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стор. 10»

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал                                                                                             стор. 8 

Обміліле Оскільське водосховище.
Фото з сайту 2day.kh.ua.
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стор. 4»

Цей попіл Феніксом не стане

Курчат з українських 

золотих яєць восени 

рахуватиме Захід?

Фальшиві ноти міфу про «адін 
народ» 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 39,404 грн

Чому Національна музакадемія після 

року жорстокої повномасштабної 

війни не позбавилася в назві  імені 

російського композитора 

Петра Чайковського
стор. 6»

Голову податкового 

Комітету Верховної 

Ради звинувачують у 

махінаціях на десятки 

мільярдів гривень і 

зв’язках із росією

«Під дахом» Гетманцева

Де річка текла, 
там і буде?
Екологи пропонують не відновлювати зруйновану війною дамбу найбільшого 
лівобережного водосховища, повернувши притоці Сіверського Донця її природну форму

стор. 7»



СЕРЕДА, 8 БЕРЕЗНЯ 20232 ІнФорУМ
«Тепер, найближчим часом, кожному, хто говоритиме про необхідність діалогу, 
хороших русскіх чи щось подібне, тикатимуть те відео в обличчя. Самі того 
не бажаючи, московити погіршили своє становище в бік тотальної поразки та 
ліквідації рф як держави».

Мирослав Гай
волонтер, доброволець

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Ці кадри враз облеті-
ли увесь світ. Українсь-
кий солдат відмовив-
ся зрізати свій шеврон, 
зробив останню у своєму 
житті сигаретну затяж-
ку, спокійно промовив: 
«Слава Україні» і гордо 
прийняв смерть від лютої 
автоматної черги. Убив-
ці оскаженіли невипад-
ково, адже приготували-
ся зняти ролик про те, як 
полонений плазує перед 
ними, вимолюючи поща-
ду. Натомість отримали 
хвилину власної ганьби 
та ще й виставили свій 
сором на загальний ог-
ляд. 
 Логіку вже давно не 
латентних садистів, як 
завжди, зрозуміти склад-
но, але клінічні прояви 
типової «русскої душі» 
вкотре стали в українсь-
кій визвольній війні по-
воротним етапом. 
 «Поява відео унемож-
ливлює саму навіть спро-
бу нав’язати дискусію 
про припинення вогню 
чи перемир’я, про яке 
так часто говорять лобіс-
ти кремля на Заході, — 
прокоментував ситуа-
цію у фейсбуці волонтер, 
доброволець, керівник 
благодійної організації 
«Фонд Мир і Ко» Миро-
слав Гай. — Тепер, най-
ближчим часом, кожно-
му, хто говоритиме про 
необхідність діалогу, хо-
роших русскіх чи щось 
подібне, тикатимуть те 
відео в обличчя. Самі 
того не бажаючи, мос-
ковити погіршили своє 
становище в бік тоталь-
ної поразки та ліквідації 
рф як держави».
 До флешмобу з гас-
лом-відповіддю «Героям 
слава!», який організу-
вали в соціальних мере-
жах українці, вже при-
єдналися сотні відомих 
політичних і культурних 
діячів світу. Зокрема, ру-
мунський активіст та во-

лонтер Раду Хоссу, від-
значивши героїзм нашо-
го воїна, сказав наступ-
не: «Це не людина. Це 
герой. Це ідея. Герої та 
ідеї ніколи не вмирають. 
Україна переможе». 
 Реакція Володимира 
Зеленського на вбивство 
військового була очіку-
вано емоційною. У своє-
му вечірньому зверненні 
він пообіцяв знайти і по-
карати катів українсько-
го воїна, а також повідо-
мив, що на Ставці було 
прийнято рішення не ви-

ходити з Бахмута. «Сус-
пільство має розумі-
ти сенс наших оборон-
них операцій, справж-
ній сенс, — сказав він. 
— Сьогодні я прямо пос-
тавив питання і команду-
вачу «Хортиці» генералу 
Сирському, і головкому 
Залужному про те, якою 
вони бачать далі оборон-
ну операцію на Бахмут-
ському напрямку. Або 
відійти, або продовжу-
вати оборону й посилю-
ватися в місті. Обидва ге-
нерали відповіли: не від-

ходити й посилюватися. 
І ця позиція була одно-
стайно підтримана. Ін-
ших позицій не було».
 Це означає, що запек-
лі бої в районі міста три-
ватимуть далі. ЗСУ нама-
гаються утримати за со-
бою дорогу, якою до міста 
доставляють боєприпа-
си і провізію. Решту під-
ходів уже контролює во-
рог. «Моє припущен-
ня — усе вирішиться за 
кілька днів, — повідо-
мив в ефірі «Еспресо» 
військовий експерт Єв-
ген Дикий. — Ситуацію в 
теперішньому стані дов-
го тримати неможливо. 
Варіантів два: або відхо-
дити, або відсунути воро-
га хоча б від однієї траси. 
Най ближчі 3-5 днів це 
покажуть».
 Тим часом CNN із по-
силанням на військово-
го чиновника НАТО, оз-
найомленого з даними 
розвідки Північноатлан-
тичного альянсу, пові-
домляє, що російські оку-
панти втратили в боях за 
Бахмут Донецької облас-
ті у п’ять разів більше 
солдатів, ніж українські 
захисники. Сили оборо-
ни України продовжать 
бої за Бахмут, щоб вис-
нажити елітні підрозді-
ли ПВК «Вагнер», — 
така думка аналітиків 
Інституту вивчення вій-
ни. Експерти ISW вважа-
ють, що резерв російсь-
ких в’язнів, придатних 
для бойових дій, не є без-
межним, і ліквідація де-
сятків тисяч з них у Бах-
муті означає, що їх не ви-
користають для важливі-
ших боїв. ■

Таким художник Роман Барабах зобразив незламного 
українського захисника.

❙
❙

НА ФРОНТІ

Герої незламні
Експерти пояснюють рішення Генштабу не віддавати 
ворогу Бахмут — головну фортецю східного фронту

■ТОПОНІМИ

Козацькі пам’ятки 
Одеси 
Чому перейменування 
Катерининської вулиці поки відклали, 
а про назву Приморські сходи не 
знали
Ярослава РІЗНИКОВА

 Днями в Одесі відбулося перше в нинішньому році 
засідання історико-топонімічної комісії. Її склад було 
оновлено з урахуванням кадрових змін, що сталися про-
тягом останнього часу в міськраді, а також заборони пар-
тії «Опозиційна платформа — За життя», членами якої 
були двоє депутатів — Віталій Саутьонков та Богдан Гі-
ганов. Проголосовано за перейменування двох районів 
Одеси: Суворівський відтепер, якщо проголосують де-
путати міськради, має стати Пересипським, а Малинов-
ський — Хаджибеївським.
 Перейменовуючи вулиці й провулки, члени комісії 
намагаються напрацювати певні стандарти: повертати за 
можливості історичні назви або знаходити нові варіанти, 
враховуючи специфіку міста та краю. Рекомендовано пе-
рейменувати, наприклад, вул. Ватутіна на Костецьку, Де-
кабристів — на Мінаєвську; провулок Вишневського — на 
Анджело Анатри; провулок Некрасова — на Отонівський, 
на честь художника й архітектора Луї Отона. А топоніми з 
прізвищем Зої Космодем’янської, а ще провулок Ушакова 
мають отримати назви на честь популярних одеських сор-
тів винограду: Мускату, Аліберне та Рислінга. На думку 
членів комісії, це відображатиме одеський колорит. Та-
кож прийнято рішення про перейменування вул. Єлиса-
ветинської на Університетську, провулку Краснослобід-
ського — на Гетьмана Петра Дорошенка, провулку Крис-
таловського — на Композитора Бортнянського, а тупика 
Байкал — на вул. Калинову.
 Перейменують вулиці Вільямса, Комарова, Кренке-
ля, Лєванєвського, Ляпідєвського, Молокова, провулка 
Слєпньова, і багатьох дрібних провулків: Гастело, Дєж-
ньова, Мічуріна. Дуже хочеться вірити, що для їх нових 
назв будуть використані такі знакові для Одеси прізви-
ща, як Чикаленко, Слабченко, Тимченко, Фесенко, Ко-
маров, Луценко, Караванський, Варнеке, Змієнко, Кри-
жанівський.
 Перейменування Катерининської поки відклали. Ще 
члени комісії проголосували за те, щоб знайти нові назви 
для парків імені Горького та Космонавтів, а парк «Побє-
ди» зафіксувати з українською назвою «Перемога». Ло-
гічно, що у парку імені Тараса Шевченка Олександрівсь-
ка алея стане Мистецькою.
 Часто думки членів комісії діаметрально протилежні, 
часто потрібна допомога філологів, істориків, краєзнав-
ців. Для цього створено робочу групу, що працює між за-
сіданнями історико-топонімічної комісії, члени якої на-
магаються розібратись у спірних питаннях, уточнити ін-
формацію, перевірити. Важливо поступово випрацьову-
вати зрозумілі уніфіковані підходи до змін у місті.
 Зі звернень одеситів стало зрозумілим, що багато з 
них не знають навіть того, як правильно називаються 
знамениті сходи перед пам’ятником Дюку де Рішельє, 
побудовані у 1837—1841 роках. Їх називали і Бульвар-
ними, і Миколаївськими, і Гігантськими, і Великими, 
і Кам’яними, і Портовими. Утім ще у 1963 році, від-
повідно до урядової постанови тоді Української РСР 
від 24.08.1963 №970, вони були взяті під охорону як 
пам’ятка архітектури державного значення під назвою 
«Приморські сходи», а ніяк не «Потьомкінські», як їх 
чомусь охрестили в номінаційному досьє «Історичний 
центр міста-порту Одеси», розробленому для включен-
ня до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
 До речі, підрядниками, що постачали будівельний ма-
теріал для зведення згаданих сходів, були козаки, брати 
Шмигарі, що володіли великою мережею штолень, у яких 
добували черепашник. Поховані вони на околиці Одеси 
на одному з найбільших збережених козацьких цвин-
тарів України — Куяльницькому (Сотниківському), за-
несеному у 2021 році до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток. Зберігся навіть кам’яний хрест над могилою від 
1840 року одного з братів Шмигарів — Григорія.
 Це засвідчує, що задовго до російської окупації-ко-
лонізації тут, на краю Хаджибея, селились козаки, яких 
Катерина ІІ змусила підписати документи, що вони ніко-
ли не візьмуть до рук зброї. Така була умова, щоб залиши-
тись, а не переселятись на Кубань. Козаки стали «неруба-
ями». Звідси й назва ще одного козацького поселення — 
Нерубайське. Замість шаблі вони взяли у руки кайло та 
пили, тобто Одеські катакомби — то справа їхніх рук. ■

■

Олексій КОСТЮЧЕНКО 

 «12 місяців війни. Ретроспек-
тива Острозької академії» — таку 
назву мав захід, проведений не-
щодавно у відомому Національ-
ному університеті, який окрес-
лив період повномасштабної фази 
російсько-української війни, яка 
триває 10-й рік. «Основний мо-
тив цієї кривавої війни у моско-
витів — знищити українців як 
націю, а Україну — як державу. 
Такої мети не ставили жодні заво-
йовники, тому це можна порів-
няти з дикунством. Утім україн-
ці міцно об’єдналися у боротьбі з 
ворогом, нами захоплюється весь 
цивілізований світ. Сьогодні за 
нашу незалежність ми віддаємо 
найдорожче — життя. 
 Історія повторюється, адже 

наш славетний полководець Кос-
тянтин Іванович Острозький зі 
своїм військом 1514 року в битві 
під Оршею здобув перемогу, захи-
щаючи Європу від московської на-
вали. Упевнений, що і нині пере-
мога також буде за нами, адже Го-
ловнокомандувачем Збройних сил 
України є випускник нашого уні-
верситету генерал Валерій Залуж-
ний», — зазначив ректор Острозь-
кої академії професор Ігор Пасіч-
ник (у грудні 2020 року керманич 
ЗСУ, нагадаємо, закінчив ма-
гістратуру Острозької академії за 
спеціальністю «Міжнародні відно-
сини»).
 Презентували електронний 
ресурс «12 місяців війни. Ретрос-
пектива Острозької академії». 
Його може доповнити кожен з 
представників університетсько-

го колективу. «Уся інформація в 
цьому документі розміщена в хро-
нологічному порядку. Тут можна 
знайти себе, свої факультети чи 
інститути, також додати інформа-
цію на власний розсуд — світли-
ни, цитати, покликання, описи, 
певну статистику тощо», — роз-
повідає проректорка з навчально-
виховної роботи професорка Рус-
лана Каламаж.
 Ще перед початком повномас-
штабного вторгнення російсь-
ких військ в Острозькій академії 
створили загін добровольців імені 
Князів Острозьких, також відбу-
валося навчання цивільного за-
хисту. В університеті діє волон-
терський центр, який займається 
логістикою розподілу міжнарод-
ної гуманітарної допомоги Украї-
ною та Острожчиною. ■

ВНЕСОК

Академічна ретроспектива
Паралелі між полководцями Костянтином Острозьким і Валерієм 
Залужним у контексті відсічі московській навалі

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Восьмирічна боротьба патріотів за 
присвоєння харківській школі №11 
ім’я Данила Дідіка нарешті заверши-
лася позитивним голосуванням міс-
цевих депутатів. Але святкувати ос-
таточну перемогу зарано. Не виклю-
чено, що після війни противники 
ініціативи влаштують чергову тя-
ганину на кшталт горезвісної «жу-
ковіани», і все почнеться спочатку. 
 По-справжньому оцінити под-
виг юного героя, який довічно ли-
шився 15-річним, можна з огляду на 
події того часу. На Донбасі вже рік 
ішла запекла війна, яка щодня мог-
ла перейти й на Харківщину. У голо-
вному місті Слобожанщини постій-
но влаштовували теракти так звані 
«харківські партизани», яких кури-
рувала російська ФСБ. Тож усі зна-
ли, що Марш єдності, організований 
на честь річниці Революції гідності, 
міг завершитися для його учасни-
ків трагедією. Втім, незважаючи на 
смертельну небезпеку, кілька тисяч 
проукраїнськи налаштованих людей 
усе ж ризикнули провести патріотич-
ну акцію. 
 Тодішня міська влада ще сиділа 
на двох стільцях і не надала колоні 
достойну поліцейську охорону, тому 
перші шеренги виконували роль за-
хисного бар’єру для решти. Даня 
Дідік ішов попереду маршу, трима-
ючи в руках державний прапор. Піс-
ля дистанційного вибуху протипіхот-
ної міни з реактивним пристроєм за-
гинуло четверо людей. Ще одинад-
цять отримали поранення. Жертв 
могло бути набагато більше, якби не 
вантажна «Газель», яка випадково 
опинилася між вибухівкою та людь-
ми. Трьох терористів, причетних до 
вибуху, затримали. Але у 2019 році, 
на вимогу кремля, вони вийшли на 
волю за обміном. 
 Пропозиція присвоїти звання 
школі, де навчався юний патріот, 
з’явилася невдовзі після його заги-
белі, але наштовхнулась на стійкий 
опір депутатів та проросійськи нала-
штованої громадськості. Власне, ця 
епопея тривала паралельно з горез-
вісною «жуковіаною» у формі про-
тистояння двох світоглядів і добря-

че втомила своєю непримиримістю. 
 Здавалося, кровопролитна аг-
ресія росії і жорстоке систематичне 
нищення нею Харкова після 24 люто-
го 2022 року мали б нарешті протве-
резити голови навіть палким при-
хильникам «дружби народів». Але 
не сталося. Навіть у переддень голо-
сування топонімічна комісія все ще 
жонглювала додатковими аргумен-
тами, блокуючи прийняття остаточ-
ного рішення. Ситуацію нібито вря-
тував мер Ігор Терехов, який утомив-
ся отримувати на свою адресу звину-
вачення у нещирій українськості. 
 Утім остаточну перемогу святку-
вати зарано. Не виключено, що після 
війни цю тему почнуть мусолити за-
ново. Принаймні директорка школи 
Світлана Проценко в інтерв’ю «Сус-
пільному» досить неоднозначно про-
коментувала давно очікувану подію. 
«У прихильників ідеї присвоєння 

імені — дуже слабка позиція, якщо 
вони вдалися до порушення зако-
ну, — сказала вона. — Голосування 
за проєкт рішення порушило одразу 
кілька законодавчих актів України. 
Зокрема, «Закон про місцеве самовря-
дування». Втім, допоки триває війна, 
оскаржувати рішення міської ради у 
школі не планують. А далі буде вид-
но. Словом, наша пісня гарна…
 Як «УМ» уже повідомляла, ідею 
присвоїти звання Дані Дідіка його 
рідному навчальному закладу бага-
то років поспіль підтримує вся пат-
ріотична спільнота країни. Зокрема, 
у липні 2019 року журналіст, пись-
менник Руслан Горовий організу-
вав проєкт «Так працює пам’ять», 
у рамках якого багато українських 
музикантів виконання пісень при-
святили Дані — 15-річному юна-
кові, який відстоював незалежність 
України. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 «Поезія не пишеться — 
вона стається!» — так вва-
жає Анатолій Матвійчук, 
автор поезії, що стала ос-
новою мистецького проєк-
ту «Слово — зброя!», який 
Національна філармонія 
України присвячує Дню 
українського добровольця. 
Лейтмотивом цієї поетич-
ної меси є тема війни в усіх 
її вимірах, яка змінюється 
темою надії та віри у світле 
майбутнє нашої країни.
 Артисти вийдуть 13 бе-
резня на сцену з вірою, що 
слово — також зброя, по-
тужна і дієва. Адже зміс-
товні думки, ідеї та пере-
конання, донесені до яко-
мога більшої кількості лю-
дей, здатні змінювати світ, 
якщо їх чують систематич-
но. 
 У програмі звучати-
ме музика композиторів 
Максима Березовсько-
го, Кирила Стеценка,  Вік-
тора Криська та Михай-
ла Шведа. Виступатимуть 
легендарний майстер ху-
дожнього слова Анатолій 
Паламаренко, поет, ком-
позитор, співак, публі-
цист Анатолій Матвійчук, 
артистки філармонії Надія 
Агєєва-Швед і Наталія Насі-
кан. Також задіяні вокаліс-
тка Ганна Семець, скрипаль 
Кирило Стеценко, клавіш-
ник Віктор Крисько та му-
зикант ударних інструмен-

тів Віктор Мацко.
 Усі учасники цього дійс-
тва, котре поєднує слово, 
музику та відео, відчули на 
собі, що означає війна. Бо 
кожен мав безпосередній 
дотик до тих больових то-
чок, які тепер у всіх на слу-
ху — Макарів, Буча, Брова-
ри, Ірпінь... Хтось там на-
родився, жив або опинився 
у найтрагічніший момент 
нашої спільної історії.
 «Ніхто не знає, що нас 
чекає наступної миті, але 
поет завжди має бути на-
поготові, аби в образному 
слові зафіксувати все, що 
відбувається з нами і на-
шим світом, — коментує 
Анатолій Матвійчук. — І 
лише тоді звичайний факт 
стає мистецьким артефак-
том нашого буття. У цьо-
му дійстві, яке ми творимо, 
йдеться про багато важли-
вих речей — про межі, які 
людина не має переступа-
ти, про джерела людської 
надії та віри під час війни, 
а ще про ті таємниці людсь-
кої душі, які відкривають-
ся лише в критичні момен-

ти буття. Сподіваюся, що 
слухач і глядач, який при-
йде, переживе справжній 
катарсис, як переживаємо 
його ми, актори, навіть під 
час репетицій».
 Уславлений Анатолій 
Паламаренко, Герой Ук-
раїни, на сцені Національ-
ної філармонії виступати-
ме і в день народження Та-
раса Шевченка 9 березня 

в програмі «Свою Україну 
любіть, любіть її во врем’я 
люте...» разом із Націо-
нальною заслуженою капе-
лою бандуристів України 
імені Григорія Майбороди 
та солістами. Шевченківсь-
кий лауреат і народний ар-
тист читатиме фрагмент по-
еми «Сон», «Чигирине, Чи-
гирине...» та «У нашім раї 
на землі». ■

ТРАНСПОРТ

Маршрутки 
без готівки
Вінничани їздять півтора 
десятка років  
як у Швейцарії 
Людмила НІКІТЕНКО

 Делегація Черкаської міської ради побу-
вала у Вінниці. Їздили вивчати досвід робо-
ти транспортної реформи, яка у сусідів стар-
тувала у 2012 році й допомогла їм зберегти 
систему муніципального транспорту та роз-
винути її в одну з кращих в Україні. Як за-
значає перший заступник черкаського місь-
кого голови Сергій Тищенко, нині працюють 
над тим, щоб розвинути надійну систему па-
сажирських перевезень. І хоч в обласному 
центрі вже відбулися перші прогресивні змі-
ни у цій сфері, в сусідів-вінничан є чого пов-
читися.
 «Вінниця демонструє якісні та зручні па-
сажирські перевезення муніципальним гро-
мадським транспортом. І хоча транспортна 
реформа — це важкий і тривалий процес, 
який потребує комплексної підготовки, ми 
хотіли зміцнити ділові стосунки між міста-
ми, ознайомитися з їхнім досвідом та вико-
ристати в себе», — наголошує посадовець.
 Як розповідає директор департаменту 
транспорту та міської мобільності Андрій Со-
рокін, реформу транспортної системи у Він-
ниці розпочали, аби зменшити на маршрутах 
кількість приватних автобусів, які курсува-
ли «хаотично» та диктували владі свої умо-
ви. Для прикладу, ще в 2007 році отримали 
116 цюріхських трамваїв зі Швейцарії у ме-
жах укладеного меморандуму. Паралельно 
у Вінниці закуповували за кредитні кошти 
нові вітчизняні тролейбуси й автобуси.
 «Відтоді кількість приватних автобусів 
зменшилася практично удвічі. Натомість 
вдалося розвинути мережу муніципального 
транспорту. Відповідно збільшилася і кіль-
кість платних пасажирів, які користуються 
комунальним транспортом», — пояснює пан 
Андрій.
 Він каже, що у Вінниці організовано й 
систему контролю за роботою транспорту, 
зокрема й приватного, це відділ оператив-
ного реагування «Цілодобова варта», цен-
тральна диспетчерська служба, ревізори 
з безпеки руху, диспетчери кінцевих пун-
ктів. Також у громадському транспорті з 
2019 року відсутній розрахунок готівкою. 
Тоді з допомогою Європейського банку ре-
конструкції та розвитку запровадили елек-
тронну оплату за проїзд — можна оплатити 
муніципальною карткою вінничанина, бан-
ківською карткою, через QR-код або ж при-
дбати разовий квиток. ■

■

БЕЗПЕКА

Генератор — 
як поміч
Має працювати тільки 
на відкритому повітрі
Інф. «УМ»

 Генерувати електроенергію свідомо закликає Управлін-
ня з організації пожежно-профілактичної діяльності у де-
ржавних установах ГУ ДСНС України у м. Києві. І нагадує 
про правила пожежної безпеки, щоб генератор не наробив 
біди. 
 Генератор можна використовувати тільки на відкритому 
повітрі. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпеч-
ним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.
 Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найбли-
жчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. 
Це важливо, тому що під час роботи він сильно нагріваєть-
ся й предмети поблизу можуть спалахнути.
 Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте 
паливо якомога далі (знову-таки через ризик пожежі). ■

■

Анатолій Паламаренко.
Фото Ігоря Демчука з сайту n-slovo.com.ua.

❙
❙

ПОШАНА

Слово — зброя
Легендарний Анатолій Паламаренко виступатиме у Києві 
— до народин Тараса Шевченка та Дня добровольця

■

Кадр із кліпу «Спи, маленький козачок», створеного в пам’ять 
про Даню Дідіка гуртом Kozak System.

❙
❙

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Підліток — проти «вати» 
Харківську школу №11 нарешті перейменували 
на честь загиблого 15-річного Дані Дідіка

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК 

Аби процес розчарування колишніх при-
хильників у чинному президенті Володими-
рі Зеленському не був таким гірким, їм не 
завадило б усвідомити, що на початку ос-
танньої виборчої кампанії президента вони 
піймались на гачок Зеленського — його 
самопозиціонування іншим, зовсім не та-
ким, як усі попередники разом узяті. На 
жаль, цю гру дано було зрозуміти не всім. 
І лише з часом зовнішня оболонка, в якій 
відсутній відповідний внутрішній зміст, по-
чала розходитись по швах, з усіма стічними 
наслідками. 
У результаті ми отримали чималу нахабну, 
зверхню, корупцієвмісну складову чинної 
влади. І… ненависть до нас, тих, хто бачить 
і розуміє: Зеленський не переріс свій образ 
більшовицької пропаганди та досі зали-
шився на стадіоні дебатів. 
Не дивно. Люди не змінюються, хіба що в 
гірший бік. Проте все ще дивує кількість го-
тових аплодувати цьому дурнуватому шоу, 
що вже давно стало кривавим.

Тривожні симптоми  
 Інформаційним простором шириться, 
що Зеленському західні партнери нібито 
поставили воєнний ультиматум: якщо до 
осені в Україні не буде успішного контр-
наступу, хоча б локальних перемог, то во-
сени нас і росію змусять сісти за стіл пе-
ремовин. 
 Спочатку таке було надруковано в ні-
мецькому журналі Bild. Потім німець-
кий уряд спростував ці твердження. Ми 
розцінювали це як черговий російський 
вкид у стилі «Захід утомився від Украї-
ни». 
 Однак аналітики, котрі відслідкову-
ють риторику, що є актуальною в інфор-
маційному полі держав-партнерів Украї-
ни, зазначають, що такі розмови на За-
ході справді ведуться. І хоча це не офіцій-
на позиція урядів зазначених країн, але, 
вочевидь, росія все ще має потужних 
агентів впливу на різних міжнародних 
рівнях. 
 І це тривожні дзвіночки. Питання не 
лише у військовій складовій. Не в падін-
ні економіки, що, зрозуміло, відбуваєть-
ся у нас і також у наших партнерів, а важ-
ливим тут є питання корупції. Те, що ба-
чить зараз вільний світ, усі корупційні 
скандали на тлі важкої війни, не може не 
турбувати Захід. І це не додає оптимізму. 
Бо ставить під сумнів перспективи і в бо-
ротьбі з ворогом, і в реалізації наших єв-
роатлантичних та євроінтеграційних ус-
тремлінь.

Адекватні у владі є?
 А з фронту взагалі лунає біль душі. 
Наші дорогі героїчні солдати перепиту-
ють, чи є у чинній владі адекватні люди.
 «Ми тут воюємо, а вони яйця по 17 
гривень за штуку купують!» — це уза-
гальнене обурення захисників України.
 Влада заявила, що вже переглянула 
ціни й тепер яйця будуть по 8-9 грн. То 
оті 17 грн — це зухвала, нахабна коруп-
ція, набивання кишень на крові солдатів 
і офіцерів чи помилка? Якщо останнє, то 
діти в другому класі рахують краще, ніж 
дядьки й тітки у високих кабінетах, які 
ще й можуть вихвалятись двома-трьома 
дипломами про вищу освіту, навіть за-

кордонними. А якщо не помилка, то за 
корупцію в цивілізованому світі прий-
нято притягувати до відповідальності. 
 А в нас чиновники обурились, що їх 
вирахували і злили суспільству. 
 Навіть комітет ВР з нацбезпеки й обо-
рони хотів розглянути факт витоку на 
присуд людей контрактів Міноборони з 
постачальниками послуг харчування для 
військових. Який же цікавий комітет з 
нацбезпеки й оброни — «тіпочєк на тіпоч-
ку». Іноді складається враження, що вони 
просто тупо знущаються з нас. А не хотів 
би шановний комітет розглянути, напри-
клад, факт переходу російських окупан-
тів через Чонгар без єдиного пострілу? 
 Нагадаємо, без своїх крісел зали-
шилися четверо заступників міністрів, 
п’ятеро очільників ОДА, заступник ген-
прокурора та заступник голови офісу пре-
зидента, відповідальний за регіональну 
політику та інфраструктурні проєкти — 

колись найближчий соратник Зеленсько-
го Кирило Тимошенко.
 З одного боку, це вражає. З іншого, 
тверезо поглянувши на речі, на виході ми 
маємо відставку низки політичних поста-
тей другого і третього ешелонів.
 Зрештою, «доброю» українською тра-
дицією вже стало гучно звільняти чинов-
ника, котрий проштрафився, тихо спус-
каючи на гальмах кримінальне провад-
ження щодо нього. 
 Чи станеться так і цього разу? Від-
повіді на ці запитання зависли в повітрі. 
Однак їх варто шукати в нових промовах 
президента, в нових указах про відстав-
ки, у зведеннях про роботу правоохорон-
них органів. А також у цифрах підтрим-
ки Києва західними партнерами, адже 
мало хто з них горить бажанням переда-
вати гроші в країну, де заздалегідь ви-
шикувалася черга з охочих їх украсти. 
 А декотрі здійснені по гарячих слідах 
кадрові ротації уже вказують на те, що 
покараних щук, котрі вміють успішно 
виловлювати і засвоювати гарно фінан-
совані державні проєкти, просто вкину-
ли у річку.

Азбучна істина
 Корупція шкодить нашій обороноз-
датності, бо в проросійських або ней-
тральних політичних сил з’являється 
серйозний аргумент сказати: «А навіщо 
їм (Україні) допомагати, давати гро-
ші, якщо вони там щось крадуть у своїх 
Зброй них сил?». 
 Нам, українцям, також узагалі не-
зрозуміло, як можна займатися коруп-
цією у воюючій країні, де співвітчизни-
ки віддають останні гривні на армію, а 
хтось на цьому намагається заробити мі-
льярди? Це вже не корупція, це — маро-
дерство. 
 І справжній треш епопеї воєнних 
виплат — те, що на цьому тлі скорочу-
ються зарплати військовим на 30 тисяч 
гривень! Якою логікою керувались по-
садовці? Про совість годі й запитувати. І 

зробив це уряд під річницю повномасш-
табного вторгнення. Кажуть, що не вис-
тачає коштів. То перестаньте красти! Шу-
кайте яйця, дешевші, ніж по 17 гривень 
«за кілограм». 
 Зате підняли зарплату національній 
раді з питань телерадіомовлення. У владі 
кажуть, що це вимоги європейців. Хтось 
чув від європейських політиків таку тему? 
Про те, що негоже блокувати роботу опо-
зиційним телеканалам, бо це не відпові-
дає цивілізаційним вимогам, — чули, а от 
про підняття зарплати Нацраді — ні. А ще 
раніше народним депутатам підняли сут-
тєво зарплати, за чий рахунок? 
 Водночас є свідомі в депутатському 
корпусі, котрі порушили питання про 
повернення цих 30 тисяч гривень до зар-
плат нашим захисникам.

Убити внутрішнього дракона
 Сьогодні об’єднання міжнародної 
спільноти дозволяє Україні вперше в
 історії перетворити свої слабко сті на 
силу: інфраструктурні втрати через де-
сять років можуть стати нашою пере-
вагою як модернізовані і відбудовані. І 
в той час, коли ЗСУ роблять усе для 
того, аби надалі було що відбудовува-
ти і модернізувати, в тилу влада і гро-
мадськість мають перемогти у війні з ко-
рупцією.
 Відтак, саме під тиском колективного 
Заходу президент Зеленський був змуше-
ний перейти в контратаку. Щонайменше 
— на словах.
 Володимира Зеленського взагалі до-
волі часто обвинувачували в тому, що 
він недооцінює проблему корупції під 
час війни. Через його публічну риторику 
всі ці місяці можна було зробити висно-
вок, що головне — це перемоги на фрон-
ті, а проблеми на кшталт корупції всере-
дині країни — не на часі.
 У травні минулого року на зустрічі зі 
студентами президент висловився на цю 
тему так: «Деякі речі — вони зайві. Коли 
в дитини відірвало ноги, а їй розказують 
про якісь дрібниці».
 У листопаді, під час звернення до ор-
ганізованого Bloomberg економічного фо-
руму, він вийшов ще далі: «(В Україні. 
– Ред.) корупції зараз немає, тому що ми 
всі єдині. Багато корупціонерів поїхали 
разом зі своїми грішми, і ми будемо роби-
ти все, щоб вони залишилися там, де пе-
ребувають».
 Антикорупційні активісти, журналіс-
ти-розслідувачі та представники захід-
них посольств від цих слів схопилися 
за голову. Тепер обставини змінилися, і 
проблема корупції таки впала на голову 
Зеленському. І полетіли голови.
 Однак, як ми вже зазначали, абсолют-
но немає впевненості, що всі ці відставки 
пов’язані з оголошенням Зеленським по-
чатку хрестового походу проти корупції 
та зловживань.

Інвестиції замість «рішал»
 А якщо згадати про обіцяні інвести-
ції, то взагалі виникає відчуття глухого 
кута, бо замість інвестиційних нянь Ук-
раїна отримала «відкатних рішал». 
 У ситуацію втрутилось G7. Країни 
Великої сімки вже не натякали, а вкотре 
дипломатично, але з притиском поясни-
ли, що заохочуватимуть програму ре-
форм в Україні, розвиток приватного сек-
тору та залучення приватних інвестицій. 
Це важливо здійснювати вже зараз, під 
час війни, не чекаючи зручнішої нагоди. 
Але треба викорінити корупцію. 
 Перспективи угод — десятки міль-
ярдів євро, західні держави та компанії 
вже придивляються до конкретніших на-
прямів. Від України очікують теж заохо-
чень, щоб приватні інвестиції стимулю-
вали повоєнну відбудову.
 Однак існують три основні умови залу-
чення Україною приватних інвестицій. 
 По-перше, незалежні антикорупцій-
ні інституції. Зрозуміло, адже чим біль-
ше грошей, тим вищі корупційні ризики. 
А відбудова України коштуватиме приго-
ломшливих ресурсів. 
 По-друге, реформи та перезапуск пра-
воохоронних органів. Оскільки стара 
система у складі з понад 90% колишніх 
міліціонерів може і надалі чинити тиск та 
продовжувати довоєнні корупційні звич-
ки. Скандали за участі правоохоронців у 
схемах поборів за перетин лінії розмежу-
вання підтверджують, що корупційна за-
гроза є потужною навіть у війну.
 По-третє, перезавантаження Анти-
монопольного комітету з виключенням 
політичного впливу та переглядом пов-
новажень. Бо наразі, в зимовий розпал 
корупційних скандалів, вийшло так, що 
«слуги народу» отримали мільярдні при-
бутки, а громадяни — пункти незлам-
ності з електрикою та інтернетом, щоб 
«вичухуватись» від промов президента, 
який, у багатьох складається таке вра-
ження, «кришує відкатних рішал».
 Виходить, маємо низку своїх у владі, 
котрим закони не писані?
 Сам Зеленський неодноразово казав, 
що війна різко, за лічені дні змінила і 
його, і чимало з його оточення, і загалом 
багатьох українців. Однак сьогоднішні 
певні дії, висловлювання та реакції вказу-
ють на протилежне. І нічого не змінилось 
із того, про що більше року тому, напере-
додні повномасштабного вторгнення, гово-
рив про Зеленського ексголова Європейсь-
кої Ради Дональд Туск: «Я побачив у ньо-
му (Зеленському. — Ред.) справжню рі-
шучість, навіть лють, коли він сказав, як 
сильно хоче посадити Порошенка. Було 
видно, що опозиція в Україні для нього — 
більша емоційна проблема, ніж росія». 
 Цікавий «діагноз». Навіть схожість 
є з рф: однакові реакції на подразники: 
проти всіх, хто має аргументи й волю го-
ворити, що не так із нашою владою й ме-
тодами її правління, — кримінальні спра-
ви і перспектива в’язниці. 
 Народна мудрість і про такі особливості 
«ментальності» чиновників знає все:
 — Я тиждень тому купив у вас черевики, 
а з них уже на поверхню вилазять пальці! 
 — Хм… А що, по-вашому, з них мало 
вилізти?.. ■

КОЛІЗІЇ

Цей попіл 
Феніксом 
не стане
Курчат з українських золотих яєць восени 
рахуватиме Захід?

■

Боротьба з корупцією по-українськи.❙

Наразі, в зимовий розпал корупційних скандалів, вийшло так, що 
«слуги народу» отримали мільярдні прибутки, а громадяни — 
пункти незламності з електрикою та інтернетом.
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Тетяна ПАРХОМЧУК

У розрізі війни росії проти Ук-
раїни чіткіше почали прогля-
датися обриси обличчя кож-
ної країни, а точніше, політи-
ко-економічної верхівки віль-
ного світу. Щоправда, декотрі 
з цього типу держав вияви-
лись не такими вже й вільни-
ми. Причому тримають вони 
себе в екзистенційному рабстві 
добровільно. 
Німеччина зразка 2023 року 
продовжує дивувати своєю не-
рішучістю і безвідповідальніс-
тю щодо допомоги Україні у 
війні проти російського неофа-
шизму.
Нагадаємо, що в той час коли 
Варшава заявила про намір 
підняти свої цільові видатки на 
оборону з 2,4% ВВП до 5%, Бер-
лін, котрий минулого року вит-
ратив на оборону близько 1,5% 
ВВП, сумнівається, чи зможе 
він зберегти встановлений для 
країн-членів НАТО показник у 
розмірі 2% ВВП після того, як 
вичерпає 100-мільярдний фонд 
оборонних інвестицій, що вже 
затверджені. 
Водночас Німеччина вітає наро-
щування потужності збройних 
сил Польщі, незважаючи на не-
прості двосторонні відносини 
між двома країнами та складну 
історію взаємин між ними. Не 
дивно, адже Берлін розглядає 
Варшаву як буфер, котрий від-
діляє її від сфери впливу росії. І 
чим більше танків і військ буде 
в Польщі, тим безпечніше почу-
ватиметься Німеччина.
У Європі вже кажуть: доки Ук-
раїна воює, а Польща що духу 
переозброюється, Німеччина 
прагне «відлежатись у гама-
ку». 

Партійні шпильки і гальма 
німецької влади 
 Партія Християнсько-де-
мократичний союз, яку багато 
років очолювала ексканцлер-
ка Німеччини Ангела Меркель, 
звинуватила чинного канцлера 
Олафа Шольца в недотриман-
ні обіцянок та недостатній під-
тримці України. 
 Рік тому Шольц виступив у 
Бундестазі з програмною про-
мовою, в якій пообіцяв створи-
ти спеціальний фонд на суму 
100 мільярдів євро, щоб протя-
гом наступних років відновити 
міць Бундесверу (Збройні сили 
Німеччини), що постраждав від 
скорочення асигнувань.
 Заступник голови фрак-
ції ХДС у Бундестазі Єнс 
Шпан у інтерв’ю газеті Neue 
Westfаlische заявив, що голова 
уряду не виділив фактично ні-
чого з обіцяних для Бундесверу 
100 млрд євро.
 За словами Шпана, промо-
ва канцлера, виголошена після 
повномасштабного вторгнення 
рф в Україну, була принципово 
правильною. 
 «Того дня я подумав, що 
це може задавати тон канц-
лерському правлінню Шольца! 
Проте уряд не втримав висоти 
свого польоту вже наступного 
дня», — зазначив політик.
 Експерт ХДС із зовніш ньої 
політики Родеріх Кізеветтер 
зазначив, що й у питанні під-
тримки України, і у справі ос-
нащення Бундесверу уряд зов-

сім не виправдав «пробудже-
них Шольцем надій». 
 Німецька правляча коаліція 
складається з трьох партій. Го-
ловна — соціал-демократи канц-
лера Олафа Шольца, окрім неї 
«зелені» та ліберали — Віль-
на демократична партія Німеч-
чини.
 При цьому «смерть» цієї ко-
аліції — у руках як «зелених», 
так і лібералів: якщо будь-яка 
з цих партій виходить із біль-
шості, то Шольц перестає бути 
канцлером і, напевно, не змо-
же виграти нові вибори, бо його 
підтримка впала.
 Тобто справжня проблема 
— не лише в самому Шольці, а 
й у його партнерах по коаліції, 
котрі дозволяють йому це роби-
ти. Вони можуть його як полі-
тично шантажувати, вимагаю-
чи допомоги Україні, так і вста-
ти й гучно сказати, що Шольц 
робить помилку. Але не роблять 
цього. Лицемірять? Бракує до-
свіду, сміливості? 
 Німецькі аналітики ствер-
джують, що «зелені» бояться 
заробити собі імідж партії, з 
якою не можна об’єднуватися, 
і у наступну коаліцію їх ніхто 
не покличе. 
 З лібералами ще складніше: 
у них неоднозначне ставлення 
до росії, бо є чимало тих, хто 
хоче відновлення бізнесу, щоб 
усе було, як раніше. 

Як усе запущено! 
 У 2021 році, коли контури 
нападу кремля на Україну ста-
ли очевидними для всієї Євро-
атлантики, Німеччина твердо 
відмовила Києву в придбанні 
навіть нелетальної військової 
продукції. Негайно знайшли-
ся резони щодо «сумнівних 
країн», «історичної відпові-
дальності на сході» і навіть за-
яви про «зайву стурбованість 
Києва, мовляв, путін — твере-
зий політик, він не нападе».
 І не дивно! ФРН набагато 
частіше, ніж інші європейські 
країни, ставала жертвою мос-
ковських кампаній з дезінфор-
мації.
 Численні контакти держав-

них лідерів, міністрів закордон-
них справ, економіки, оборо-
ни, жорсткі виступи в ЗМІ пос-
ла України в ФРН, зв’язки між 
громадянськими суспільства-
ми не могли пробити товстий 
шар історичної міопії, солод-
ких контрактів та кремлівсь-
кої брехні.
 І навіть уранці 24 лютого 
2022 року, коли росія почала 
бомбардувати Київ, у Берліні 
довго не могли вирішити, що ж 
робити в такій ситуації.

Не друг і не ворог
 Більшість німецьких екс-
пертів збентежено розводить 
руками, мовляв, Німеччина 
точно не ворог Україні.
 Але наскільки і в яких сфе-
рах вона є другом — це питан-
ня.
 Загалом Німеччина нібито 
зацікавлена в тому, щоб Украї-
на перемогла. Однак вона робить 
недостатньо для цього. Кажуть, 
через те, що не розуміє, якими 
будуть «рахунки», бо вважає, 
що ця війна триватиме ще 1,5-
2 роки. А могла б минулорічні 
3-4 місяці, якби була вчасна і 
достатня допомога союзників. 
Таке от замкнене коло. 
 При цьому, як ми вже за-
значили, на словах німецькі 
урядовці підтримують Украї-
ну. Канцлер Шольц, глава МЗС 
Бербок, глава міноборони Лам-
брехт публічно виступають на 
захист України. Але якщо по-
дивитися на дії, то вони серйоз-
но відстають від слів. 
 Нібито й Олаф Шольц — не 
антиукраїнський політик, не 
ворог України, але є ситуації, 
коли не бути активно другом — 
це фактично стояти на боці зла. 
 Німеччина може дати зброю 
Україні, але робитиме це піс-
ля інших держав. Наприклад, 
якщо Сполучені Штати дають 
танки — Німеччина чекає два-
три тижні й також дає свої. 

Німецький сюр
 Хоч як би це дивно звучало, 
але багатьох німецьких політи-
ків лякає поразка рф у війні! Бо, 
бачите, для них абсолютно не-

зрозуміло, що буде після... 
 Вони не можуть уявити 
собі поразку росії, а тим біль-
ше таку, що призведе до розпа-
ду рф. Німцям про це думати 
страшно, тож краще взагалі не 
думати. 
 А от протилежний результат 
— «примирення» з рф — бага-
то хто малює у своїй уяві. Тому 
постійно звучать заклики до 
цього не тільки від праворади-
кальної «Альтернативи для Ні-
меччини» або ліворадикальних 
«Лівих», а й від поміркованих 
політиків. Попри те, що Ук-
раїна вже понад рік у вогні від 
російських ракет і що вони мо-
жуть підпалити всю Європу ра-
зом із Німеччиною. 
 Такого типу німецькі політи-
ки, по-перше, не можуть уяви-
ти, як українська нація, котрої 
для багатьох німців донедавна 
«не існувало», перемагає у вій-
ні проти ядерної держави.
 По-друге, вони не можуть 
усвідомити, що злочини, скоєні 
російськими військовими на те-
ренах України, насправді є час-
тиною російського політичного 
світогляду. Вони не усвідомлю-
ють, наскільки високою є під-
тримка цих дій у росії.

Експерти відстають від 
реальності
 Отже, німці абсолютно не го-
тові до того, що росія розвалить-
ся, хоча це — цілком реальний 
варіант. Повторюється те, як 
свого часу вони були абсолютно 
не готові до розпаду срср.
 Навіть експертна спільнота 
про це не готова говорити.
 Щоправда, експертний мейн-
стрим змінює свою думку про 
росію — але не встигає за реаль-
ністю.
 У січні 2022 року мейнстрим 
говорив, що у росії є легітимні 
інтереси в Україні, що росія об-
ражена на НАТО, й на Україну 
треба тиснути, щоб вона домо-
вилася з росією. Щоправда, по-
серед цього хору неадекватно-
го сприйняття реальної загро-
зи світу від росії лунали тверезі 
голоси, що росія — ворог і Ук-
раїну треба підтримувати абсо-

лютно — але їх вважали ради-
калами і не слухали.
 Сьогодні експертний мей-
нстрим — ті самі люди — виз-
нали, що росія — це ворог і що 
з нею не можна домовлятися. 
Але, знову ж таки, вони не го-
тові говорити про поразку росії. 
А тих, хто каже, що путін про-
грає війну і росія розпадеться, 
більшість неповороткого ні-
мецького політичного істебліш-
менту маргіналізує і продовжує 
називати радикалами.
 Німецький мейнстрим зро-
зуміє реальність, лише коли 
росія почне розпадатися.

Де ті гальма?
 Такому ідолопоклонському 
ставленню до росії є певні по-
яснення. По-перше, у Німеччи-
ни казкове уявлення про росію. 
Там справді вважають, що росія 
— це «велика країна». По-дру-
ге, в Німеччині срср назива-
ли словом «росія». І це трива-
ло десятиріччями, призвівши 
до того, що німці відчувають 
провину за Другу світову вій-
ну тільки перед росіянами, а не 
перед іншими народами колиш-
нього союзу.
 Німці досі керуються афек-
тами, які є результатами мину-
лої травми, тому й сприймають 
росіян нереалістично.
 Такі неусвідомлені афек-
ти затуманюють погляд. Вони 
не дають можливості цілій на-
ції та її керівництву ще з само-
го початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну тве-
резо оцінити реальність. Інак-
ше вони б давно зрозуміли, що 
на Сході росте новий Гітлер, і 
не дали б йому піднятися. Вони 
економічно заблокували б його, 
пресували б за найперших по-
туг окупації інших країн, по-
чинаючи з Придністров’я, Аб-
хазії чи Криму. І тоді в сьогод-
нішній Європі не було б війни, 
і німці були б у значно кращій 
позиції, ніж нині. З люцифером 
домовлятись не можна, це пря-
ма дорога до власного провал-
ля. 
 Через невивчені уроки Дру-
гої світової Німеччина досить 
гостро реагує на «пацанську» 
риторику росії погроз на кш-
талт «можем повторіть», «на 
Бєрлін».
 Німці сприймають це як ре-
альну загрозу набагато букваль-
ніше, ніж українці. Для них 
подібні слова майже дорівню-
ють діям. І це викликає страх, 
що й паралізує німців.
 Сама ж росія добре розуміє, 
що така риторика є дієвим інс-
трументом. 
 Але ж високоінтелектуаль-
ні, освічені німці мають колись 
подорослішати? Вони повинні 
зрозуміти, що боялися свого ві-
дображення. Чи, можливо, для 
того, щоб їхній страх і, як на-
слідок, невроз переросли в усві-
домлення та дії, російський фа-
шизм має стояти вже на їхньо-
му порозі? 
 Наразі німці мали би бути 
вдячні Збройним силам Украї-
ни за те, що українська армія 
лікує їхній невроз. Бо показує, 
що насправді не існує ніякої то-
талітарної сили, якій не можна 
опиратися. А є ошалілий, інте-
лектуально неспроможний ста-
рий кадебіст, який уявив себе 
Наполеоном чи Гітлером. Пока-
зує, що українці мають справу 
з корумпованою, технологічно 
відсталою, немодернізованою, 
розкраденою державою, котра 
бреше сама собі. 
 Ця держава хоче всіх підко-
рити і лякає своїм божевіллям 
— ядерною зброєю. Україна ж 
показує всьому світові, яким є 
реальний стан справ на росії. ■

ПІДТРИМКА

Не друг і не ворог 
Берлін: відлежатись у гамаку, доки ЗСУ лікують німців від неврозу?

■

Німеччина: у втечі від реальності застібка може стати зашморгом на шиї.❙
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Мрії і «досягнення» очільниці 
податкової
 Кілька тижнів тому керів-
ницю податкової Києва Оксану 
Датій правоохоронці звинува-
тили у багатомільйонних неза-
конних схемах збагачення: за-
гальна сума встановлених не-
обґрунтованих активів чинов-
ниці становить близько 1,4 млн 
доларів. 
 «Вона має 3 квартири в Києві 
загальною вартістю приблизно 
1 млн доларів, будинок поблизу 
Києва вартістю приблизно 200 
тисяч доларів, дві автівки вар-
тістю приблизно 150 тисяч до-
ларів. При цьому одне з авто по-
садовиці вартістю приблизно 100 
тисяч доларів записане на її осо-
бистого водія, доходи якого за 
останні роки становили не біль-
ше 8 тисяч доларів. Також жінка 
користується дорогими прикра-
сами, винятково дорогим брен-
довим одягом, золотими годин-
никами та іншими елітними ре-
чами», — проінформували тоді 
в ДБР, а в соціальних мережах 
з’явилася інформація про список 
бажань посадовиці, серед яких 
мільйон доларів, соболина шуба 
та елітний годинник Breguet.
 Чиновниця Датій, як вважа-
ють експерти, навряд чи «працю-
вала» сама, громадські активіс-
ти і журналісти запідозрили, що 
у неї були серйозні покровителі. 
І головним із них є голова подат-
кового комітету Верховної ради 
Данило Гетманцев. При цьому 
викрита схема — лише верхівка 
айсберга і є елементом цілої сис-
теми, яка свідомо створена у ви-
соких кабінетах для знищення 
українського бізнесу.
 Розслідуванням займалася у 
тому числі програма «Гроші» — 
у ЗМІ є аналіз причин та наслід-
ків блокування накладних май-
же половини підприємців-плат-
ників ПДВ України та дослід-
ження ролі чиновниці Датій та 
нардепа Гетманцева.

Мінус 45 мільярдів
 За словами розслідувачів, 
очолювана Датій столична ко-
місія мала серйозну владу: могла 
знімати з бізнесів підозри в ухи-
ленні від податків та дозволяти 
працювати далі. У ДБР комен-
тують: «Вона за гроші ухвалюва-
ла рішення щодо невідповідності 
критеріям ризиковості платни-
ків податків для низки підпри-
ємств. За експертними оцінка-
ми, до тіньового обігу потрапля-
ло понад 15 мільярдів гривень».
 Також журналісти наголо-
шують: у цьому розслідуванні 
йдеться про 15 мільярдів гривень 
— і це лише в столиці й тільки за 
однією зі схем. А такі комісії є 
по всій країні... «В іншому епі-
зоді керівництво ГУ ДПС у місті 
Києві причетне до незаконного 
відшкодування ПДВ, в резуль-
таті чого в тіньовий обіг потрапи-

ло понад 30 мільярдів гривень», 
— інформує ДБР.
 Отже, в сумі 45 мільярдів 
збитків у той час, коли держ-
скарбниця через агресію і так 
напівпорожня. Але у чиновниці 
знайшлися публічні захисники. 
Одним із перших на захист Ок-
сани Датій став і Данило Гетман-
цев, голова податкового комітету 
ВР, що й дозволило підозрювати 
його в участі у схемах. 
 Сам же пан Гетманцев такі зви-
нувачення різко, але безаргумент-
но спростував. «Ми бачимо вели-
ку інформаційну кампанію, яка 
мені насправді не зовсім зрозумі-
ла. Мені хотілося, аби дійсно пра-
цівники правоохоронних органів 
відпрацьовували свою роботу, а не 
працювали фахівцями з СММ чи 
піару», — прокоментував він.

 Журналісти стверджують: на 
спеціальній комісії парламенту 
він переконував слідчих, що ні-
чого не вдасться довести, а до 
того ж можна ще й у цифрах за-
плутатися. Мовляв, 30 мільярдів 
— забагато, і не можуть під його 
депутатським контролем про-
кручувати аж настільки грошо-
виті схеми. Тому, переконує, по-
карати Датій варто хіба за неза-
конне збагачення. 
 Свою версію ситуації висунув 
журналіст Юрій Бутусов: «Тому 
що всі знають, це не секрет, що 
пан Гетманцев поставив і чинно-
го керівника податкової служби. 
І він чудово контактує з цією пані 
Датій, яку затримали. Це не сек-
рет».

«Плати або закриємо!»
 Спершу журналіст зви-
нуватив у масштабній коруп-
ції народних депутатів Да-
нила Гетманцева, Давида 
Арахамію, Ігоря Абрамовича, 
бізнесменів Григорія Козловсь-
кого та Веміра Давітяна. А та-
кож першого заступника на-
чальника департаменту захис-
ту економіки Нацполіції Сергія 
Вязмікіна — у тому, що вони до-
тичні до корупційної схеми з ма-
совим блокуванням податкових 
накладних українських платни-
ків ПДВ і ручного розблокування 
за домовленістю.
 Це відбулося на засіданні 
тимчасової слідчої комісії (ТСК) 
Верховної Ради з розслідування 
дій посадовців БЕБ, ДБР та ін-
ших правоохоронців у сфері еко-
номічної безпеки. Офіційну за-
яву та звернення від представ-
ників понад 120 підприємств, 
які заявили про незаконне бло-
кування їхньої діяльності з боку 
ДПС, Юрій Бутусов передав го-
лові ТСК Ярославу Железняку.

 Бутусов просто на засіданні 
гучно звинуватив: махінації, які 
закидають Датій, — лише вер-
шина айсберга. І з’явилися вони 
завдяки цілій системі, свідомо 
створеній у високих кабінетах, 
яка покликана оголосити яко-
мога більше чесних підприємців 
злісними порушниками. За його 
словами, підприємства регуляр-
но звітують перед ДФС, відправ-
ляють податкові накладні. Якщо 
та підозрює спробу від податків 
ухилитися — блокує їх або відно-
сить до категорії ризикових. Для 
бізнесу це — як нічний кошмар. 
 «Хочу нагадати, що заблоко-

вана податкова накладна — це 
значить узагалі неможливість 
здійснювати бізнесову діяльність. 
Це фактично блокада підприємс-
тва», — заявив Юрій Бутусов.
 Бізнесмени назагал погод-
жуються з ним, зазначаючи, що 
проблема безміру від податко-
вої у воєнний час знову загостри-
лася. Так, голова Ради Коаліції 
бізнес-спільнот за модернізацію 
України Андрій Длігач зазначає, 
що бізнес втратив минулого року 
160 мільярдів гривень обігових 
коштів. На його думку, це ство-
рило передумови і для корупції. 
«Десятки тисяч підприємств за-
крилися в Україні, і лише в одній 
Польщі відкрилося 12 тисяч но-
вих українських підприємств», 
— додає експерт. 
 За його словами, аби нечисті 
на руку чиновники не зупиняли 
бізнеси «всіх підряд» і не вима-
гали «викуп» хабарем, вже кіль-
ка років блокує накладні чи ого-
лошує фірму ризиковою авто-
матична комп’ютерна система 
СМКОР. Зате розблокувати мо-
жуть уже «живі» чиновники ре-
гіональних комісій. Одну з таких 
і очолювала скандальна Оксана 
Датій. 
 «За певну платню, яку вима-
гали податківці, бізнес міг бути 
прибраний зі списку ризикова-
них... або прискорено отримати 
відшкодований ПДВ», — комен-
тує ситуацію Андрій Длігач.

Зробив — і злякався... 
 Експерт пояснює: сам чинов-
ник блокувати бізнес не може, 
тільки розблоковувати. Тоді 
прекрасним планом обману-
ти систему було б запровадити 
«драконівські» норми, за яки-
ми комп’ютер блокуватиме фір-
ми за першої-ліпшої нагоди. І 
зупинить ледь не половину всіх 

платників ПДВ. І тоді можна вже 
вручну вирішувати, з кого зніма-
ти підозри, а з кого ні. І автомати-
зована «антикорупційна» систе-
ма де-факто не працюватиме.
 У жовтні 2022-го блокування 
ще більше активізувалося. У ми-
нулих розслідуваннях журналіс-
ти з програми «Гроші» вже пока-
зували, як постраждалі бізнесме-
ни, а також експерти називають 
«ідеологом» ситуації саме Дани-
ла Гетманцева. 25 тисяч підпри-
ємців підписали петицію до пре-
зидента Зеленського з вимогою 
усунути його. Після розголосу 
Гетманцев змінив свою попере-
дню думку, заявивши, що збіль-
шення блокування податкових 
накладних восени минулого року 
було пов’язане з тим, що Кабінет 
Міністрів змінив алгоритми і ви-
падків блокування стало більше. 
 Розслідувачі з ним катего-
рично не погоджуються і заявля-
ють, що Кабмін просто формаль-
но затверджує постанову, а сама 
ініціатива йшла від Гетманцева. 
І стверджують, що цьому є дока-
зи. Наприклад, його власноруч 
опубліковане офіційне звернен-
ня до Мінфіну ставить завдання 
ввести жорсткіші правила блоку-
вання в постанові 1165.
 Кабмін так і зробив. І вже не-
вдовзі Гетманцев публічно виз-
нав: це призвело до «вибухово-
го» зростання числа зупинених 
фірм. «Шановні друзі, як відо-
мо, в жовтні уряд підтримав про-
позицію Мінфіну щодо зміни ал-
горитмів блокування податкових 
накладних, вніс зміни до поста-
нови Кабінету Міністрів №1165. 
У зв’язку з цим кількість забло-
кованих накладних збільшилась 
удвічі», — йдеться у телеграм-
каналі Данила Гетманцева.

«Чорний прайс» у воєнний час
 Таким чином усунута від ро-
боти очільниця податкової Окса-
на Датій зі спільниками та її ко-
леги в регіонах отримали шале-
не зростання числа потенційних 
«жертв», яким за вирішення пи-
тань часом доводиться платити. 
Підприємці закидають, що на 
подібні «послуги» у податкової 
давно є «чорний прайс» .
 Експерт Андрій Длігач зазна-
чає у ЗМІ: «Прибрати бізнес зі 
списку ризикованих коштує 3-4 
тисячі доларів. Прискорене від-
шкодування білого ПДВ коштує 
10%, а чорного — близько 30%. 
Вся система була побудована та-
ким чином, щоб підприємець 
змушений був просити щось по-
даткову. В цьому і є вся еконо-
мічна логіка корупції. Зробити 
все настільки непрозоро, склад-
но, щоб підприємець благав по-
даткову. І тоді податківець має 

можливості дозволити або не доз-
волити. Бізнес дивується, чому 
президент уникає втручання у 
цю ситуацію. Ми фактично має-
мо другий фронт усередині краї-
ни. Ці хабарники, корупціонери 
— вони працюють на ворога. Це 
не питання економіки, це питан-
ня національної безпеки». 
 «Дуже хотілося б, щоб право-
охоронні органи не просто брали 
тих, хто призначає, якогось в. о. 
керівника податкової служби, а 
тих, хто призначає цих в. о. Оце 
важливо подивитися — хто ви-
годонабувач», — резюмує Юрій 
Бутусов. А експерти та підпри-
ємці закликають урешті повніс-
тю усунути «драконівські» пра-
вила, здатні наповнити кишені 
хапуг та зруйнувати будь-яку ус-
пішну компанію. 

«Комітет ОПЗЖ»
 Розслідувачі додають, що 
чорний шлейф за паном Гет-
манцевим фіксують ще у серп-
ні 2022 року — голова комітету 
«забанив» масштабну податкову 
реформу, яка передбачала пода-
ток у розмірі 10% на прибуток, 
ПДФО та ПДВ, а також скасу-
вання ЄСВ і встановлення воєн-
ного збору на рівні 3%. 
 І зазначають, що саме у по-
датковому комітеті виявилася 
найбільша кількість депутатів 
колишньої ОПЗЖ: Ігор Абрамо-
вич, Олександр Лукашев, Ан-
тоніна Славицька, Микола Ско-
рик та Юрій Солод. Після низки 
публікацій, розслідувань та сус-
пільного обговорення Абрамович 
та Солод добровільно склали свої 
мандати.
 Заступник голови комітету 
Андрій Холодов, який є кумом 
Віктора Медведчука, став фігу-
рантом резонансного розсліду-
вання «Батальйон Відень» — його 
помітили у столиці Австрії, де він 
мешкає неподалік маєтку олігар-
ха Дмитра Фірташа. При цьому 
Холодова не було на декількох 
засіданнях Верховної Ради. Троє 
членів комітету — Ірина Аллах-
вердієва, Анна Колісник та Ан-
дрій Іванчук — виявилися фі-
гурантами кримінальних справ 
щодо незаконного збагачення та 
неправдивого декларування..
 У двох інших членів коміте-
ту вже після початку війни Bihus.
Info помітив нові елітні авто — Ан-
дрій Мотовиловець почав користу-
ватися новою Audi Q7, Ольга Ва-
силевська-Смаглюк пересіла на 
Jaguar. Це та сама пані Смаглюк, 
яка 24 лютого 2022 року заклика-
ла мешканців північних регіонів 
Київської області... сидіти вдома, 
адже ворог, за її словами, знищує 
тільки інфраструктуру і не несе за-
грози для мирних жителів. 
 Трохи раніше програма «Гро-
ші» пригадала співпрацю пана 
Гетманцева з Володимиром Сів-
ковичем, обвинуваченим у де-
ржзраді.
 Також ЗМІ спантеличило пи-
тання, чому Гетманцев підтри-
мав пресофіцера ДПСУ Івaнну 
Плaнтовську, яка потрапила у 
скандал через те, що під час вій-
ни хизувалася розкішним жит-
тям. «Що ви на неї накинулися, 
заздріть мовчки», — написав він 
у соцмережах. І додав, що у «мо-
ралізаторських дискусіях іноді 
найскладнішим є відокремити 
мораль від заздрості».
 Утім усі ці інформаційні спа-
лахи жодним чином не вплива-
ють на податкову політику Ук-
раїни, яку формує парламент. 
Вони лише створюють відповід-
не інформаційне забарвлення ро-
боті профільного комітету. 
 Але водночас діяльність цьо-
го комітету робить усіх нас зли-
деннішими і вразливішими у 
часи кровопролитного протисто-
яння на болі бою. ■

КОРУПЦІЯ 

«Під дахом» Гетманцева
Голову податкового комітету Верховної Ради звинувачують у махінаціях на десятки 
мільярдів гривень і зв’язках із росією

■

Олег ГАНСЬКИЙ

Корупція на крові — це значно гірше, ніж просто корупція. Крас-
ти у держави завжди було злочином, але обкрадати державу, яка 
воює і стікає кров’ю, — злочин, якому не може бути прощення. 
Саме під таким кутом зору можна розглядати нещодавні сканда-
ли, коли нечесні на руку податківці закручують гайки вітчизняним 
бізнесменам, облаштовуючи чорні схеми і обкрадаючи всіх нас на 
десятки мільярдів гривень. 
Тих самих мільярдів, яких шалено не вистачає на фронті, — задля 
того, щоб Україна встояла перед ворогом. 

Ще одного чільного представника владної команди звинувачують 
у масштабних розкраданнях у воєнний час.
Фото з сайту sluga-narodu.com.

❙
❙
❙

Ми фактично маємо другий фронт усередині країни. 
Ці хабарники, корупціонери — вони працюють на ворога.
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Руйнування дамби Оскільського 
водосховища, яке живило водою 
міста Донбасу, стало однією з 
найбільших екологічних проблем 
цієї війни. Мільйони кубометрів 
води вивільнилися з берегів, 
оголивши 9 тисяч гектарів заму-
леного дна. Але, попри втрати й 
теперішні проблеми, фахівці не 
радять знову заковувати Оскіл у 
бетонні тенета. На думку експер-
тки з водно-болотного напрямку 
Валерії Колодежної та голови 
«Української природоохоронної 
групи» Олексія Василюка, у світі 
дедалі більшої популярності на-
буває рух із повернення річок у 
їхні природні русла. Тож історія 
лівої притоки Сіверського Донця 
могла б започаткувати цю прак-
тику і в Україні. Фахівці поки що 
не знають точно, яким результа-
том може завершитися подібний 
експеримент. Але оскільки при-
рода завжди мудріша за людину, 
їй варто надати шанс.

Двічі в одну річку не ввійдеш?
 Оскільське водосховище до 
війни було частиною складної 
системи водопостачання в До-
нецькому та Луганському ре-
гіонах. Його збудували у формі 
гігантського водного банку, аби 
«підстраховувати» влітку ка-
нал Сіверський Донець — Дон-
бас. Після того як у квітні мину-
лого року тут вибухівкою зруй-
нували дамбу, Слов’яногірськ 
пережив підтоплення, а деякі 
інші міста, включно з окупова-
ним Маріуполем, навпаки, от-
римали порожні водогони. 
 Комунальники, природно, 
вдарили на сполох, вимагаючи 
термінового ремонту пошкод-
женої споруди. Натомість еко-
логи не радять удруге заходити 
в одну й ту саму річку зі старим 
проєктом, бо час знущання над 
природою безповоротно минув. 
Вона вже не витримує грубих 
експериментів над собою, про 
що свідчить багато сумних еко-
логічних факторів. 
 До того ж для змін тут визрі-
ли й суто технічні умови. «Якщо 
зважати й на те, що насосні аг-
регати на каналі Сіверський До-
нець — Донбас за весь цей час та-
кож досягли граничного терміну 
експлуатації, — вважають вони, 
— то, можливо, витік Оскільсь-
кого водосховища є гарною на-
годою модернізувати систему 
водопостачання Донбасу з допо-
могою сучасних технологій і від-
дати природі те, що їй по праву 
належить, — природну запла-
ву річки Оскіл. Тим часом при-
родні ландшафти заплави чудо-
во збереглися під водами вже ко-
лишнього водосховища й добре 
видні навіть із космосу». Тобто 
шанс вижити в річки дійсно є. 
 Відмовитися від реконструк-
ції дамби є сенс і з суто санітарних 
причин. Незважаючи на солід-
ні розміри, Оскільське водосхо-
вище було мілководним. Ця об-
ставина, з одного боку, сприяла 
нересту риби, а з іншого — при-
зводила до замулення. Тож вод-
не плесо тут має високий вміст 
фосфору, низьку прозорість і по-
середню якість води. Люди ви-
користовували її лише тому, що 
були позбавлені більш екологіч-
ної альтернативи. А тепер у них 
немає й цієї можливості.

Два рішення, і обидва 
не ідеальні
 Сьогодні територія колиш-
нього водосховища переживає 
класичне позачасся. Переваж-
на більшість води звідси витек-
ла, тому значна площа дна ого-
лилася й потерпає від ерозії. 
Рослинність, що густо вкривала 

береги, втратила звичний для 
себе гідрологічний режим і не 
може існувати, як раніше. Пта-
хи, які гніздилися на мілковод-
ді, змушені були залишити цю 
територію. Молоді риби більше 
не мають умов для відтворення 
колишніх популяцій, оскільки 
руїни дамби сповільнюють про-
точність річки, заважаючи їм 
повертатися на нерест. 
 Словом, колишньої екосис-
теми більше немає, а нові про-
єкти порятунку Осколу ще 
не створено. «По завершен-
ні війни ми опинимося на роз-
доріжжі, — вважають експер-
ти «Української природоохо-
ронної групи». — Один шлях: 
ремонтувати греблю, поверта-
ти воду до стоячого стану й іще 
пів століття переправляти її на 
сотні кілометрів на південь, 
витрачаючи при цьому електро-
енергію, і головне — людський 
ресурс, який буде залучений до 

неодноразового ремонту такого 
водогону. Або ж дозволити при-
роді заселити трав’яними угру-
пованнями заплаву Осколу, що 
відновить лучний ландшафт лі-
вого, рівнинного берега річки та 
збереже від ерозії правий, висо-
кий берег. Якщо вже приймати 
таке рішення, і воно, з точки 
зору дикої природи, буде най-
більш бажаним, слід відновити 
проточність річки шляхом де-
монтажу дамби водосховища».

Модерація майбутнього
 Вирішуючи дилему, як бути 
далі, науковці спрогнозували 
обидва варіанти розвитку подій 
і вивчили ймовірні ризики. Ска-
жімо, якщо повернути водосхо-
вищу колишню форму з віднов-
ленням Оскільської ГЕС, пот-
рібно буде чимало часу, аби ру-
котворний резервуар заповнити 
водою. Перший раз цей процес 
тривав із 1958-го по 1977 рік. І 
оскільки Сіверський Донець зі 
своєю лівою притокою вже да-
леко не ті, що були в середині 
минулого століття, наслідки аг-
ресивного водозабору важко на-
віть спрогнозувати повністю. 
 І все ж певні деталі екологи 
озвучили. «Хоч як затягнулося 
його повторне наповнення, це 
не пройде безслідно для річища 

Осколу, — кажуть вони. — У 
частині течії нижче від дамби, 
ймовірно, відбуватиметься об-
міління, заростання дна піонер-
ними рослинами. Адже річкові 
наноси затримуватиме гребля, 
збільшуватиметься прозорість 
води нижче від неї, де розташо-
ваний ландшафтний заказник 
«Синичинський», метою ство-
рення якого є збереження ді-
лянки природного русла Оско-
лу, прибережних, водних еко-
систем і рідкісних видів тварин 
і рослин. Перекриття річки або 
навіть відчутне зменшення сто-
ку стане прямим знищенням 
природної цінності заказника».
 Далі — більше. Останнім ча-
сом на сході України літо стало 
дуже спекотним і посушливим. 
Площі мілководь у відновленому 
водосховищі стануть іще масш-
табнішими, тому період цвітіння 
синьо-зелених водоростей поміт-
но збільшиться в часі. За таких 

умов тут не можна буде ні відпо-
чивати на узбережжі, ні ловити 
рибу. До речі, кількість остан-
ньої через зміну клімату рекорд-
но впала в 2020 році. Тобто ще до 
руйнування дамби. 
 Малоперспективним фахів-
ці називають і факт відновлен-
ня Оскільської ГЕС, потуж-
ність якої, умовно кажучи, не 
перевищує силу сучасного віт-
ряка. Повністю забезпечити 
електроенергією роботу дамби 
вона не зможе, тому доведеть-
ся використовувати інші по-
тужності. Кошти ж, які потріб-
ні для ремонту і модернізації 
всіх технічних складових цього 
об’єкта, знайти буде вкрай не-
просто. А головне, навіщо? За 
словами екологів, це водосхо-
вище до руйнування дамби було 
вкрай неефективним, адже при 
транспортуванні каналом втра-
чалося близько 69 відсотків 
води. Сьогодні ж, коли дефіцит 
водних ресурсів став планетар-
ною проблемою, нехтувати цією 
статистикою вкрай нерозумно. 
 Остаточний висновок в еко-
логів виявився не надто райдуж-
ним. «Якщо буде обрано шлях 
відновлення, — кажуть вони, — 
це буде відновлення неефектив-
ної, екологічно проблемної та 
економічно збиткової споруди».

Дайте річці спокій
 Якщо ж пофантазувати на 
тему вільного Осколу, то тут 
справді вимальовується втішна 
перспектива. Насамперед сюди 
повернуться риби, які не можуть 
жити в перегородженому річищі. 
Вони стануть гарною кормовою 
базою для птахів, що гніздували-
ся в очеретяних заростях колиш-
нього водосховища, або ж тих, які 
повернуться у відновлені заплав-
ні ландшафти. Збільшиться тут 
і чисельність тварин, серед яких 
багато червонокнижних видів. 
 Після демонтажу дамби пос-
тупово почне оживати і загуб-
лене нею прибережне довкілля. 
«На жаль, згубний вплив водо-
сховища позначився не лише на 
представниках живої природи, 
— кажуть науковці «Українсь-
кої природоохоронної групи». 
— Правий, високий берег річки, 
вкритий мальовничими крейдя-
ними оголеннями, за період іс-
нування водосховища зазнавав 
значних руйнувань від штормо-
вих хвиль. Роздамбування річки 
допоможе зберегти унікальний 
рельєф прибережжя від масив-
них зсувів (іноді понад 100 мет-
рів у довжину) й глибоких трі-
щин. Після повернення проточ-
ності води підвищиться і її якість 
— кількість фосфатів регулюва-
тиметься природним чином. Це 
дозволить викорінити проблему 
евтрофікації, адже такі органіч-
ні домішки, як фосфати (кіль-
кість яких у пробах із водосхови-
ща була значно більша за норму), 
слугували своєрідними добрива-
ми для зростання фотосинтезую-
чих водоростей».
 Звернули увагу екологи й на 
таку деталь. Сьогодні Харківщи-
на посідає останнє місце за темпа-
ми створення нових заповідників 
і пасе задніх за їх кількістю. Охо-
ронні природні зони тут станов-
лять лише 2,38 відсотка від за-
гальної площі, хоча до 2021 року 
цей показник мав зрости більш 
ніж утричі. «Площу ПЗФ Хар-
ківщини можна буде поповнити 
за рахунок звільнених від води 
територій, — вважають фахів-
ці. — Утім частину водойми вже 

включено до площі деяких при-
родоохоронних об’єктів. Зокре-
ма, 4 тисячі гектарів заповідаєть-
ся в Червонооскільському регіо-
нальному ландшафтному парку. 
Ще понад 10 тисяч гектарів на-
лежить до Смарагдової мережі 
Європи. Проте реального охо-
ронного статусу смарагдові те-
риторії поки не мають, і тради-
ційно охорона їх здійснюється 
шляхом оголошення територій 
природно-заповідного фонду». 
Тобто звільнення Осколу від дам-
би надає шанс воскресити тут за-
гублене раніше довкілля, якщо 
організувати процес відтворен-
ня під науковим наглядом.
  Екологічний моніторинг буде 
потрібен і тому, що після спуску 
водосховища місцеві громади ки-
нуться освоювати раніше недо-
ступні для них території. Вільні 
землі можуть, наприклад, розо-
рати під посіви або забудувати. 
Якщо ж люди залишать у спо-
кої тимчасово оголене дно, то за-
плавні луки швидко відновлять-
ся і стануть красивою природною 
оазою для всіх. 
 До речі, процес демонтажу 
старих нефункціональних дамб 
уже давно запущено на території 
європейських країн і США, і він 
активно поширюється в наші дні. 
Рекордним у цьому сенсі став 
2021 рік, коли в ЄС демонтува-
ли 239 таких об’єктів. Наразі по 
кожному з них проводять ґрун-
товне дослідження, аби їхнє ви-
ведення з експлуатації було най-
більш ефективним. 
 Подібні проєкти мають і 
більш глобальні переваги. Досвід 
американського штату Каліфор-
нія довів, що саме природні за-
плави, а не метод перекриван-
ня русла є досить дієвим спосо-
бом боротьби зі змінами клімату. 
Для цього достатньо після звіль-
нення річки від дамби спорудити 
нові системи очищення стічних 
вод і водовідведення. Цей підхід 
є реформаційним для України й 
раніше не застосовувався, але в 
США та Європі є достатня кіль-
кість успішно завершених про-
єктів, а також людей, готових ді-
литися досвідом. ■

РЕСУРСИ

Де річка текла, там і буде?
Екологи пропонують не відновлювати зруйновану війною дамбу найбільшого 
лівобережного водосховища, повернувши притоці Сіверського Донця її природну форму

■

 Обміліле Оскільське водосховище. 
Фото «Суспільного».

❙
❙

Підтоплення набережної у Святогірську. 
Фото з сайту texty.org.ua. 

❙
❙

Досвід американського штату Каліфорнія довів, що 
саме природні заплави, а не метод перекривання русла 
є досить дієвим способом боротьби зі змінами клімату. 
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Ганна ЯРОШЕНКО

«Сухі» борщі для військових готує ко-
манда полтавок різного віку, яка налічує 
понад 10 осіб. Група в соцмережі має на-
зву «On Top Extreme: підтримка». Кожна 
господиня чаклує над овочевим набором 
на власній кухні. 

На смак нічим не відрізняється від 
борщу зі свіжих овочів
 «Овочі спершу ретельно миємо й чис-
тимо. Після цього моркву та буряк тремо 
на тертушці, а капусту шаткуємо. Далі 
ж відбувається сам процес сушки: у кож-
ної з нас удома є сушарка. Оскільки су-
шена картопля дуже тверда, а відтак 
довго вариться, то за порадою гадяцьких 
волонтерок спочатку її відварюємо в ко-
жушках, а вже потім тремо й сушимо. 
А тоді складені в торбинки сушені овочі 
зносимо й формуємо борщові набори, — 
розповідає одна з полтавських господинь 
— Ірина Тузова. — Кладемо до них паке-
тик томатної пасти, а ще тут можна по-
бачити шматочки солодкого перцю, го-
стру перчину, сухий часничок, зелень, 
яку почали сушити ще влітку».
 Молода пані Ольга Ягольник хва-
литься, що чистити моркву їй допомагає 
син Євген, — хлопчині приємно теж до-
лучитися до доброї справи. А от найстар-
шою у волонтерській групі є мати однієї 
з волонтерок, Тетяни Кириченко, — 83-
річна Олена Корнієнко. Вона дуже виру-
чає команду тим, що «грається» з кар-
топлею. І хоч сама технологія сушіння 
овочів проста, складність, акцентують 
мої співрозмовниці, у тому, що нині то є 
електрика, то її немає.
 Натхненниця волонтерської групи 
— власниця магазину On Top Extreme, 
де можна придбати спорядження та одяг 
для туризму, Наталія Шевченко. «Роди-
на Шевченків має туристичний бізнес. 
Коли розпочалася друга хвиля росій-
сько-української війни, вони передали 
військовим на фронт усі спальні міш-
ки та каремати, що були у прокаті, а та-
кож багато наметів, наплічників, увесь 
запас чоловічої термобілизни тощо, за-
явивши: зараз, мовляв, треба вистояти 
в боротьбі з російським агресором, а за-
роблятимемо гроші після нашої перемо-
ги. Ми, люди, «звихнені» на походах із 
ночівлями на природі, спусках річками 
тощо, з ними багато років приятелюємо. 
І оця група туристів якраз і склала осно-
ву нашої волонтерської команди», — за-
значає Ірина Тузова.

 Із початком повномасштабного втор-
гнення москалів в Україну магазин On 
Top Extreme став своєрідним волон-
терським хабом. Тут виготовляють окоп-
ні свічки і сюди ж люди зносять бляшан-
ки та картон для них, а також в’язані 
шкарпетки для наших захисників, речі 
найпершої потреби для поранених воя-
ків, які лікуються у шпиталях, тощо. 
 «Часто біля входу виростає така гора 
всіляких речей, що й до магазину важ-
ко пройти, — усміхається Наталія Шев-
ченко. — Завдяки «сарафанному радіо» 
полтавці підкидають і багато овочів, які 
спрямовуємо на «сухі» борщі.  Якщо 
чогось бракує, то докуповуємо. А буває 
й так, що от, скажімо, капусти принес-
ли забагато. Тоді її квасимо або ж робимо 
з неї начинку для вареників. І все це пе-
редаємо нашим захисникам через Окса-
ну Єсакову, котрій повністю довіряємо, 
та ще кількох волонтерів, які постійно 
курсують у прифронтові регіони».
 За словами пані Наталії, займаючись 
туризмом із 1980 року, десь із 2015-го 
вона почала сушити овочі на супи й бор-
щі для туристичних походів. Тож із по-
чатком широкомасштабної збройної аг-
ресії войовничих сусідів у неї одразу ж 
з’явилося бажання робити подібні ово-
чеві набори й для наших оборонців. Але 
тоді вона ще не могла зорієнтуватися, на 
скільки порцій при цьому треба розрахо-
вувати. Утрясла це питання завдяки га-
дяцьким волонтерам: як з’ясувалося, в 
Гадячі на ту пору місцеві жіночки вже 
виготовляли для армійців борщові набо-
ри із сушених овочів.
 «Вони й повідомили, що формують 
пропорції овочів із розрахунку на три 
літри води. Так з їхньою допомогою ми 
наш туристичний «сухий» борщ адап-
тували для раціону військових. Назва-
ли його, звісно ж, «Полтавським» — а 
як інакше? На етикетці, як бачите, за-
значили склад і спосіб приготування на-
шого борщу. Загалом, заливши овочеву 
суміш трьо ма літрами води, достатньо 
варити її 10 хвилин, насамкінець можна 
додати тушонку. Хоч бійці іноді кажуть: 
коли хочеться посьорбати чогось гаря-
ченького, то просто заливають вміст па-
кетика окропом і дають настоятися. І це 
також смачно. Знаєте, ми варили в одній 
каструлі борщ зі свіжих овочів, а в другій 
— із сушених, то на смак вони нічим не 
відрізняються, — запевняє Наталія Шев-
ченко. — І для тих військових, яким не-
має змоги довезти їжу з кухні, наш «су-
хий» борщ є просто незамінним».

«Сухі» страви намагаються 
урізноманітнювати
 Полтавська волонтерка Оксана Єса-
кова, яка постійно доправляє гумані-
тарну допомогу на фронт, стверджує, що 
борщові набори із сушених овочів там 
дуже затребувані. «Якось передали їх 
бійцям, які стояли в Бахмуті, — ті виї-
хали нам назустріч до Слов’янська, — 
пригадала вона. — Коли ж побачилися 
з ними через місяць, хлопці насамперед 
поцікавилися, чи ми й цього разу при-
везли борщові набори. Вояки стверджу-
ють, що зварений із них борщ не просто 
смачнючий, а пахне рідним домом. Що 
й казати, ми, українці, такі: хоч удома, 
хоч на «нулі» нам подавай борщ і варе-
ники».
 Наталія Шевченко додає, що їхня ко-
манда вже неодноразово робила такі бор-
щові набори й на замовлення танкістів: 
«Ми знайомі з матір’ю одного з них, вона 
також волонтерка. Так от, якщо зазви-
чай формуємо борщовий набір із розра-
хунку на три літри води, то танкісти про-
сять на літр. Я так розумію, що для екі-
пажу танка трьох літрів борщу забагато. 
Для них робимо «сухий» борщ швидко-
го приготування, для якого Світлана 
Глухова спеціально висушує ще й то-
матну пасту. Якось дивилася годинне 
телеінтерв’ю з командиром наших тан-
кістів (це якраз син нашої знайомої во-
лонтерки). У ньому він, до речі, згадав і 
про наш борщ».
 За словами пані Наталії, тільки за 
минулий тиждень їхня дружна коман-
да сформувала сто пакетиків борщових 
наборів із сушених овочів (із них можна 
зварити 600 порцій борщу). А загалом, 
почавши готувати їх восени, полтавсь-
кі господині вже передали на передову 
близько тисячі таких наборів. Полтавок 
не надто дивує те, що вояки хвалять їх-
ній борщ, адже готують його з любов’ю. 
Аби підняти настрій та бойовий дух на-
ших захисників, на коробки, до яких 
складають пакунки з борщовими набо-
рами, наклеюють наліпки на кшталт: 
«Москаляку на гілляку», «Мочи «орків» 
тощо. Стараючись бодай чимось здиву-
вати й порадувати наших армійців, ок-
рім усього, намагаються урізноманітню-
вати страви. 
 «Робимо й «сухий» пісний борщ із 
додаванням квасолі (до пакетика тако-
го борщового набору прив’язуємо бан-
ку рибної консерви — от нещодавно ку-
пили їх цілий ящик). Квасолю, як і кар-
топлю, варимо й потім теж сушимо. За 
таким же принципом готували горохо-

вий суп, овочеву суміш, вівсянку з мо-
локом, — перелічує Наталія Шевченко. 
— Хтось приніс сушені ягоди малини, а 
я насушила ще й нарізані кільцями ли-
мони — у підсумку вийшов надзвичайно 
корисний вітамінний чай. А от суп хар-
чо — це в нас, можна сказати, новинка. 
Як бачите, цей суповий набір іще навіть 
без етикетки. Процес його приготуван-
ня трудомісткий, бо тут рис вариться 
особливим способом, інший набір спе-
цій. Та якщо бійцям сподобається, не-
одмінно готуватимемо і його. Перед тим 
як пакувати будь-яку нову суміш, зби-
раємося гуртом, буває, на кухні Іри Ту-
зової, готуємо страву, а тоді дегустуємо 
й оцінюємо її смакові якості. Тож кож-
на з нас може підтвердити, що все це ре-
ально смачно».
 Команду волонтерок, про яку йдеть-
ся, уже знають у Полтаві. Завдяки доб-
рій славі господині практично не від-
чувають дефіциту овочів для сушіння. 
«Скажімо, минулого тижня одні люди 
привезли кілька мішків капусти, мор-
кви, буряків, два відра томатної пасти. 
Коли я сказала, що томатна паста нам 
потрібна в невеликих упаковках, вони 
мотнулися й через пів години принес-
ли сто таких упаковок. Якщо ж говори-
ти про наші потреби, то це насамперед 
кошти, — констатує пані Наталія. — 
Вони весь час потрібні на упаковки для 
«сухих» борщів. Ті ж таки пакетики то-
матної пасти доводиться докуповувати 
щотижня. На жаль, і запаси солодко-
го перцю, якого насушили влітку, у нас 
уже закінчилися. А в магазині він дуже 
дорогий. Останнього разу купила його 
два кілограми, а з них вийшло всього 39 
грамів сушеного».
 Наталія Шевченко зізнається: коли 
вранці схоплюється з ліжка, найперше 
думає, який сьогодні день і що їй треба 
зробити протягом цього дня, як втисну-
ти все заплановане в його часові межі. 
Усі її домашні турботи, що раніше зда-
валися важливими, відійшли на другий 
план. «Іноді опускаються руки — дуже 
важко витримувати такий скажений 
ритм життя, — ділиться насамкінець 
пані Наталія. — Але коли дивлюся на та-
ких, як Оксана Єсакова, інші наші дів-
чата, як пенсіонерка Тетяна Пінчук, яка 
робить усе, що в її силах, — чого тіль-
ки не шиє для наших вояків (до речі, її 
обидва зяті на фронті). Це така душев-
на компанія. І настрій у всіх жінок бойо-
вий. Спілкуючись із такими людьми, ро-
зумію, що просто не маю права розкиса-
ти, падати духом». ■

Разом — до перемоги!
Поспішіть передплатити «Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2023 рiк:

на місяць — 52 грн. 86 коп.,

на два місяці — 105 грн. 72 коп.,

на квартал — 158 грн. 58 коп.,

до кінця року — 475 грн. 74 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 67 грн. 86 коп.,

на два місяці — 135 грн. 72 коп.,

на квартал — 203 грн. 58 коп.,

до кінця року — 610 грн. 74 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 вiдгу-
ках і читачi — 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. 
 Нині триває передплата на 
другій квартал. Передплатити 
«Україну молоду»  до 18 березня, 
і ви отримуватимете газету з квіт-
ня. Оформити передплату можна 
у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних 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 Украї-
ни «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань «Пре-
са поштою».
 До наших постiйних читачiв ми 
традицiйно звертаємося: якщо ви 
багато рокiв передплачуєте «Ук-
раїну молоду» — порадьте пере-
дплату i своїм родичам, друзям, 
сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2023■

ПОВНОЦІННИЙ ОБІД

Щоб ложка стояла 
і гармата стріляла
У Полтаві господині готують борщові набори 
із сушених овочів для наших захисників

■

Зліва праворуч: Наталія Шевченко, Оксана Єсакова, Ольга Ягольник, Світлана Глухова 
та Ірина Тузова демонструють пакетики із «сухими» стравами для наших військових.
Фото автора.

❙
❙
❙
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 З першої хвилини (ймовір-
но, щоб уникнути формальних 
запитань) вона взяла «передмо-
ву» на себе:
 — Мене звати Ольга Кова-
льова, я художниця. Народила-
ся в Україні в 1998 році у місті 
Ірпінь. Скільки себе пам’ятаю, я 
завжди малювала. Мої батьки за-
писали мене до художнього гур-
тка в Бучанську дитячу школу 
мистецтв імені Левка Ревуцько-
го. Там я навчалася шість років. 
Моєю першою вчителькою ста-
ла член Національної спілки ху-
дожників України Наталя Сини-
шин, яка відома не лише в Ук-
раїні, а й за її межами. 
 У 2012 році я вступила на ар-
хітектурний факультет держав-
ної художньої середньої школи 
імені Т. Г. Шевченка, яка є єди-
ною в Україні академічною се-
редньою школою в галузі обра-
зотворчого мистецтва. Навча-
лась я в цій школі два роки. Там 
отримала дуже цінний та клас-
ний досвід. Мої навички стрім-
ко «прокачувалися» завдяки 
кропіткій праці та професій-
ності викладачів.
 У 2020 році я закінчила Від-
критий міжнародний універси-
тет розвитку людини «Украї-
на» за спеціальністю «Графіч-
ний дизайн». 
 Упродовж усього життя мені 
здавалося, що моє покликання 
— бути архітектором, дизайне-
ром. Але насправді я художник. 
Я дуже пишаюся собою та тим, 
який шлях пройшла для того, 
щоб усвідомити, хто я, яке моє 
місце на цій планеті. Адже є 
багато страхів та стереотипів, 
пов’язаних із професією худож-
ника, які заважали мені впро-
довж довгого часу зрозуміти та 
прийняти потяг своєї душі саме 
до малювання.
 ■ «Про що» ви малюєте?
 — Я захопилася жіночими 
портретами у 2020 році. Мені 
подобається жіноча природа, 
вона така різна та багатогран-
на. Щоразу вражає глибина жі-
ночої душі. Чутливість, емоцій-
ність, магнетизм, щось таємне 
та дике... Не секрет, що всі ми 
маємо дуже тонкий зв’язок із 
Всесвітом та природою. Я впев-
нена, що це закарбовано на гене-
тичному рівні. Тіло жінки — це 
взагалі чиста магія. Лінії, ямоч-
ки, талія, ключиці, кисті рук, 
стегна... Це неймовірно! Майже 
всі мої картини — про жінок. 
 Я надаю перевагу змішаним 
технікам у своїх роботах. Най-
частіше використовую такі ма-
теріали: акварель, акрил, руч-
ки, олівці, лайнери, акварель-
ний папір.
 ■ Що вас надихає?
 — По-перше, я керуюся 
своїм внутрішнім станом, по-
зитивним ставленням до жит-
тя, вдячністю та любов’ю до 
всього, що мене оточує. Мене 
дуже надихає краса та естети-
ка навколишнього світу, стара 
архітектура, творчість інших 
митців, атмосфера, яку я обла-
штовую самостійно, подорожі, 
люди. Я знаходжу прекрасне та 
позитивне навіть у недоліках.
 Мене надихає пошук сенсів, 
яких дуже багато довкола. У 
кожній моїй картині є таємний 
смисл, і для кожної людини він 
буде різний. Я часто цікавлюся, 
що саме людина бачить та від-
чуває від моїх картин. Кожен 
бачить по-своєму, бачить те, що 
резонує та відповідає його внут-
рішньому змісту.
 Моє життєве кредо стосуєть-
ся душі та саморозвитку, сліду-
ванню своїй інтуіції, відчуттям 
та бажанням, вірності собі.
 ■ Як змінилося життя після 

початку повномасштабного на-
паду росії на Україну? Що пере-
жила ваша «муза»?
 — Моє життя змінилося на 
всі 200 відсотків. Навіть зараз, 
згадуючи всі події, я до цих пір 
не вірю, що все це відбулося зі 
мною. Це ніби сон. 
 Я була змушена покинути 
рідний дім, своє місто. Жит-
тя розкололося на «до» та «піс-
ля». Я вдячна Всесвіту, що «піс-
ля» настало для мене та моєї 
родини. Мій дім був зруйнова-
ний. Деякі картини згоріли під 
час артилерійських обстрілів. 
Здається, що вмерла части-
на моєї душі. Але в цілому моя 
кімната не згоріла, тому пев-
на кількість картин «вижила». 
Коли я про це дізналася, то була 
дуже щасливою. Це додало мені 
сил і натхнення рухатися далі. 
 Перші два місяці я була в 
Польщі, потім ми переїхали до 
Нідерландів.
 Саме тоді стався переломний 
момент у моїй творчості. Десь із 
пів року я не могла малювати 
взагалі. Я декілька разів намага-
лася, але перебувала в дуже стре-
совому стані, через що в мене не 
виникало ніяких образів чи кар-
тинок у голові. Здавалося, що я 
більше ніколи не зможу малюва-
ти. Всередині були лише біль та 
спустошення.
 Але через шість місяців пе-
рерви я все-таки наважилась 
узяти пензлика. Не могла тоді 
зупинитися, малювала щодня. 
Мене неможливо було відірвати 
від цього процесу. Саме в той пе-
ріод я виплеснула всі свої емо-
ції, які відчувала: страх, біль, 
вдячність за порятунок, при-
хисток...
 Інколи я дивилася на робо-
ти інших митців та думала, що 
ніякий я не художник. Адже під 
час повномасштабної війни ба-
гато хто почав малювати, роби-
ти виставки. Це все відбувалося 
дуже швидко. Але усі ми різні. І, 
зокрема, мені потрібен був час, 
щоб оговтатись від жаху. У кож-
ного митця своя «муза», у мене 
вона — некваплива. І довго пере-
бувала у стресі разом зі мною.
 Я вважаю, що, проходячи 
такий важкий та трагічний до-
свід, ми стаємо ще сильнішими, 

мудрішими, швидше починає-
мо розвиватися. Це, поза сумні-
вом, еволюція суспільства. Хоч 
і така кривава.
 ■ На вашу творчість впли-
нув той факт, що ви опинилися 
саме у Нідерландах?
 — Через два місяці прожи-
вання в Нідерландах я познайо-
милася з місцевим художни-
ком, який досить відомий там. 
Він мене дуже підтримав.
 Згодом мій тато зміг забра-
ти картини з Ірпеня та відпра-
вити мені поштою. Я їх показа-
ла своєму новому другу. Він був 
вражений та запропонував зро-
бити виставку моїх картин у міс-
цевому театрі. Взагалі він зай-
мався виставками картин тих 
художників, яких уже немає на 
цьому світі. Я була першою «жи-
вою» художницею в його експо-
зиційній кар’єрі. 
 На той час я закінчила ро-
боту над «післяевакуаційним» 
циклом із чотирьох робіт. 
 Перша картина — про мої 
почуття від початку війни. Фак-
тично це був мій автопортрет. 
Ця робота сповнена болем, не-
захищеністю, безнадійністю.
 Друга — це дівчина-дерево, 
яка проростає, незважаючи ні 
на що, стає сильнішою. В цій 

картині відчувається сила.
 Узагалі мені дуже важко 
описувати свої картини, адже 
це більше про відчуття та енер-
гію. Я малюю і таким чином 
оголюю свою душу. 
 ■ Як пройшла ваша вистав-
ка? Що ви відчували, коли люди 
дивилися на ваші роботи?
 — Відкриття виставки від-
булося 21 січня 2023 року. 
Вона ще триватиме до 18 бе-
резня. Було запрошено велику 
кількість людей, приблизно 70. 
Із перекладом з української на 
нідерландську мені допомогла 
одна хороша людина. Таким чи-
ном я змогла донести до відвіду-
вачів усе те, що відчувала, про 
що мої картини.
 Я була надзвичайно схви-
льована. Це справді визначна 
подія в моїй творчості. Після 
того, як усе відбулося, я відчу-
ла гордість за себе. Адже мрія-
ла влаштувати виставку в Києві 
до повномасштабної війни. На 
жаль, не так сталося, як гадало-
ся. Але головним є те, що я це 
зробила, хоч і в Нідерландах, а 
не в моїй рідній країні. 
 Коли я стояла в залі, спос-
терігаючи за людьми, дивля-
чись на свої картини, які були 
неймовірно гарно оформлені, 

підсвічені і взагалі якось ор-
ганічно вписувались в атмосфе-
ру театру, я усвідомила, який 
шлях пройшла заради цьо-
го, скільки маленьких та важ-
ких кроків було зроблено. Мені 
було дуже приємно чути і бачи-
ти реакцію відвідувачів, мати 
зворотний зв’язок від них. Усі 
були приємно вражені. Адже в 
Нідерландах дуже поширений 
абстракціонізм. А в мене робо-
ти — графічні, яскраві. 
 Ця виставка стала для мене 
потужним досвідом. Я вважаю, 
що для кожного митця найваж-
ливішим є тримати зв’язок із 
людьми, відчувати їхню реак-
цію, ділитися своєю творчістю 
з ними. Ця подія в моєму жит-
ті дала мені багато натхнення, 
впевненості, сили. Моя мрія 
здійснилася. Я до цього часу от-
римую листи від людей, які ді-
ляться своїми враженнями від 
моїх картин. У свою чергу, я теж 
хотіла поділитися особистою іс-
торією, тим, що відбувається в 
Україні. І на цьому зробила ве-
ликий акцент. Вважаю, що мені 
вдалося донести цей меседж до 
сердець багатьох людей. 
 Я мрію повернутися в Украї-
ну, зробити виставку і надалі 
розвиватися вдома. ■

АРТПРОСТІР

50 відтінків вдячності
У Нідерландах з успіхом проходить виставка робіт молодої української художниці з Ірпеня

■

Дружня підтримка важлива і в організації виставки також.❙Портрет в інтер’єрі.❙

Роботи Ольги Ковальової на тему війни.❙
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Звільнення професорів 
як протест
 «Висловлюю категоричну незгоду зі 
збереженням у назві академії імені росій-
ського композитора П. І. Чайковського 
на другому році повномасштабної воєн-
ної агресії росії проти України», — напи-
сала у заяві про звільнення 1 березня про-
фесорка кафедри історії світової музики 
Національної музичної академії України 
Олена Корчова. Таке доволі несподіване 
продовження отримала історія перейме-
нування головного державного навчаль-
ного закладу, яка розпочалася ще у квіт-
ні минулого року. 
 Через кілька днів із закладу з тієї ж 
причини звільнився ще один професор 
— маестро Володимир Сіренко, Шевчен-
ківський лауреат, диригент-постанов-
ник опер Євгена Станковича «Коли цві-
те папороть», яка була забороненою  за 
радянських часів і чекала свого часу 40 
(!) років, та «Страшна помста» у Львівсь-
кій опері; керівник Національного сим-
фонічного оркестру України. 
 Це першокласні профі. Випускни-
ця НМАУ Олена Маруняк-Гайдичук, 
яка вимушено переміщена через війну 
у Польщу,  повідомила,  що конспекти 
занять  Олени Корчової вивозила з оку-
пованої Бучі, тож тепер  вони  служать 
для навчання наступних поколінь в ін-
шій країні. Ексстудентка додає: «Дуже 
прикро, що велика частина викладачів 
НМАУ досі не прозріла».
 Олена Корчова каже, що їй було важ-
ко прийняти ситуацію, де водночас існу-
ють дві консерваторії імені Петра Чай-
ковського: московська та київська. Фак-
тично  заклад у нашій країні, на яку 
напала рф, — і надалі орієнтується на 
«русскій культурний мір», керівництво 
виголошує, що  «культури не воюють», 
«освіта поза політикою», а на Чайковсь-
кому зійшовся світ клином — цей компо-
зитор чомусь поза  конкуренцією у справі 
музичного представництва саме України 
у світі. 
 Були низка колективних письмових 
звернень до державних владних уста-
нов, петиції про перейменування/знят-
тя імені Чайковського, розміщені на різ-
них платформах, ініціювання діалогу з 
адміністрацією, вимога публічного ви-
світлення дискусії тощо. 
 До вирішення проблеми нібито до-
лучилися  Експертна рада з питань де-
комунізації та дерусифікації при Мініс-
терстві культури та інформаційної полі-
тики, власне МКІП, Український інс-
титут, Інститут національної пам’яті, 
Комітет Верховної Ради з питань гумані-
тарної та інформаційної політики. Вони 
підтримують і рекомендують закладу пе-
реглянути назву, відмовившись від імені 
російського композитора №1 у назві ук-
раїнського музичного вишу №1. Врешті-
решт винесли питання на розгляд тру-
дового колективу. Уперто всі доводять, 
що, згідно зі статутом та Законом «Про 
вищу освіту», тільки він має відповідні 
повноваження. (Хоча у період воєнного 

стану діє, наприклад, законодавство про 
прямий і непрямий умисел).
 «Замість прямого голосування всіх 
працівників і викладачів адміністрація, з 
великим запізненням щодо анонсованого 
часу та абсолютно непублічно, наприкін-
ці минулого року організувала конферен-
цію делегатів. Склад ретельно відібрали 
так, щоб він був максимально лояльний,  
— розповіла Олена Корчова. — До того ж 
майже половину становили члени Вченої 
ради, яка незмінно голосує одностайно і 
винятково за вказівкою ректора. Як ре-
зультат — маємо неприйнятне рішення, 
ухвалене більшістю присутніх (приблиз-
но 2/3 від загальної кількості), про від-
термінування, поглиблений розгляд та 
експертну оцінку питання. Насправді ж 
про збереження імені Чайковського в на-
зві академії».
 Науковцям пропонується завідомо 
маніпулятивна гра: довести українсь-
ке походження й українську ідентич-
ність Петра Чайковського, який наро-
дився і помер не в Україні; мав діда з ко-
заків, який додав до прізвища Чайка 
«-овський», і літував доволі часто у на-
ших краях . «Це потрібно для того, аби 
безперешкодно продовжувати експлуа-
тацію іменного бренду, привабливого пе-
редусім для численних китайських сту-
дентів — як тут, у Києві, так і в далекому 
Хеньшуї, де на нез’ясованих фінансових 
засадах функціонує партнерський освіт-
ній заклад нез’ясованої юрисдикції», — 
каже Олена Корчова.

Петро Чайковський для світу — 
російський композитор
 «Чайковський звучить у світі тільки 
як російський композитор і асоціюєть-
ся лише з росією та приносить дивіден-
ди іміджу цієї країни, — каже випуск-
ник НМАУ, музикознавець, ініціатор 
створення музичного сайту про класичну 
музику в Україні The Claquers Стас Нев-
мержицький. — По-друге, за компози-
тором сформувався дуже зрозумілий на-
бір ідеологем, які тільки доповнюють і 
підсилюють риторику кремля. По-третє, 
популярність композитора настільки ве-
лика, що навіть повномасштабне вторг-
нення росії в Україну не активувало пов-
ною мірою на Заході механізм «культу-
ри скасування». Таким чином музика за-
лишається чи не єдиною платформою для 
легітимізації політичних маніпуляцій 
на кшталт «не всі росіяни однакові», «це 
війна кремля, а не росіян». Бо ж як мо-
жуть бути росіяни поганими, якщо у них 
така чудова музика? Як уже неодноразо-
во траплялося в історії, російська куль-
тура виконує роль яскравої вітрини, яка 
приховує звірства її власників».
 Тільки кілька фактів. У 2019 році, за 
даними Bachtrack, одного з найбільших 
сайтів про класичну музику, російський 
композитор Петро Чайковський опинив-
ся у шостому рядку серед найпопулярні-
ших авторів музики за кількістю вико-
наних творів, а Концерт для скрипки і 
П’ята симфонія зайняли 2-ге та 3-тє міс-

ця відповідно у рейтингу творів, що най-
частіше звучали у концертах. В аналогіч-
ному рейтингу 2022 року — 8-ме місце у 
переліку топкомпозиторів. 
 У 2020 році на площі Таймс-сквер у 
центрі Нью-Йорка з’явився величезний 
бігборд із зображенням Петра Чайковсь-
кого, бо композитор став найпопулярні-
шим російським музикантом у слухачів 
Spotify за межами росії. Примітно, що 
плейліст Чайковського на стрімінговому 
сервісі відкриває далеко не найпопуляр-
ніший, але найважливіший в ідеологічно-
му наповненні твір композитора, — увер-
тюра «1812», в якій тріумфально — ува-
га! — у супроводі імітації гарматних пост-
рілів (або навіть справжніх) та пере дзвону 
звучить гімн росії. У щорічних чартах 
Hall Of Fame, що укладає радіо класичної 
музики Classic Fm на основі голосування 
своїх слухачів (аудиторія радіо становить 
5 мільйонів слухачів щотижня), увер-
тюра стабільно входить у перелік топ-20 
найулюбленіших творів, випереджаючи 
навіть «Лускунчика».  
 А в травні 2021 р. стало відомо, що 
адаптована версія Першого концерту 
для фортепіано Чайковського звучати-
ме замість російського гімну на Олімпій-
ських іграх у Токіо та Пекіні. У червні 
того ж року під час «прямої лінії з воло-
димиром путіним» президент рф назвав 
цей концерт своїм улюбленим музичним 
твором… 
 Напевно, все це ще у квітні 2022 року 
стало частково підґрунтям для того, щоб 
Всесвітня федерація міжнародних музич-
них конкурсів оголосила  про термінове 
скасування членства у своїх рядах росій-
ського Міжнародного конкурсу імені Пет-
ра Чайковського. Це  дуже виразно під-
креслило визнання міжнародною  музич-
ною спільнотою того, що країна-агресорка 
росія давно і цілеспрямовано використо-
вує культуру для маніпулювання. 
 «Перед обличчям жорстокої війни 
росії та гуманітарних звірств в Україні 
WFIMS (World Federation of International 
Music Competitions) як аполітична ор-
ганізація не може підтримувати або 
мати серед своїх членів конкурс, який фі-
нансується та використовується як рек-
ламний інструмент російським режи-
мом», — пояснила у зверненні заснова-
на в Женеві  (Швейцарія) понад 65 років 

тому поважна у світі класичної музики 
інституція, яка об’єднує понад 110 про-
відних музичних конкурсів та фести-
валів світу. 
 Також варто згадати, що ще 22 чер-
вня 2022 року на сайті «Локальна іс-
торія» Антон Дробович, голова Українсь-
кого інституту національної пам’яті, пи-
сав: «Петро Чайковський — геніальний 
та прекрасний композитор. Російський 
композитор. Він це знав і чітко ідентифі-
кував себе як російський композитор. 
Росіяни знали і знають, що він їхній ком-
позитор. І весь світ про це знає і ні на се-
кунду не сумнівається. Це проста і оче-
видна правда, в якій адекватних людей 
переконувати не потрібно».

Для чого Україні, на яку напала рф, 
бренд «вєрності рассіі»? 
 «Не крадіть у моцкалів Чайковського, 
він сам був би проти», — так відреагував на 
ситуацію вокаліст гурту Kozak System Іван 
Леньо, теж випускник НМАУ, коли вона 
була ще Консерваторією. І процитував лист 
композитора до фон Мекк 1878 року: «Что 
касается вообще русского элемента в моей 
музыке, т. е. родственных с народною пес-
нью приёмов в мелодии и гармонии, то это 
происходит вследствие того, что я вырос в 
глуши, с детства, самого раннего, проник-
ся неизъяснимой красотой характеристи-
ческих черт русской народной музыки, 
что я до страсти люблю русский элемент во 
всех его проявлениях, что, одним словом, я 
русский в полнейшем смысле этого слова. 
И как бы я ни наслаждался Италией, ка-
кое бы благотворное влияние ни оказыва-
ла она на меня теперь, а все-таки я остаюсь 
и навеки останусь верен России. Знаете, до-
рогой мой друг, что я еще не встречал чело-
века, более меня влюбленного в матушку 
Русь вообще и в ее великорусские части в 
особенности». 
 І це не єдине таке зізнання людини, 
чиїм іменем названо головний музичний 
державний навчальний заклад України, 
яка десятий рік змушена оборонятися від 
росії, з них понад 365 днів — у форматі 
повномасштабних звірств, які називають-
ся рашизмом. А всім охочим лишатися з 
іменем Петра Чайковського є рекоменда-
ція якнайшвидше відправитись в моск-
ву. Українській культурі та освіті від того 
точно буде краще. ■

ПИТАННЯ РУБА

Фальшиві ноти міфу про «адін народ» 
Чому Національна музакадемія після року жорстокої повномасштабної війни не позбавилася в назві  імені 
російського композитора Петра Чайковського

■

Перед НМАУ, котра ніяк не позбудеться імені російського композитора, 
встановлено пам’ятні прапорці про загиблих від російської зброї.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Ви можете не цікавитись класичною музикою. Але російсько-українська війна, яка 
триває десятий рік, із 24 лютого 2022 року зачепила кожного: повітряними триво-
гами, втраченими домівками, смертями і травмуваннями найрідніших. Тож законо-
мірна вимога українців, коли життя розлітається на друзки від російських ракет, 
— через ці жорстокі злочини російських військ в Україні поставити на паузу куль-
туру країни-агресорки, всередині країни і за кордоном. Бо пушкіними і чайковськи-
ми, яких століттями  росія насаджувала в Україні, репресуючи українських митців і 
забороняючи їхні твори, а найперше українську мову, — нападниця і колонізаторка 
створює собі привабливий образ держави з «великою культурою».
Тим часом дуже дивною виглядає ситуація, коли у самому центрі Києва, де ще з часів 
Євромайдану відбуваються велелюдні прощання з найкращими захисниками неза-
лежності України, державний заклад Національна музична академія донині носить 
ім’я російського композитора Петра Чайковського. Таке ж, як і московська консер-
ваторія, з 1940 року. Кому вигідне це вперте підживлення міфу про «адін народ»? І 
головне, хто його «кришує» в Києві у період дії воєнного стану, коли з репертуару 
всіх закладів зникли твори цього митця?
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академік, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка

 Інтерес до книги починається з ім’я її автора. Так би 
мовити, класика жанру. Збірка «Київський зошит» Ан-
дрія Демиденка — це майже 100 оригінальних віршів і 
дві філософські поеми єдиного (неколективного) авто-
ра про наш стольний град Київ. Уже одне це засвідчує 
унікальність і безпрецедентність знакового і очікувано-
го видання, не кажучи вже за його поетичні відкриття і 
 художньо-історичну значимість.
 Київ — прима-любов поета! Особливу трепетність і 
порив викликають його глибокі небеса — священні, зво-
рушливі, поетичні. Поет тут в ударі.
Він відкритий і натхненний:
Київські небеса!
Вас люблю, коли ви над Дніпром.
Коли ви у шовковім зеніті.
Я люблю, коли ви після гроз.
І коли ви в салютах блакиті!

«Київські небеса»

 Тема магії київських небес для Андрія Демиденка не-
вичерпна, вона окрилено зринає знову в його програмно-
му вірші «Вічний Київ», де митець молитовно освідчуєть-
ся в любові, занурюючись уявою у їх дзвінку височінь:
У небесах твоїх така замрія.
Крізь лебединий цвіт іду, немов пливу.
Який же ти бентежний, зоре-Київ,
Я кличу знов тебе на рандеву!

«Вічний Київ»
Поет наснажливо бачить і чує як
Чуприниться вітер
І баркароляться трави...
Соло й хорали! —
Усе веде
Свою мелодію.

«Ранок»
 Мимоволі під впливом цих витончених рядків зри-
нули в пам’яті поетичні розчулення творця «Сонячних 
кларнетів» і я відчув їх поетичну спорідненість:
Слухаю мелодію
Хмар, озер та вітру.
Я бриню, як струни
Степу, хмар та вітру.

 Тоді, на зорі національного відродження, душа моло-
дого поета величально піднялася до київських небес на му-
зичних хвилях космічного оркестру. Гадаю, і на нашого 
сучасника Андрія Демиденка благодатно нахлинула по-
етична мелодія, напоєна музикою високих сфер, у яку 
вслухався і Павло Тичина — цей провісник грози націо-
нального відродження і духовного омолодження нації:
Вогнем схопився Київ
У творчій високости! —

 Так закоханий «в хмари й музику» молодий Тичина 
відкриває себе, свою душу Києву, втішаючись золотим 
гомоном вільного і дужого народу.
 Баркарольний і також грозовий Андрій Демиденко 
теж своїми креативними одкровеннями рідному місту 
здійснює своєрідне поетичне паломництво до священно-
го Києва — колиски східноєвропейського християнства 
і української цивілізації. Зачудований «солов’їним світ-
ком на кручах Дніпра» поет завдяки талановитому образ-
ному слову зумів покнязювати в Києві, співпереживаю-
чи його історичну долю.
 Водночас Андрій Демиденко емоційно чутливо спри-
ймає в новочасі події, такі як Чорнобильська катастро-
фа, Помаранчева революція, Революція Гідності..
Може, з тужних днів і дат
Вернемося колись...
Крізь підлогу наших хат
Проростає ліс.

«Чорнобиль. ХХІ вік»
Я — на Майдані.
Це сьогодні мій фронт.
І анфас,
І у профіль
Я — вкраїнський народ!

«Я — на Майдані»

 Із нуртуючих поезій, безпосередньо освячених співпере-
живанням недавніх подій, учасником або свідком яких був 
сам поет, виростає панорамно-історична картина бурхливо-
го суспільно-політичного життя нинішнього Києва та дина-
мічної громадянської активності сучасного українства.

 Київ для поета феноменально важливий орієнтир — 
як власного творчого призначення і громадянського по-
кликання, так і українства в цілому.
 Вічний Київ — визначальний духовний стимул для 
глибоких інтерпретацій історичної місії столиці Київсь-
кої Русі та долі українського народу. Тому поет і прагне 
«вжитися», втілитися в його образ:
Я — Київ.
Моя корона — Софія!
...
Відімкну журавлиним ключем
Я ворота свої Золотії.

«Я — Київ»
 Очима п’ю
Твої зелені акварелі.
Де дзвін віків.
Й Богдан розкриливсь на коні!

«Вічний Київ»

 Андрій Демиденко повноцінно творчо живе як в 
нинішньому, так і в часах минулих, історично вкарбова-
них і значимих у судьбі свого кревного народу. Час наби-
рає в його пам’ятних поезіях безперервності, нерозривної 
єдності епох, хоча домінантою, поза сумнівом, виступає 
час його — творця і патріота України. Адже він образно 
«озирається» в минуле вічного міста крізь призму сього-
дення, осмислюючи його актуальну сутність.
 Живий і захоплюючий літопис переживань націо-
нальної історії, історії самого Києва твориться поетом че-
рез особистісне сприйняття історико-культурних кодів, 
духовних символів та топонімічних знаків. Це гора Ще-
кавиця, річка Либідь, Золоті Ворота, Свята Софія, Анд-
ріївський узвіз, Хрещатик, Михайлівський собор, Поділ, 
Голосієве, Пуща-Водиця, Солом’янські дуби, Гідропарк, 
фунікулер, Бессарабка, Оболонь, Майдан, Маріїнський 
палац, пам’ятники Шевченку, Сковороді...
 Андрій Демиденко дуже майстерно опановує своїми 
поетичними рефлексіями столичний культурно-духов-
ний простір, його поезія всуціль просотана образами і му-
зикою, яку поет вловлює в духовній пульсації Києва — 
непорушному символу кількатисячного буття українсь-
кого народу:
О, Києве славний, билинний і мрійний,
Солов’їний наш світку на кручах Дніпра.
Ти — матір міст руських!
Ти — серце Вкраїни!
Ти сонячна пристань
Любові й добра.

«О, Києве славний, билинний і мрійний»

 Хвилюючий ліричний герой Андрія Демиденка вди-
хає світ, відчуває його гармонію і дисонанси. Він бачить, 
як «на нічному небесному возі зоряність чумацькі піс-
ні». Пристрасно насолоджується сповідями київських 
солов’їв — цих «двокрилих Моцартів мелодій». Скорбот-
но вклоняється Свічі Голодомору:
Поле моєї Пам’яті —
Я прошу берегти.
Поле моєї Пам’яті —
Не перейти. Не переплисти!..

«Я — Україна»

Серцем і болем вслухається в реквієм біля Вічного вогню:
І до тих пір загиблі будуть жити,
І доти вдовам ніч писатиме листи.

«Біля Вічного вогню»

 Вдивляється з подивом і захопленням у невагомий та-
нок сніжинок:
Гарцюють сніжинки
У білім екстазі,
Гортають завії
Білі псалми.

«Київські білі псалми»
 Усім обширом душі освідчується в любові своєму ду-

ховному наставнику, великому Дмитру Гнатюку, сві-
точам слова — Лесі Українці, Павлу Тичині, Максиму 
Рильському, Андрію Малишку, Івану Драчу, чиї сліди і 
дотепер — на київських вулицях, бульварах і площах...
 Андрій Демиденко у своїй поетичній творчості смі-
ливо йде на зміну ритму, на нарощення образів-сим-
волів, завдяки чому його поезія набуває новизни, нових 
смислових значень і непередбачуваних відтінків. Тому 
вона улюблена, потужно дихає, живе, вкарбовується в 
серце і час. Її відчуваєш в собі. В поетичній насиченій 
палітрі Андрія Демиденка поезія і філософія завжди не-
роздільні:
Дуби — валторнами.
Берізки — арфами.
Сосновий бір — скрипалів унісон.
Їхня музика міниться барвами.
В них талант, як веселка з небесних віко;н.

«Оркестр природи»

 На літературно-музичній карті нашої держави ім’я 
поета Андрія Демиденка, який духовно творить ук-
раїнця-патріота і зворушує Україну, естетично вираз-
но і публічно, яскраво й продуктивно утвердилося. І не-
має потреби повністю розгортати урочистий сувій ус-
лавлень і високих пошанувань цього надзвичайного і 
рідкісного поета-філософа, поета-лірика, поета-пісня-
ра — їх він здобув чистим золотом свого таланту. Анд-
рій Демиденко по праву тричі народний: народний ар-
тист України, народний поет України, народний По-
сол України. А ще заслужений діяч мистецтв України, 
нагороджений кількома орденами Ярослава Мудрого, 
повний кавалер орденів «За заслуги» та двох Свято-
го Володимира, володар міжнародних Гран-прі. Ла-
уреат Народної премії України імені Тараса Шевчен-
ка, багатьох авторитетних міжнародних літератур-
них і мистецьких премій. Чи не найсвіжіша — висока 
Міжнародна літературна премія імені Джека Лондона 
(США) за 2021 рік.
 Та я зупиняю цей благородний перелік, хоча маю на-
гадати, що Андрій Демиденко — професор, вчений-ук-
раїнознавець, фольклорист, новеліст, перекладач, сце-
нарист...
 Що ж забезпечило йому таке велике визнання і 
широку популярність, глядацьку і читацьку сердеч-
ну прихильність, народну любов? Насамперед пісня. 
Колосальні улюблені пісні на його надихаючі поезії, 
завдяки яким його ім’я звучить у багатьох країнах. А 
головне, музика його поезій звучить під київськими 
небесами, в самому серці України, в серцях мільйонів 
киян. Тому «Гімн Музиці» в книзі уславленого поета 
з’явився не випадково.
Адже за своєю сутністю Київ сам є гімном Музики — іс-
торичної, духовної, волелюбної. І постає він у поета мо-
гутньо, схвильовано, грандіозно, планетарно і сповідаль-
но автобіографічно:
О, Музико свята! — мій ніжний океан.
Моя любов. Моє життя. Мої вітрила.
О, скільки раз зціляла душі ти від ран...
О, Музико свята. Ти — найсвітліший храм!
Мій найдорожчий рай! Дорожчого не буде...
Спасибі, що ти є! Що ти в мені — зоря.
О, мій політ. Моя судьба.
Моя ти сповідь людям.

 Дуже почесно і дуже непросто народити самобутню, 
красиву, пам’ятну поезію про Київ. Андрій Демиденко 
це зміг:
І тільки вікам осягнути твій вимір.
І у вирвах століть — незнищенний твій глас!
Тут ходив по бруківках
Світлий князь Володимир
І спинивсь між тополь
У задумі
Шевченко Тарас.

«Признання»
...Де сонця ніжний бриз
І паруси чаїних крил —
Усе зійшлось перед очами.
І ти плюєш на біг авто!
Й зелені арфи круч —
У тебе за плечами.
На набережній Києва ми з вами,
Де, забуваючи Париж,
Прогулювавсь Кусто.

«На набережній Києва»

 Книга «Київський зошит» вростає в душу. В помис-
ли. Вона афористична і цілісна. Сповнена метафоричної 
свіжості та експресій. Її хочеться читати, слухати, спі-
вати, вивчати. А завершити своє слово хочу улюбленим 
місцем усіх киян і всіх гостей столиці — знаменитим Ан-
дріївським узвозом, про який вже стільки написано. Та 
Андрію Демиденку це вдалося по-особливому. Всього чо-
тири рядки, а картина, що гідно б увінчала історичний 
вхід у це святе місце, у цю мистецьку Мекку:
Тут постаті каштанів,
наче стражі,
Стоять в ескорті —
зверху вниз.
Весняні й літні
вернісажі
Заквітчують
Андріївський узвіз.  ■

КНИЖКОВА ШАФА

«Зоре-Київ, я кличу 
знов тебе на рандеву!»
Креативні одкровення рідному місту здійснює у збірці «Київський зошит» 
Андрій Демиденко

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Нашій письменниці не поза-
здриш: їй довелося лупати ске-
лю збетонованої мітології. Фак-
тично, їй випало переконувати 
тамтешнього читача, що Кафка 
— то не хвора уява, а Орвелл — 
не фантастика. Тобто теоретично 
там ніби знають це, але не здатні 
повірити, що подібне десь нині є 
повсякденням. Що нібито прези-
дент нібито європейської держа-
ви може звертатися urbi et orbi 
мало не цитатами з тих класи-
ків. А головне — діяти відповід-
но до власних промов. І це ж не 
так про пересічного європейця, 
як про тамтешніх інтелектуалів, 
тож «людині без спеціальної підго-
товки, навіть якщо ім’я їй Чом-
скі чи Міршмаєр, краще виступів 
російських керівників не чита-
ти, незахищений розум від того 
ламається». 
 Утім пані Забужко має аргу-
менти і для звичайних громадян, 
котрі можуть і не знати хресто-
матійних авторів. Приміром, таке: 
«У кожній державі є спецслужби, 
в яких свої стосунки з мораллю і 
правом, подібно як у кожному домі 
є клозет, але як уявити собі кло-
зет, що править цілим домом?». І 
далі — нокаутуючий удар, яскра-
во-переконливий образ: «Гібрид 
Луб’янки й Голлівуду».
 Отак і влаштовано цю книж-
ку: спочатку провокативна мета-
фора або несподівано-шоковий 
висновок — а потім елегантне ло-
гічне доведення. Ось до прикла-
ду: «Наша війна з Росією не поча-
лась 2014 року. 2014 року Путін 
зібравсь її закінчувати». А тоді 
карколомний історичний дай-
вінг аж до часів царя Пєтра, однієї 
з путінських ікон, — коли кия-
нин Феофан Прокопович та гали-
чанин Стефан Яворський прибу-
ли на Москву і влили до царевих 
вух політтехнологічну отруту 
«Москва — третій Рим». Ті про-
фесори Могилянки нічим, в суті 
справи, не відрізнялися від тепе-
рішніх ідеологічних маніпуля-
торів, Павловського та Суркова. 
Відтак «зомбі-імперія, яку наші 
тоді були зліпили з Московсько-
го царства, виявилася таким са-
мим Франкенштейновим монс-
тром, як вибраний Березовським 
на «наступника» Єльцинові 

скромний підполковник Путін». 
І ще раз: «Ми знаємо ціну цьому 
струхлявілому зомбі-монстру: 
то ми (наші предки) його свого 
часу, на зло Польщі й Туреччині, 
зліпили й поставили на ноги, і 
потім ще віками підпомповува-
ли своєю силою» (Павловський, 
до речі, колишній одесит).
 Отже, «Найдовша подорож» 
— це реконструкція ідей, котрі 
назагал невидимо рухали відо-
мими подіями. Ідейна «неви-
димість» якраз і призводить до 
мітотворчости та різних інших 
хибних уявлень. Як-от у цьому 
випадку: «Вивчена від Заходу гор-
диня: віра в те, буцім у 1980–1991 
роках «Захід виграв Холодну вій-
ну». В дійсності він її не виграв, а 
всього лише припинив — сказати 
б, роззброївся в односторонньому 
порядку... Тим часом кремлівсь-
кий спрут, скинувши одну шку-
ру, швидко наростив нового пан-
циря. Йому й треба-то було цілої 
тої «пєрєстройкі», в яку Захід 
так був радісно повірив, тільки 
на те, щоби позбутись давно спо-
рохнявілого баласту — Комуніс-
тичної партії». Пані Забужко не 
ставить собі на меті описати пе-
ребіг становлення путінізму, об-
межується хіба позначенням 
реперів на кшталт такого: «Бе-
резовський, «головний архітек-
тор» цього чергового земного аду». 
Зрештою, їй це й не потрібно бо-
дай тому, що на Заході добре зна-

на книжка Ю. Фєльштинського 
«Від Червоного терору до мафіоз-
ної держави. Спецслужби Росії 
в боротьбі за світове панування» 
(2021), де все те ретельно дослі-
джено («УМ» уважно рецензува-
ло її у числах за 7 і 19 травня ми-
нулого року).
 Ідейні реконструкції дозво-
ляють нашій авторці переконли-
во відповідати на запитання, що 
виникають у непоінформованого 
читача. Чому Буча?! А що тут див-
ного? «Хто не піддався — той 
зрадник — «чекістська образа» 
працює саме так... Перша вла-
штована північним сусідом у нас 
«Буча» — стертий з лиця землі 
Батурин». Або — навіщо вивози-
ти з окупованих територій людей? 
Ну, ми-то про депортації знаємо 
чи не все, а для закордонного чи-
тача письменниця знаходить па-
радоксально-бентежну відповідь: 
«Вельми прагматична людоловсь-
ка програма». Нарешті, найба-
нальніше із запитань: навіщо ця 
війна? Забужко реагує коротко, 
сильно і страшно: «Щоб українців 
не стало, щоб ми щезли, переста-
ли бути, як євреї у Гітлера».
 Усвідомлюю всю важливість 
виходу цієї книжки на Заході,   
вважаю її насамперед значущою 
для українського читача. Пере-

січна європейська людина була 
заскочена російським вторгнен-
ням зненацька через брак інфор-
мації про нас і нашу країну. Але 
ж ми тут мали останніми рока-
ми чи не десятки серйозних кни-
жок-попереджень — і художніх, 
і публіцистичних, і наукових. 
Але жодна з них не відлунила 
(принаймні не пригадаю такого) 
у публічному спілкуванні влади 
з громадянами. І «Найдовша по-
дорож» — саме про це, «історія 
про ціну слів». Легковажно не-
прочитаних. А коли йдеться про 
топурядовців — непрочитаних 
злочинно. 
 Так, попри все інше, ця книж-
ка про розпач аналітика, попере-
дженнями якого нехтують, а 
коли справджуються найгірші 
пере дбачення — просто розво-
дять руками. Навіть коли йдеть-
ся про звичайних громадян, не 
варто аж так розгрішувати їхнє 
книжкове невігластво — вони ж 
бо не тільки себе занапащають, а 
й інших тягнуть за собою, голо-
суючи за сумнівних і непридат-
них осіб. Що ж до посадовців, які 
зголосилися відповідати за цілий 
народ, стискання плечима після 
катастрофи внаслідок нехтуван-
ня попередженнями — це кримі-
нальний жест. Навіть юридичний 

термін на це є — «злочинна без-
діяльність». Ви чули, щоб когось 
покарали за такою кваліфіка-
цією? Отож-бо. І як той аналітик, 
що доказово спрогнозував щось, 
чого укотре не почули, почувати-
меться? «Коли мені, в черговий 
раз, кажуть, що я — Кассандра, 
й висловлюють захоплення моєю 
прозірливістю, я вже не плачу; 
просто — мовчу».
 У згаданій телепрограмі «Ес-
тети» добрий літературознавець 
Ростислав Семків потрактував оте 
«мовчу» оптимістично: мовляв, 
нарешті з перемогою все налаго-
диться і у Кассандрових жахачках 
уже не буде потреби. Так, у книжці 
є таке: «Три століття підновлю-
ваний-перемальовуваний «фасад» 
24 лютого 2022 р. — впав, виявив-
шись блефом. Росія скінчилась». А 
на останній сторінці йдеться і про 
її «неминучий й рано чи пізно не-
уникненний розпад». Все так, але 
то ще не буде кінцевий кінець — 
як не було ним і проголошення Не-
залежности тридцять років тому. 
Кассандри не звільняються. Нав-
паки — читати їх треба ще уваж-
ніше. Попри злодійкувате гасло 
«не на часі». Щоби не довелося 
знову згадувати отак: «Мабуть, 
не було тої весни у світі беззахис-
нішої».■

ЛАВРЕАТ

Ціна 
непрочитаних 
слів:
Кассандра з роду Сізіфа

■

Костянтин РОДИК

Є чимало багатосторінковіших і вельми цікавих книжок про українсь-
ко-російські взаємини, але немає, здається, більш талановито кон-
центрованого їхнього викладу, ніж у «Найдовшій подорожі» Оксани 
Забужко (К.: Комора, 2022). Недаремно для недавньої програми 
ютуб-канала «Естети», де обговорювалася ця книжка (21.02.2022), 
обрано клікбейт «Історія України одним реченням». Звісно, то гіпер-
бола, — але досить вдала. Така, що оцінює на «відмінно» виконання 
письменницею замовлення італійського видавництва, яке схотіло 
випустити невеличку книжечку, котра доступно розтлумачила би єв-
ропейському читачеві, звідки взялася ця «несподівана» війна. І пані 
Оксана вправно розіклала усе по поличках, починаючи з того, як 
«на Паризькій мирній конференції 1919 р. дорослі дяді були нас не-
обачно викреслили з числа геґелівських «історичних народів», чим 
сильно підпсували світову історію на сто років наперед».

РЕЙТИНГ-2022: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Топкнижки крайнього літературного сезону (рейтинг: сума набраних балів поділена на кіль-
кість експертів). Результати двох інших підномінацій «Красного письменства» – на нашому 
партнерському сайті «Буквоїд».

Сучасна українська проза / есеїстика 
1. Оксана ЗАБУЖКО. Найдовша подорож. – К.: Комора, 168 с. (п) 76,57

2. Юрій ВИННИЧУК. Танґо смерті. Нова, доповнена редакція. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 432 с. (п) 40,71

3. Ірен РОЗДОБУДЬКО. Неймовірна. Ода до радості. – К.: Нора-Друк, 368 с. (п) 32,86

4. Петро ШЕКЕРИК-ДОНИКІВ. Дідо Іванчик. – Брустури: Дискурсус, 832 с. (п) 31,71

5. Ярослав МЕЛЬНИК. Маша, або IV Rайх. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 272 с. (п) 28,57

6. Теодозія ЗАРІВНА. Мовчання цезію. – К.: Дух і Літера, 312 с. (о) 28,07

7. Мстислав ЧЕРНОВ. Часи сновидінь. – К.: Саміт-Книга, 460 с. (п) 27,43

8. Євгенія КОНОНЕНКО. Камінна оргія. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 124 с. (п) 27,14

9. Ірена КАРПА. Тільки нікому про це не кажи. – К.: Книголав, 256 с. (п) 20,71

10. Марина ГРИМИЧ. Лара. – К.: Нора-Друк, 304 с. (п) 20,14

11. Олександр БОЙЧЕНКО. Гра на вибування. – Чернівці: Видавництво 21, 184 с. (п) 18,93

12. Андрій ЛЮБКА. Щось зі мною не так. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 256 с. (п) 18,50

13. Марина МАНЧЕНКО. Гіркі апельсини. – К.: Темпора, 288 с. (п) 15,36

14. Таня П’ЯНКОВА. Вік червоних мурах. – К.: Наш формат, 256 с. (п) 14,64

* оцінювалося 28 видань

Жанрова література
** лавреатами визнано обидва перші видання списку, оскільки вони мають рейтингову різницю в межах 

статистичної похибки

1. Володимир ЛИС. Вифлеєм. – Х.: Фоліо, 351 с. (п) 46,86

2. Андрій СЕМ’ЯНКІВ. Танці з кістками. Медичний трилер. – К.: Віхола, 368 с. (о)ц 46,50

3. Іван ЧЕРНЕНКО. Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога. – К.: Віхола, 384 с. (о) 30,50

4. Владислав ІВЧЕНКО. Найкращий сищик та битва з імперією;  Спочатку їх було шістдесят. – К.: 
Темпора, 508+480 с. (п)

29,50

5. Артем ЧАПАЙ. Тераріум. Авантюра. – Чернівці: Видавництво 21, 440 с. (п) 27,36

6. Владислав ІВЧЕНКО. Після 24-го. – К.: Віхола, 360, с. (о) 24,86

7. Микола ХОМИЧ. Задум Бога. – К.: Радуга, 396 с. (п) 24,14

8. Моє тихе Різдво. – Л.: Видавництво Старого Лева, 310 с. (п) 20,86

9. Володимир ЛИС. Камінь посеред саду; Діва Млинища. У 2 книгах. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
336+336+304 с. (о)

19,64

10. Богдан КОЛОМІЙЧУК. 300 миль на схід. – Л.: Видавництво Старого Лева, 320 с. (п) 18,93

11. Данило САФРОНОВ. Від учора. Світло в кінці операційної. – Х.: Віват, 256 с. (п) 15,21

12. Люко ДАШВАР. ПОкров. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 384 с. (п) 15,14

13. Геннадій КЛЮЧИКОВ. Ми – з УНСО. – К.: Zалізний тато, 284 с. (п) 12,14

14. Дмитро БЕЗВЕРХНІЙ. Порядні пані вмирають самітно. – К.: Темпора, 268 с. (п) 11,14

* оцінювалося 32 видання

■
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Пісний плов із квасолею 
та родзинками
 Плов без м’яса — це зовсім не ри-
сова каша з морквою та цибулею, як 
звикла вважати більшість людей. 
А якщо уважно вивчити вподоба-
ний вами рецепт, можна приготу-
вати страву, що виявиться не тіль-
ки смачною, а ще й дуже корисною. 
Така їжа чудово урізноманітнює ра-
ціон тих, хто втомився від однотип-
ного харчування. І навіть на свята 
такий плов можна подавати як від-
мінний гарнір. Він досить незви-
чайний і виглядає вельми апетит-
но.
 Рецепт цієї страви настільки 
простий, що його з легкістю освоїть 
навіть людина без особливого кулі-
нарного таланту. Однак, щоб рис 
виходив розсипчастим, необхідно 
знати деякі секрети.
 Для приготування вам знадоб-
ляться:
— рис довгозернистий — 500 г; 
— квасоля червона — 350 г; 
— морква — 300 г; 
— цибуля ріпчаста велика — 1 
шт.;
— часник — 1 головка; 
— родзинки — 100 г; 
— олія соняшникова — 50 г; 
— сіль — за смаком.
 Квасолю необхідно на ніч замо-
чити в холодній воді. Це дозволить 
згодом приготувати її швидше. Рис 
гарненько промийте і також залиш-
те в прохолодній воді, правда, всьо-
го хвилин на 30. За цей час вимийте 
і почистіть овочі. Як і для звичайно-
го плову, цибулю наріжте півкіль-
цями. А ось моркву треба натерти, 
та ще й на дрібній тертці. Це пот-
рібно для того, щоб страва отрима-
ла гарний колір.
 Отже, візьміть каструлю з товс-
тим дном, налийте в неї олію, потім 
викладіть шарами відціджену ква-
солю, натерту моркву, півкільця 
цибулі і родзинки. Кожен шар при-
соліть. Як бачите, жодного поперед-
нього обсмажування інгредієнтів 
рецепт не передбачає, спецій прак-
тично немає, тому страву цілком 
можна назвати дієтичною, адже на-
віть рослинної олії в ній також мі-
зерно мало. 
 Коли ви укладете всі продук-
ти шарами в казані або каструлі, 
поверх них акуратно розподіліть 
рис, із якого не забудьте поперед-
ньо злити воду. У нього увіткніть 
часник, розібравши головку на 
зубчики, але при цьому не зніма-
ючи шкірку. Тепер залийте май-
бутній плов окропом так, щоб рис 
був покритий приблизно на 2 паль-
ці. Готувати необхідно протягом 40 
хвилин на середньому вогні, не пе-
ремішуючи. Через зазначений час 
дерев’яною лопаткою з’єднайте 
шари між собою і викладіть веге-
таріанський плов з квасолею на ве-
лику таріль. 
 Подавайте разом з овочевим са-
латом. Повірте, це дуже смачно!

Картопля з грибами і овочами у 
горщиках
 У горщиках, як відомо, всі стра-
ви виходять дуже і дуже смачними. 
І овочі тут не виняток. А ще це дуже 
зручно, бо стояти біля плити, стежи-
ти, помішувати, знімати піну тощо 
— не треба. Підготувавши продук-

ти і склавши їх у горщики, потріб-
но лише зачекати — і апетитна аро-
матна страва готова! Навіть якщо 
вона зовсім без м’яса. Тому замис-
люватися про те, що пора брати гор-
щики до рук і готувати ароматний 
обід або вечерю, слід не тільки тоді, 
коли у рецепті є фарш чи шматочки 
свинини або курятини. 
 Одне з найбільш вдалих і попу-
лярних поєднань продуктів — це 
картопля і гриби. А якщо в такий 
тандем додати солодкий перець — 
страва стане ще смачнішою. Така 
смакота є безпрограшним варіан-
том як на святковому столі, так і на 
звичайній сімейній трапезі. Тож, 
маючи у холодильнику мінімум 
продуктів, уже через годину мож-
на порадувати свою родину смач-
ною вечерею.
 А для цього вам знадобляться:
— цибуля — 1 шт.;
— морква — 1 шт.;
— перець болгарський — 2 шт.;
— печериці — 300 г;
— картопля — 1 кг;
— сіль, спеції — за смаком.
 Отже, почнемо з того, що ми за-
здалегідь підготуємо всі інгредієн-
ти перед приготуванням печені. 
 Картоплю очищаємо від шкір-
ки, а після цього ми поріжемо її на 
кубики. Порізану картоплю роз-
поділяємо на порції. Також ми за-
здалегідь обсмажуємо гриби, але не 
до повної готовності, щоб не висма-
жити з них увесь сік, позаяк він нам 
знадобиться в самій страві.
 Тепер переходимо до овочів. 
Моркву необхідно заздалегідь на-
терти на тертці, а цибулю — поріза-
ти кубиками. Окремо один від одно-
го обсмажуємо овочі на сковороді з 
рослинною олією до золотистої ско-
ринки. Коли овочі обсмажились, ми 
можемо викладати їх у горщики по-
верх грибів.
 І на завершення, бульйон, який 
у нас залишився після грибів, роз-
поділяємо по горщиках і додаємо 
водички, щоб покрити засмажку. 
 Залишаємо горщики в поперед-
ньо розігрітій духовці на 30-40 хви-
лин.

Пісний салат із кальмарами та 
яблуками
 Кальмари — смачний, ситний 
і дієтичний продукт: в 100 грамах 
кальмарів — усього 92 калорії. 
Крім цього, вони неймовірно ко-
рисні. Кальмари — ідеальна осно-
ва для салатів, страви з ними від-
мінно підійдуть до святкового сто-
лу і прекрасно впишуться в щоден-
ний раціон.
 Для приготування вам знадоб-
ляться:
— кальмари — 4 шт.;
— огірок свіжий — 1 шт.;
— яблуко — 1 шт.;
— цибуля — 1 шт.;
— олія, сіль, цукор, оцет, спеції за 
смаком.
 Цибулину (бажано червону) 
наріжте кільцями і замаринуй-
те у воді з оцтом, цукром та сіл-
лю на 10 хвилин. Допоки продукт 
настоюється, відваріть кальма-
ри протягом 4 хвилин і наріжте 
півкільцями. Подрібніть огірки, 
яблуко і цибулю дрібними кубика-
ми, перемішайте салат і заправте 
олією.

Пісний салат із квасолею, 
горіхами і гранатом 
 Квасоля — це незамінний про-
дукт під час посту. Вона ситна і ба-
гата на білки, тому в період будь-
якого посту з неї готують супи, 
гарніри, салати і навіть десерти. 
Ми вам хочемо запропонувати ре-
цепт надзвичайно смачного, кра-
сивого та ароматного пісного сала-
ту. У ньому дуже цікаве поєднан-
ня інгредієнтів, що притаманне 
грузинській кухні.
 Вам знадобляться: 
— варена квасоля — 2 скл.;
— волоські горіхи — 1 скл.;
— гранат — 1 шт.;
— кінза — за смаком.
 Заправка:
— оливкова олія — 3 ст. л.;
— французька зерниста гірчиця 
— 2 ч. л.;
— лимонний сік — 1 ст. л.;
— сіль;
— гранатовий соус «Наршараб» — 
1 ст. л.;
— сушений часник (за бажан-
ням).
 Квасолю зваріть, відкиньте 
на друшляк та дайте стекти воді. 
Гранат почистіть, волоські горіхи 
підсмажте на сухій сковорідці та 
подрібніть. Кінзу дрібно посічіть. 
Полийте все заправкою і ретельно 
перемішайте.

Шоколадний кекс із вишнею 
та горіхами
 А яке ж чаювання без смаколи-
ків? Однак випічка в піст не може 
бути здобною, тобто містити яйця, 
вершкове масло й інші молочні 
продукти. Але й без цих скоромних 
складових можна створювати чу-
дові зразки пекарського мистец-
тва. 
 Кекс за цим рецептом дуже 
смачний, ароматний та мегашо-
коладний! Смаколик не схожий 
на жодну пісну випічку і виходить 
дуже пухким та ніжним, з приєм-
ною ягідною кислинкою. Наразі 
можна використовувати заморо-
жену вишню, але влітку готуйте 
цю випічку зі свіжою. До речі, її 
можна сміливо замінити на будь-
які інші ягоди. До прикладу, на 
смородину чи в’ялену журавли-
ну. 
 Кекс готується на основі... 
води, проте ніхто навіть не здога-
дається, що він пісний. Смаколик 
пористий, як губка, соковито-во-
логий і дуже ароматний!
 Вам знадобляться:
— гаряча вода — 240 мл;
— цукор — 200 г;
— олія (без запаху) — 120 мл;
— борошно — 200 г;
— сода — 1 ч. л.;
— какао — 100 г;
— дрібка солі.
 Для начинки приготуйте горі-
хи і вишні.
 А тепер до роботи: у гарячій воді 
розчиніть цукор, охолодіть до теп-
лого стану й влийте рослинну олію. 
В окрему миску просійте борошно з 
какао, додайте соду та сіль, перемі-
шайте. Рідкі компоненти з’єднайте з 
сухими, тісто має бути, як густа сме-
тана. Додайте вишні та подрібнені й 
попередньо обсмажені горіхи.
 Форму вистеліть пергаментом, 
змастіть олією або посипте борош-
ном. Вилийте тісто, розрівняйте. 
Кекс виходить дуже ніжним, тому 
варто дати йому трохи охолонути 
у формі й лише тоді вийняти. Го-
тову випічку посипте цукровою 
пудрою. 
 Смачного! ■

РЕЦЕПТИ

Піст також може бути смачним
Навіть без м’яса, яєць і молочних продуктів можна харчуватися ситно і різноманітно

■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Ось і дочекалися Великого посту, що триватиме аж до Великодня. У ці 
дні православні відмовляються від їжі тваринного походження, що для 
деяких гурманів є справжнісінькою трагедією. Але піст — це не привід 
відмовлятися від смачної їжі.

Пісний плов.❙

Картопля з грибами й овочами.❙

Салат із кальмарами та яблуками.❙

Салат із квасолею, горіхами й гранатом.❙

Шоколадний кекс.❙



Олексій ПАВЛИШ

 Після успішного літнього чемпіона-
ту Європи-2022 українські легкоатлети 
вдало виступили і на європейській пер-
шості у зимовому сезоні. Із ЧЄ в при-
міщенні, котрий напередодні завершив-
ся у турецькому Стамбулі, «синьо-жов-
та» збірна їде з чотирма нагородами.
     Як і на попередніх світових та конти-
нентальних стартах, високу планку три-
мають наші стрибуни у висоту. При цьо-
му у нашому жіночому секторі конку-
ренція настільки висока, що далеко не 
завжди титуловані стрибунки отриму-
ють місце у складі на головні форуми. 
Так цього разу сталося з Іриною Геращен-
ко, яка на чемпіонаті України поступи-
лась Катерині Табашник. Ще дві путівки 
на ЧЄ завоювали Юлія Левченко і чинна 
чемпіонка Європи Ярослава Магучіх.
     Зрештою, і Табашник, і Левченко, і 
Магучіх вийшли до фіналу ЧЄ, де, ок-
рім них, змагалось ще п’ять стрибунок. 
При цьому, як це не дивно, найбільше 
проблем у відборі виникло саме у лідер-
ки сезону Ярослави. Якщо її партнер-
кам по команді доволі легко підкори-
лась кваліфікаційна висота 1,91 м, то 
Магучіх змусила понервувати своїх фа-
натів, забезпечивши собі місце у фіналі 
лише з третьої спроби. 
     «Чесно кажучи, почала нервувати піс-
ля другої спроби (на 1,87 м). І подумала: 
«Що це таке, я приїхала на чемпіонат Єв-
ропи і не беру 1,87 м. Я хочу по просити 
вибачення перед уболівальниками і пе-
ред своєю тренеркою за ці нерви. Я споді-
ваюся, що не робитиму помилок у фі-
налі. Я дуже рада, що стрибнула 1,91 м  
і кваліфікувалася у фінал», — сказала 
Ярослава після важкого відбору.
     А у медальній боротьбі Магучіх, як і 
обіцяла, помилок вже не робила, дібрав-
шись до переможної висоти 1,98 м уза-
галі без збоїв. Уже в ранзі дворазової 
чемпіонки Європи бронзова призерка 
Ігор у Токіо-2020 намагалась підкори-
ти висоту 2,03 м, але їй це не вдалось. 
«Я, звісно, дуже щаслива, що захисти-
ла свій титул і в мене є друге золото з 
Євро в приміщенні. Я налаштовувалася 

на вищий результат, тому таких емоцій 
не було на 1,98 м і після того, як побачи-
ла, що я перша. Хотіла стрибати вище, 
але на жаль, не цього разу. Але сподіва-
юся, що влітку результати будуть вищи-
ми», — налаштовується на ще кращі ре-
зультати Магучіх.
 Ще одну медаль у скарбничку ук-
раїнської збірної – першу у своїй кар’єрі 
— принесла Катерина Табашник, яка із 
результатом 1,94 м стала третьою. «Зви-
чайно, дуже хотілося медалі, але в стриб-
ках у висоту дуже висока конкуренція. 
Розуміла, що за медаль потрібно бороти-
ся. І не виключала, що знову буду четвер-
та. Але мені наснилося вночі, що в мене 

буде бронзова медаль. І я так думаю: cьо-
годні вона потрібна мені, як ніколи. І це 
сталося: сон наяву», — не приховувала 
емоцій новоспечена призерка. Свою ме-
даль вона присвятила мамі, котра заги-
нула у серпні унаслідок ракетної атаки 
рф по Харкову.
     Намагалась поборотись за п’єдестал і 
Юлія Левченко, але цього разу віцечем-
піонка світу-2017 стала лише п’ятою.
     «Хотілося, щоб на п’єдесталі було три 
прапори. Але ми стояли з Катериною Та-
башник, я її вітала, у неї були сльози, що 
вона нарешті йде на п’єдестал. І коли я 
виходила, то зрозуміла, що ми зробили 
все, що могли: у нас є дві нагороди, лу-

нає гімн. Люди чують наш гімн, бачать 
два наші прапори і це доводить, що ми не-
зламні», – резюмувала успішний виступ 
команди Ярослава Магучіх.
     Повний комплект медалей у стрибках 
у висоту забезпечив «синьо-жовтим» лі-
дер нашої чоловічої команди Андрій 
Проценко, який після «бронзи» минуло-
го року цьогоріч став другим із результа-
том 2,28 м. «Я задоволений стрибками, 
все йшло добре. Трошки не доборовся до 
«золота». Тобто я боровся, але не вийш-
ло. Знову друге місце, але я цим задово-
лений. Ще є час, пострибаю», – сказав 
Андрій. При цьому він поділився секре-
том успіху наших стрибунів на усіх рів-
нях. «Чому українські стрибуни круті? 
Тому що в нас хороша школа, більш тех-
нічна, ніж у багатьох країнах. І в нас про-
фесійні тренери, а не викладачі фізкуль-
тури, які готують спортсменів. Тому що в 
інших країнах тренерська діяльність за-
звичай це хобі, і вони повинні десь пра-
цювати, а в нас це професійне заняття, 
якому тренери віддаються повноцінно», 
— пояснив Проценко.
     Якщо нагород від стрибунів чекали 
всі, то «бронзова» медаль Романа Ко-
кошка у штовханні ядра певною мірою 
стала несподіванкою, особливо зважа-
ючи на те, що 26-річний атлет став пер-
шим за 22 роки українцем, який дістав-
ся фіналу Євро у цій дисципліні. У бо-
ротьбі за нагороди Роман встановив но-
вий національний рекорд — 21,84 м. 
     Таким чином, завдяки чотирьом на-
городам, Україна стала 12-ю в медаль-
ному заліку турніру. Востаннє наша ко-
манда брала чотири та більше медалей 
на ЧЄ-2019 у Глазго – тоді було п’ять від-
знак. ■
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Григорій ХАТА

 Від успішних на юніорсько-
му рівні спортсменів уболіваль-
ники завжди чекають високих 
результатів й на дорослому рів-
ні. Утім, як зауважують спор-
тивні наставники, дитячий та 
дорослий спорт — це дві абсо-
лютні різні речі й процес ста-
новлення та адаптації до про-
фесіональної кар’єри кожного 
юного таланту протікає абсо-
лютно по-різному.
 За добрий приклад різнопла-
нового дорослішання можна взя-
ти тенісну царину, де, граючи 
поряд зі своїми кумирами турні-
ри з серії Великого шолому, мо-
лодь уже з юного віку пригля-
дається до життя своїх кумирів,  
намагаючись дуже швидко пере-
нести дитячі та юнацькі тріум-
фи на доросле життя.
 Так, переможниця юніорсь-
кого «Ролан Гарроса»-2010 
Еліна Світоліна доволі швид-
ко адаптувалася до доросло-
го життя й вже на профі-арені 
розпочала колекціонування ве-

ликих перемог. Крок за кроком 
звикаючи до нових умов, вона 
спромоглася досягти третього 
рядка в табелі про ранги Жіно-
чої тенісної асоціації, виграти 
чималу кількість представни-
цьких турнірів найвищого рів-
ня, підсумковий турнір року 
WTA та здобути «бронзу» Олім-
пійських ігор.
  Для фіналістки юнацького 
Уїмблдону-2016 Даяни Ястрем-
ської доросла кар’єра, певним 
чином, нагадувала стрімкий злет 

ракети. Проте після трьох пере-
мог на турнірах WTA і потрап-
ляння в «топ-30» рейтингу WTA 
в кар’єрі Даяни (в 2020 році) тра-
пився допінговий скандал. Після 
багатомісячного відлучення від 
тенісу Ястремська повернулася 
на корт уже зовсім іншою. Вона 
й досі намагається знайти свою 
впевненість, а поки посідає лише 
142-ге місце в рейтингу найсиль-
ніших тенісисток планети.
 Історія професіонального 
становлення Марти Костюк, в 

юнацькій кар’єрі котрої є под-
війна перемога на Відкрито-
му чемпіонаті Австралії (в оди-
ночному та парному розряді), 
по збавлена яскравих барв. 
Вигравши у 15-річному віці 
«Аустреліен оупен», потім Мар-
ті ніяк не вдавалося проявити 
себе на дорослому рівні. Трива-
лий час вона навіть очолювала 
своєрідний антирейтинг тені-
систок із «топ-100», котрі ні-
коли не грали у фіналах турні-
ру WTA. Важко давалися Кос-
тюк і поєдинки з «топовими» 
представницями світового тені-
су. Проте коли в півфіналі тур-
ніру WTA-250 в американсько-
му Остіні Марта перемогла фі-
налістку «Аустреліен оупен»-
2022 Даніель Коллінс із США, 
у її шанувальників з’явилися 

небезпідставні сподівання на іс-
торичний прорив. Фінал проти 
росіянки Варвари Грачової вже 
вважався досягненням. Але зу-
пинятися на цьому вона не ста-
ла й упевнено виграла головний 
матч турніру — 6:3, 7:5. «Здобу-
ти цей титул для мене було дуже 
важливо. Я хочу присвятити 
його Україні й всім нашим лю-
дям, які нині воюють й гинуть 
за неї», — заявила Костюк. За-
значимо, що після фіналу Марта 
відмовилася тиснути руку опо-
нентці, так само не було й спіль-
ної фотосесії фіналісток на цере-
монії нагородження.
 А завдяки своєму успіху в Ос-
тіні Костюк піднялася на рекорд-
ну для себе позначку в рейтингу 
WTA й тепер 20-річна киянка пе-
ребуває на 40-й позиції. ■

ТЕНІС

Особливий 
момент
Здолавши у фіналі росіянку, Марта Костюк 
відсвяткувала свій перший тріумф 
на турнірах WTA

■

В американському Остіні Марта Костюк виграла свій перший фінал WTA.
Фото з сайту sport.ua.

❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

На високій планці
Українські стрибуни у висоту завоювали три медалі на зимовому чемпіонаті Європи

■

Магучіх та Табашник принесли українській збірній дві медалі на ЧЄ-2023.
Фото: ВВС.

❙
❙
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«Я мало говорив про суддівство, однак змушений визнати, що ці помилки 

впливають на гру. Таке враження, що вона просто знущається над нашою 
командою та нашими гравцями».

Мірча Луческу
румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Незрозумілі речі
 Насправді важко було уяви-
ти, що в нинішніх умовах, не 
маючи достатнього кадрового 
резерву, колектив Кучера зміг 
би вдало змагатися одразу на 
двох фронтах. 
 Відтак швидкий його виліт 
із «плей-оф» Ліги конференцій 
було сприйнято без додаткових 
сентиментів. А от той факт, що 
дніпрян у турнірній таблиці ЧУ 
неймовірно швидко наздогнав 
«Шахтар», говорить про якийсь 
системний збій у його роботі.
 Не виключено, що, пере-
мігши в листопаді минулого 
року в очному двобої «гірни-
ків», підопічні Кучера дещо 
завчасно повірили у свою чем-
піонську зірку. Відтоді, до сло-
ва, «Дніпро-1» немов підміни-
ли. Хлопці Кучера не вигра-
ли з тієї пори жодного матчу. 
Невдалою виявилася їхня спа-
рена дуель в «плей-оф» Ліги 
конференцій проти кіпрсько-
го АЕКу. А в національній пер-
шості серйозних очкових втрат 
завдали «Дніпру-1» «Кривбас» 
(на фініші першого кола) та 
«Олександрія» (на старті дру-
гої частини сезону).
 «Я не знаю, що сталося з 
хлопцями», — розвів руками 
після нічиєї з олександрійця-
ми (2:2) Кучер. Двічі дніпряни 
виходили в матчі вперед, і двічі 
суперник, стараннями Емі-
ля Мустафаєва, зрівнював ра-
хунок. Цікаво, що для «Олек-
сандрії» мирова з «Дніпром-1» 
стала другою поспіль у весняній 
частині сезону, оскільки трохи 
раніше команда Руслана Рота-
ня зіграла в напрочуд резуль-
тативну внічию з «Металістом-
1925» — 3:3.
 А от з початком другої час-
тини чемпіонату інший претен-
дент на чемпіонство — «Шах-
тар» — демонструє стовідсотко-
вий результат. Спочатку, в пе-

ренесеному поєдинку 7-го туру, 
«помаранчево-чорні» розгро-
мили «Минай» — 4:1, а згодом 
влаштували справжнє побиття 
«Металісту-1925» — 7:0.
 «Розуміли важливість цьо-
го поєдинку для отримання пер-
шого місця, яке ми вже не хоче-
мо віддавати», — зазначив хор-
ватський очільник «гірників» 
Ігор Йовічевич.

Емоційні гойдалки
 І хоча наразі донецький ко-
лектив лише зрівнявся за очка-
ми з «Дніпром-1», з таким за-
взяттям та цілеспрямованістю у 
нього серйозне майтубнє. «Так, 
провели дуже гарну гру — бага-
то комбінацій сьогодні прохо-
дило. Ми з хлопцями домовля-
лися, що будемо дуже серйоз-
но ставитися до матчу, адже 
нам були потрібні три очки, 
тому вийшла чудова гра. Має-
мо гарний настрій і готуємося 
далі», — після продуктивного 
матчу автор «дублю» у ворота 
«металістів» Олександр Зубков 
випромінював позитив.

 Натомість одвічним конку-
рентам «гірників» зі столично-
го «Динамо» старт другої части-
ни чемпіонату відверто не вдав-
ся. Так, щоб «всуху» програти в 
рідних стінах одному з аутсай-
дерів першості, — такого від ко-
манди Мірчи Луческу навряд чи 
хтось очікував. Утім, під час зи-
мової перерви на чолі «Інгуль-
ця» став досвідчений наставник 
Сергій Ковалець, і добре знайо-
мий з динамівською машиною 
фахівець вміло знайшов потріб-
ний для перемоги ключ.
 «Ми грали проти команди, 
яка є грандом українського та 

європейського футболу. Здобу-
ти перемогу в такому матчі, бе-
зумовно, приємно. Зробили по-
дарунок нашому президенту на 
його день народження. Можли-
во, не все вдалося з точки зору 
якості гри, але для нас зараз 
важливий передусім результат, 
і ми його добилися», — наголо-
сив Ковалець.
 Водночас, на думку Мірчи 
Луческу, досягти «Інгульцеві» 
переможного результату (2:0) 
допомогли помилки суддівської 
бригади Катерини Монзуль.
 «Перш за все, вітаю коман-
ду-суперницю, вона досягла 

того, чого прагнула, за раху-
нок великої самовіддачі та хо-
рошої організації гри. Але вар-
то зазначити, що обидва м’ячі 
було забито після грубих по-
милок арбітрів. Я мало гово-
рив про суддівство, однак зму-
шений визнати, що ці помилки 
впливають на гру. Таке вражен-
ня, що вона просто знущається 
над нашою командою та наши-
ми гравцями», — констатував 
румунський спеціаліст.
 А, втративши три очки, «Ди-
намо» дозволило обійти себе в 
боротьбі за «бронзу» «Зорі», 
котра переграла «Ворсклу». ■

ФУТБОЛ

У фокусі — чіткий орієнтир
Після зимової перерви «Шахтар» швидко компенсував відставання від лідера чемпіонських перегонів

■

У Києві «Інгулець» сенсаційно завдав поразки динамівцям.
Фото ФК «Динамо».

❙
❙

У своєму першому матчі другої частини ЧУ футболісти «Шахтаря» вщент розбили «Металіст-1925».
Фото ФК «Шахтар».

❙
❙

НА СТАРТ

 До приїзду Реброва
Виконком УАФ затвердив Руслана Ротаня на посаді виконувача обов’язків го-
ловного тренера національної збірної України. Тож саме під його керівництвом 
синьо-жовта команда розпочне свій відбір на ЧЄ-2024. Днями наставник ого-
лосив заявку на стартову гру кваліфікації — проти Англії.
Склад збірної України: воротарі: Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій 
Трубін, Дмитро Різник (обидва — «Шахтар»); захисники: Олександр Кара-
ваєв («Динамо»), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар»), 
Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), 
Едуард Соболь («Страсбург», Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій 
(обидва — «Дніпро-1»); півзахисники:  Тарас Степаненко, Олександр Зуб-
ков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, 
Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-
1»,) Андрій Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЕ), Руслан Маліновський («Олімпік», 
Франція), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жи-
рона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Євген Коноплянка («Кра-
ковія», Польща); нападники: Роман Яремчук («Брюгге», Бельгія), Артем 
Довбик («Дніпро-1»);

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 16-й тур. 
«Кривбас» — «Колос» — 1:0, «Олек-
сандрія» — «Дніпро-1» — 2:2, «Ди-
намо» — «Інгулець» — 0:2, «Верес» 
— «Чорноморець» — 1:3, «Ворск-
ла» — «Зоря» — 2:3, «Металіст» — 
«Рух» — 1:2, «Металіст-1925» — 
«Шахтар» — 0:7, «Львів» — «Ми-
най» — 1:0.
 Турнірне становище: «Дніп-
ро-1», «Шахтар» — 36 (по 15 мат-
чів), «Зоря» — 31. «Динамо» — 30, 
«Олександрія» — 26 (15), «Кривбас» 
— 21, «Колос» — 20, «Металіст-
1925» — 19, «Ворскла» — 18, «Рух» 
— 17 (15), «Верес» — 17 (16), «Інгу-
лець» — 16 (15), «Металіст» — 16, 
«Чорноморець», «Минай» — 14 (по 
16), «Львів» — 12 (15).

■

Григорій ХАТА

Завершивши першу половину чемпіонату країни-2022/2023 в 
статусі проміжного чемпіона, «Дніпро-1» зумів здивувати знач-
ну частину вітчизняної футбольної спільноти.
Після зимової паузи команда Олександра Кучера так само про-
довжила дивувати широкий загал, щоправда, дещо іншими 
досягненнями. У перших трьох офіційних матчах нового року 
дніпряни не здобули жодної перемоги. І, як результат, виліт 
«Дніпра-1» з єврокубків та втрата одноосібного лідерства в на-
ціональному чемпіонаті.
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 Командир батальйону російсь-
кої армії описує солдатам бойову си-
туацію:
 — Ворог позаду нас, ліворуч, 
праворуч і перед нами. Тепер він від 
нас не сховається.

* * *
 Жінка збирає москаля на війну.
 — Куди листи писати?
 — Пиши відразу в табір поло-
нених.

* * *
 У Росії починають розуміти, 
що війна — це порожні холодиль-
ники вдома і повні холодильники в 
моргах.

* * *
 У Федеральній службі з нарко-
контролю Росії виступають проти ле-
галізації наркотиків у Росії. Путіна і 
телевізора для громадян уже більш 
ніж достатньо.

* * *
 Путін таємно проінспектував Но-
воросію. На першому ж перехресті у 
нього відібрали «Мерседес», наби-
ли пику і викинули з авто. «Свої», — 
з полегшенням промовив путін.

* * *
 Іспанець Сантьяго побував у росії. 
Деякі речі його здивували, деякі обу-
рили, а деякі в нього поцупили.

 По горизонталі: 3. Невелич-
кий завод із виробництва деревно-
го попелу. 6. Східне бойове мистец-
тво. 8. Кімната чи закуток у громад-
ському приміщенні, де зберігається 
верхній одяг. 9. Тоненькі сухі гілки 
дерев, які збирають на паливо. 10. 
Український політик і дипломат, чо-
ловік письменниці Марини Гримич. 
12. Народна назва Богоявлення Гос-
поднього. 14. «Ой, Марічко, чичері, 
чичері-чичері, розчеши ми ..., ...-
...» (народна пісня). 16. Найнижче 
звання в українській армії. 18. Екс-
міністр внутрішніх справ СРСР, один 
з учасників ГКЧП. 20. Провідна ба-
лерина в трупі. 22. Адміністративна 
частина компанії чи державної уста-
нови. 23. Український письменник, 
автор романів «Хліб і сіль», «Дума 
про тебе», «Гуси-лебеді летять». 24. 
Один з епічних жанрів, який доміну-
вав аж до появи роману. 25. Піхоти-
нець європейських армій XVI — по-
чатку XVIII століття, озброєний 5-6-
метровим списом. 
 По вертикалі: 1. Папір, який 
змінює колір у кислотних і лужних 
розчинах. 2. «Хатинка» по-англій-
ськи, зустрічається в назвах багать-
ох житлових комплексів. 3. Крила-
тий кінь, натхненник поетів. 4. Не-
величка лісопилка і колишній гурт 
Сашка Положинського. 5. Німець-
ке місто, в якому відбувся знамени-

тий судовий процес над нацистами. 
7. Вулканізований каучук із великим 
вмістом сірки, палички з якого при 
терті об шерсть дуже електризують-
ся. 10. Старший син Тараса Бульби. 
11. Надзвичайно жирний східний 
м’ясний суп. 13. М’ясо в тісті, яким 
росіяни нагороджують батьків за-
гиблих в Україні окупантів. 15. Лю-
дина, що працює в жанрі короткої 
філософської прози на межі з публі-
цистикою. 17. 33-й президент США, 
який закінчив Другу світову війну. 
19. Ім’я героя однойменного роману 
Чарльза Діккенса. 21. Надзвичайно 
кошлата вовна з ангорських кіз чи 
кролів. 22. Помідор, баклажан, кар-
топля, капуста. ■

Кросворд №9
від 1 березня

Марія НЕВЗГЛЯД

 Два тижні тому актору діаг-
ностували лобово-скроневу демен-
цію. У людей із таким діагнозом 
відбувається прогресуюче пору-
шення розумових функцій голов-
ного мозку. Насамперед хвороба 
зачіпає риси характеру. Рідні мо-
жуть просто перестати впізнавати 
хворого.
 Минулої весни родина Брюса 
Вілліса повідомила сумну новину: 
актор завершує кар’єру в кіно. Річ 
у тім, що в зірки розлад мови. За-
раз він відпочиває та багато часу 
проводить із близькими.
 Кілька днів тому його вперше 
за довгий час помітили під час про-
гулянки. Брюс відвідав зі своєю 
компанією кав’ярню. На знімках 
папараці актор виглядав досить 
добре і розмовляв із приятелями, 
хоча родичі актора стверджують, 
що в актора виникли проблеми у 
спілкуванні.
 Раніше дружина Вілліса Емма 
заявила, що стан її чоловіка пос-

тупово погіршується, а дієвого лі-
кування немає. Люди з цією неду-
гою в середньому живуть близько 

5-7 років. Попри це, сім’я нама-
гається зберігати позитивний на-
стрій. ■

Марія ТКАЧЕНКО

 Восени 2021 року співачка 
позбулася опіки свого батька. 
На честь цього вона купила особ-
няк, у якому планувала розпочати 
життя з чистого аркуша. Але неза-
баром поп-зірка зрозуміла, що бу-
динок їй не подобається.
 Як пише видання Dirt, Бріт-
ні виставила особняк на продаж. 
Потенційному покупцю Спірс 
зробила знижку в розмірі двох 
мільйонів доларів.
 За даними ЗМІ, будинок мав 
площу тисячу квадратних мет-
рів. В особняку налічувалося сім 
спальних кімнат і дев’ять ванних. 
Але найцікавіше попереду, адже 
там навіть був власний кінотеатр 
на 9 осіб. А поряд розташовувався 

гостьовий будинок і гараж, де сто-
яли п’ять машин.
 Нагадаємо, Брітні Спірс пере-
бувала під опікою 13 років після 
серії публічних зривів. На почат-
ку літа 2021-го співачка виступи-
ла в суді, де звинуватила батька в 
жорстокому поводженні. За слова-

ми зірки, її змушували виступати 
проти волі, приймати психотропні 
та протизаплідні препарати і забо-
ронили доступ до соціальних ме-
реж. ■

9—10 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий сніг. Вiтер північно-західний із пере-
ходом на південно-східний, 2-4 м/сек. Температура вночi -1...-2, 
удень +1...+3. Післязавтра вночі -1...-2, удень +2...+4. 

Курорти Карпат: хмарно, сніг. 
Славське: вночі -9...-10, удень -3...-5. 
Яремче: вночі -6...-8, удень -4...-5. 
Міжгір’я: вночі -8...-9, удень -2...-5. 
Рахів: уночі -5...-7, удень -2...-4.

ТАКЕ ЖИТТЯ

Прогулянка після невтішного 
діагнозу
Нещодавно Брюс Вілліс з’явився з друзями в кав’ярні

■

Хворий на деменцію Брюс Вілліс потрапив в об’єктив папараці.
Фото з сайту life.nv.ua.

❙
❙

ЗІРКИ

Цифра дня
Брітні Спірс продала 
особняк за 
10 мільйонів доларів

■

Брітні Спірс.
Фото з сайту ofigenno.com.

❙
❙

Оксана Поліщук: «Старший брат був для мене цілим Всесвітом»
Василь Поліщук мріяв про якнайшвидшу перемогу й хотів побачити, якою стане Україна після неї
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