
№378), Владислава Орлова (ATP 
№387), В’ячеслава Бєлінського 
(№619), Іллю Білобородька (№ 

832), та «парника» Владисла-
ва Манафова (№ 142 у парному 
рейтингу).
 Водночас склад суперників 
був іще слабшим: лише Бенжа-
мін Хасан із третьої сотні рей-

тингу грає на «челенджерах», 
інші ж представники близькос-
хідної держави грають пере-
важно «ф’ючерси».
 Перший заліковий бал у 
скарбничку збірної приніс Вла-

дислав Орлов, обігравши у двох 
сетах Хаді Хабіба (6:4, 6:2), ще 
один одиночний матч виграв 
Бєлінський, а вирішальне третє 
очко приніс дует Манафов/Біло-
бородько. Таким чином, завдя-

ки перемозі в матчі з Ліваном 
українська збірна знову проби-
ватиметься в кваліфікацію фі-
нального турніру Кубка Девіса. 
 Наступний суперник на-
шої команди по матчу плей-оф 
кваліфікації визначиться вже 
цього тижня, коли будуть відо-
мі всі переможці плей-офф Пер-
шої с»вітової групи і невдахи ра-
унду Qualifiers.
 Тим часом наші представ-
ниці WTA-туру по-різному 
виступили на турнірі серії 250 
у таїландському Хуахіні. 102-
га ракетка світу Даяна Ястрем-
ська, яка вже вигравала ці зма-
гання у 2019 році, цього разу зу-
пинилась на стадії другого кола, 
поступившись німкені Татьяні 
Марії. До чвертьфіналу дійш-
ла Марта Костюк, де її зупини-
ла ексчетверта ракетка світу 
та чемпіонка одного «шолома» 
Б’янка Андреєску з Канади.
 Проте найуспішнішим вий-
шов тиждень у Лесі Цуренко, 
яка на шляху до фіналу обіг-
рала і Марію, і Андреєску. А у 
вирішальному матчі за п’ятий 
у кар’єрі титул Леся в напру-
женій боротьбі програла у двох 
сетах китаянці Чжу Лінь (4:6, 
4:6). Попри прикру поразку, 
Цуренко заробила 20 тисяч до-
ларів та вперше з жовтня мину-
лого року піднялась до топ-100 
(Леся зробила ривок одразу на 
36 позицій і якраз замикає про-
відну сотню). 
 «Для мене видався вдалим 
старт сезону. Задоволена своєю 
грою і в Австралії, і в Таїланді. 
Що важливо, проблеми з ліктем 
уже не заважають, тому я гото-
ва грати далі», — не приховує 
оптимізму перед наступними 
турнірами Леся. ■

ТЕНІС

Малими силами
Українська збірна неосновним складом здолала ліванців у 
поєдинку Кубка Девіса

■

Ілля Білобородько та Владислав Манафов принесли збірній вирішальний бал у матчевій зустрічі проти Лівану.
Фото: Великий теніс України.
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Григорій ХАТА

 Уже понад місяць у національної 
збірної України з футболу немає голо-
вного тренера. Для перерви, де у «си-
ньо-жовтих» немає офіційних тур-
нірів, таке положення справ вигля-
дає не надто критичним. Утім напри-
кінці березня вітчизняним збірникам 
належить стартувати у відборі на ЧЄ-
2024, і поєдинок проти збірної Англії 
на «Уемблі» — випробування, котре 
потребує серйозного підходу та став-
лення.
 Президент УАФ Андрій Павелко 
просить не хвилюватися й трохи заче-
кати. Із кандидатурою нового настав-
ника «синьо-жовтих» у комітеті на-
ціональних збірних команд УАФ вже 
визначилися. Проте, за словами Па-
велка, оголосити його ім’я заважають 
правила.
 Очільник УАФ не став приховува-
ти, що основним кандидатом на поса-
ду головного тренера збірної України 
є Сергій Ребров. «Ми спілкуємося з 
ним, маємо спільне бачення щодо гри 
наших збірних. Ми всі розуміємо, що 
потрібно рухатися далі, бачити нашу 
збірну в перспективі, адже триває змі-
на поколінь. Нам імпонує те, що він 
може привести в наш футбол іспансь-
ку модель з іспанськими фахівцями. 
Це стосуватиметься гри не лише на-
ціональної збірної, а й молодіжної та 
юнацьких. Я впевнений, що це страте-
гічний і дуже далекоглядний крок», 
— каже Андрій Павелко.

 Зробити ж якісь офіційні заяви Асо-
ціації заважає чинний контракт Ребро-
ва з арабським клубом «Аль-Айн». 
 «Прошу всіх трохи почекати. Ми 
всі дуже хотіли б оголосити якесь рі-
шення. Але є правила, є контракт, Сер-
гію Станіславовичу треба його викону-
вати. Я впевнений, що він зараз зосе-
реджений на роботі у своєму клубі. Че-
рез деякий час, переконаний, ми все це 
оголосимо», — наголосив керівник віт-
чизняного футбольного господарства.
 Андрій Павелко пояснює, чому 
нова тренерська команда варта того, 
аби її трохи почекали: «Ми маємо 
стратегічне бачення для того, щоб 
тренерський штаб міг провести тек-
тонічну роботу з кількома покоління-
ми гравців. Ми могли б вибудувати ту 
стратегічну модель, яка дасть нашій 
збірній зіграти не лише 26 березня на 
«Вемблі», а й на ЧС-2030, коли ми всі 
очікуємо на домашній чемпіонат сві-
ту. Але найголовніше, що нашу збірну 
готуватимуть ті спеціалісти, які мог-
ли б працювати протягом кількох від-
бірних циклів. Тож тренерський штаб 
повинен напрацьовувати далекогляд-
ну стратегію».
 Подейкують, що Ребров працює 
над тим, аби достроково розірвати свій 
клубний контракт, який розрахований 
до літа 2023 року. У разі позитивного 
вирішення цього питання український 
спеціаліст особисто зможе вивести збір-
ну України на кваліфікаційну гру про-
ти Англії. В іншому випадку діями віт-
чизняних збірників у перших поєдин-

ках євровідбору-2024 керуватимуть 
помічники Реброва. За неофіційною ін-
формацією, ними стануть іспанці Ві-
кенте Гомес та Луїс Арагон Байон. 
 До слова, разом з тренерським шта-
бом Реброва до України з «Аль-Айну» 

планує повернутися й Андрій Ярмо-
ленко, котрого з нетерпінням очіку-
ють у «Динамо». Після переходу Вік-
тора Циганкова в іспанську «Жиро-
ну» «біло-синім» конче необхідне під-
силення атаки. ■

ФУТБОЛ

Елементи стратегічного планування
В УАФ взяли паузу для оголошення нового головного тренера національної збірної України

■

Сергія Реброва з нетерпінням чекають у національній збірній України.
Фото з сайту www.ua-football.com.
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КАЛЕЙДОСКОП

Марія ТКАЧЕНКО

 Знімаючи докумен-
тальний фільм на честь 
25-річчя від дня виходу 
фільму «Титанік», ре-
жисер Джеймс Кемерон 
припустив, що за певних 
умов герой Леонардо Ді 
Капріо Джек міг би ви-
жити у фіналі картини. 
Для цього його коханій 
Розі необхідно було від-
дати Джеку свій ряту-
вальний жилет.
 Фільм Кемерона на-
зиватиметься «Титанік: 
через 25 років», а зня-
тий він на честь ювілею 
з дня прем’єри «Титані-
ка» 1997 року з Кейт 
Вінслет і Леонардо Ді 
Капріо в головних ро-
лях. У рамках проєкту 
кінематографіст провів 
спеціальний експери-
мент, щоб розвінчати те-
орію про те, що головні 
герої картини — багата 
спадкоємиця Роза та па-
сажир нижньої палуби 
Джек — могли б удвох 
поміститися на плаваю-
чому уламку дверей, ря-
туючись після аварії ко-
рабля у фіналі стрічки. 
Уривок із проєкту по-
казали в ранковому шоу 
Good Morning America.
 Для експерименту 
Кемерон відтворив сце-
ну з фіналу картини в 
новозеландській лабора-
торії з вивчення впливу 
холоду на організм лю-
дини з професійними 
каскадерами приблизно 
такого ж зросту і стату-
ри, як Леонардо Ді Кап-
ріо та Кейт Вінслет, які 
зіграли Джека та Розу. 

Далі кінематографіст і 
каскадери перевірили 
три можливі сценарії, за 
яких обидва герої мог-
ли вижити. Поперед-
ньо випробувачів охо-
лодили до 35 градусів і 
попросили їх точно ви-
конати всі дії, які герої 
робили у фільмі відразу 
після потрапляння в хо-
лодну воду.
 Так, під час пере-
вірки одного з можли-
вих варіантів розвитку 
подій з’ясувалося, що за 
певних умов Джек таки 
міг вижити у фіналі 
фільму. Успішний гіпо-
тетичний сценарій при-
пускає, що героїня Рози 
віддає свій рятувальний 

жилет Джеку, який пе-
ребуває у воді, а сама 
забирається на уламок 
дверей. В уривку доку-
ментального проєкту 
Джеймс Кемерон виз-
нав, що в такому поло-
женні персонаж Ді Кап-
ріо міг би протриматися 
кілька годин до прибут-
тя рятувальної шлюпки 
і, можливо, залишити-
ся живим.
 Проте, за словами 
режисера «Титаніка», 
Джек не дозволив би 
Розі віддати йому свій 
рятувальний жилет. Кі-
нематографіст заявив, 
що герой не збирався 
робити нічого, що мог-
ло б поставити під за-

грозу життя коханої, 
що на 100% відповідає 
його характеру.
 Також Кемерон пе-
ревірив одну з найпо-
ширеніших фанатських 
теорій про те, що Роза та 
Джек могли б разом по-
міститися на імпровізо-
ваному плоту і вижити. 
Бо, як з’ясував режисер, 
тіла обох героїв були б 
досі частково у воді. В 
такій ситуації обидва 
персонажі, як показав 
експеримент, неминуче 
загинули б, оскільки се-
редня і нижня частини 
їхніх тіл фактично були 
б занурені в крижану ат-
лантичну воду впродовж 
кількох годин. ■

СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО 202316
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 Через проблеми з доставкою ук-
раїнського зерна в Африці може на-
стати голод. Мені здається, я знайшов 
вихід: давайте просто годувати Афри-
ку руснею.

* * *
 — Росіянин і кадировець пада-
ють із багатоповерхівки, хто впаде пер-
шим?
 — А яка різниця?

* * *
 У нас немає світла тимчасово, а 
росії вже нічого не світить назавжди.

* * *
 Сидить путін у бункері. Один. 
Лише його портрет на стіні. Путін — 
портрету:
 — Просрали війну, дебіли, що ж 
тепер буде?

 Портрет:
 — Поміняємось місцями.
 — В сенсі?
 — Мене знімуть, а тебе повісять.

* * *
 Після смерті путін потрапив у 
пекло, тут до нього підходить Гітлер і 
каже:
 — Слухай, ти зробив те, що не 
вдалося навіть мені.
 — Що саме?
 — Ти знищив росію.

* * *
 — Хто найбагатший фермер у 
світі?
 — Путін.
 — Чому?
 — У нього 140 мільйонів баранів 
і найбільший свинарник.

 По горизонталі: 1. Дрібна не-
чиста сила. 3. Смужка волосся, що 
з’єднує зачіску з вусами чи боро-
дою. 8. Ягода, гібрид чорної сморо-
дини і агрусу. 9. Дворянське звання. 
10. Давньогрецький сліпий поет, ав-
тор «Іліади» та «Одіссеї». 11. Сто-
лиця Чехії. 13. Харківський бійцівсь-
кий спортивний клуб, створений Єв-
геном Жиліним, який брав активну 
участь в Антимайдані та «Російській 
весні» 2014 року. 15. Американсь-
кий штат, де розташований найбіль-
ший полігон із випробування ядерної 
зброї. 16. Давньогрецький філософ, 
що жив у діжці. 18. Козацький со-
тник, один з очільників Коліївщини. 
21. «Не гавкає, не кусає, а в дім не 
пускає» (загадка). 23. Старовинне 
італійське місто, яке називають куль-
турною столицею XIV століття. 24. За-
глибина, в якій протікає річка. 25. «... 
любові в далекім тумані, а допливеш, 
коли тільки удвох. А допливеш, коли 
спільне бажання, ... любові та хвилі 
тривог» (пісня). 27. Головний порт 
Румунії. 28. Умовний знак чи комбі-
нація цифр, що дає доступ до інфор-
мації.
 По вертикалі: 1. Великий зем-
левласник у Середній Азії чи Казах-
стані. 2. Підставка для кулемета чи 
автомата, тринога. 3. Давній хміль-
ний напій, подібний до пива. 4. Влас-

ник крамниці, продавець. 5. Внутріш-
ня суть людини, її справжнє обличчя. 
6. Популярна марка машинної олії. 7. 
Людина, що не розрізняє кольорів. 
11. Бароковий вірш на славу якоїсь 
особи чи визначної події. 12. Благо-
дійні кошти, які виділяються фонда-
ми чи громадськими організаціями на 
реалізацію якогось проєкту. 14. Па-
ломницька хода до святих місць. 17. 
Кочівник, корінний житель Аравійсь-
кої пустелі чи Північної Африки. 19. 
Радянське означення нечесного пра-
цівника, який приносив додому про-
дукцію заводу чи фабрики, на якому 
працював. 20. Команда собаці з ви-
могою принести кинуту річ. 21. Ди-
хальний орган риб. 22. Той, хто слу-
жить на флоті. 26. Екскурсовод. ■

Кросворд №5
від 1 лютого

9—10 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадів. Вiтер північ-
но-західний, 1-2 м/сек. Температура вночi -6...-7, удень 
-2...-5. Післязавтра вночі -5...-7, удень 0...-4.

Курорти Карпат: ясно, без опадів. 
Славське: вночі -16...-17, удень -5...-12. 
Яремче: вночі -17...-18, удень -4...-14. 
Міжгір’я: вночі -18...-19, удень -4...-8. 
Рахів: уночі -16...-17, удень -5...-6.

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Чи міг вижити герой Леонардо 
Ді Капріо у фільмі «Титанік»?
Джеймс Кемерон вирішив знову порушити це питання

■

Кадр із фільму «Титанік».
Фото з сайту championat.com.

❙
❙

Була б моя бабуся, русні я не боюся
Тільки від початку широкомасштабного вторгнення москалів  літні пані з Полтави сплели понад 
тисячу маскувальних сіток
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