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Повернутися 
з «Леопардом»
Українська армія вже цього місяця буде посилена танковими екіпажами, 
які проходять підготовку за кордоном
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«Поки що дороги від Часового Яру і Костянтинівки хоч і прострілюються, але 
не контролюються ворогом. Тому мені здається, що наш Генштаб не гірше США 
розуміється на тактиці сучасної війни».

Олексій Гетьман
майор запасу ЗСУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині СБУ 
повідомила про підоз-
ру місцевому жителю, 
який уже був засудже-
ний за поширення прок-
ремлівської пропаганди 
 Як повідомили «Ук-
раїну молоду» в управ-
лінні СБУ в Черкаській 
області, контррозвідни-
ки зібрали вичерпну 
доказову базу стосовно 
цього проросійського 
пропагандиста. 
 «У вересні 2022 року 
за матеріалами СБУ 
його вже було засудже-
но за виправдовуван-
ня російської збройної 
агресії проти України. 
Суд призначив покаран-
ня у вигляді п’яти років 
позбавлення волі з іс-
питовим терміном  три  
роки», — розповідають 
у спецслужбі.
 Однак, уточнюють, 
чоловік, уродженець 
росії, який проживає на 
території Черкащини, 
не усвідомив вчинен-
ня злочину та продов-
жив поширення воро-
жої пропаганди з інтер-
нет ресурсів рф. 
 «Власні пости, фото з 
ворожою символікою та 
репости з прокремлівсь-
ких пабліків розміщу-

вав на особистій сторінці 
в соцмережі «мой мір». 
Він стверджував, що 
«української нації не іс-
нує, вона є штучною», а 
територія нашої держа-
ви «історично належить 
росії», — зауважують у  
черкаському обласному 
управлінні СБУ. 
 І додають, що про-
пагандист відкрито під-
тримував загарбниць-
кі дії рф, натомість дис-
кредитував у дописах 
чинну українську вла-
ду та військових ЗСУ. 
У матеріалах поширю-
вав дезінформацію про 
те, що українські вій-
ськові «здаються», що 
не вміють працювати 
із сучасною військо-
вою технікою, а лише 
вбивають мирних меш-
канців, бомблять свої ж 
міста та мародерять. 
 На підставі зібра-
них доказів слідчі СБУ 
повідомили зловмисни-
ка про підозру за ч. 2 та 
ч. 3 ст. 436-2 (виправдо-
вування, визнання пра-
вомірною, заперечення 
збройної агресії рф про-
ти України, глорифіка-
ція її учасників) Кримі-
нального кодексу Украї-
ни. 
 Наразі пропагадисту 
обрано запобіжний за-

хід — тримання під вар-
тою. Викриття та доку-
ментування незаконних 
дій проводилося спів-
робітниками СБУ в Чер-

каській області за про-
цесуального керівниц-
тва черкаської обласної 
прокуратури. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 До перших чотирьох танків 
Leopard, які наприкінці лютого 
прибули в Україну, найближчими 
днями приєднаються ще 10 нових 
екіпажів. Українські захисни-
ки проходили пришвидшене тре-
нування у Німеччині та Іспанії й 
наразі готові захищати країну від 
нескінченної навали московитів. 
Паралельно аналогічне навчання 
триває у Польщі під керівництвом 
канадських інструкторів. Воїни 
ЗСУ замість трьох місяців типо-
вих навчань освоюють прискорену 
програму за п’ять тижнів. Екіпа-
жі ЗСУ прибудуть із новими бой-
овими машинами й одразу виру-
шать на фронт. 
 Тим часом найгарячішою точ-
кою фронту й надалі залишається 
район Бахмута. Військові експер-
ти все частіше говорять про те, що 
бійня за місто служить рашистам 
сворідним відволікаючим манев-
ром, за яким криється задум вла-
штувати українським захисни-
кам кривавий котел. «Вони нама-
гаються просуватися вздовж дуги 
між Кремінною, Лиманом та Вуг-
ледаром і хочуть пробитися через 
Бахмут до Часового Яру або на-

віть до Костянтинівки, — повідо-
мив в інтерв’ю Obozrevatel майор 
запасу ЗСУ Олексій Гетьман. — 
Потім спільно від Вугледара пла-
нують просунутися на північ, а 
після цього атакувати українсь-
кі позиції з боку Гуляйполя, щоб 
вийти на південь Запорізької об-
ласті. Водночас буде спроба ата-
кувати з півночі, з боку Лимана 
та Слов’янська, аби влаштувати 
ЗСУ два потужні оточення». 
 На тлі цієї реальності з’явилися 
певні розбіжності між Україною 
та США в оцінці майбутнього ве-
дення війни. Про це днями пові-
домило американське видання 
Politico. На думку західних ек-
спертів, ЗСУ в районі Бахмута 
витрачає так багато живої сили і 
боєприпасів, що може не осилити 
контрнаступ, про який останнім 
часом так багато говорять. 
 І все ж оборона цього міс-
та має чималий сенс. «За Бахму-
том, навіть за хорошої фортифі-
кації, може використовуватися 
важка техніка, — каже Олексій 
Гетьман. — Напевно, саме тому 
Генштаб не хоче поки що вихо-
дити звідти, поки є сили постача-
ти все, що потрібно для боїв, на-
шим захисникам. Поки що дороги 

від Часового Яру і Костянтинівки 
хоч і прострілюються, але не кон-
тролюються ворогом. Тому мені 
здається, що наш Генштаб не гір-
ше США розуміється на тактиці 
сучасної війни».
 Активізувалися ще більше ра-
шисти і в районі Харківщини, де 
під їхньою окупацією наразі пе-
ребуває 29 населених пунктів. У 
трьох із них цими днями ведуть-
ся активні бойові дії. За словами 
голови ХОВА Олега Синєгубова, 
окупанти намагаються виявити 
слабкі місця в обороні українсь-
ких військових, імовірно, готу-
ючи серйозніший наступ на цих 
напрямках. Але зараз москалі 
зазнають втрат і відступають на 
раніше зайняті позиції.
 Учора Генштаб також повідо-
мив, що ворог і надалі продовжує 
використовувати тактику терору, 
вибірково обстрілюючи територію 
України. Лише 13 березня кацапи 
завдали п’ять ракетних ударів, у 
тому числі й по об’єктах цивіль-
ної інфраструктури, у Сумській 
та Донецькій областях. Є загиблі 
та поранені мирні жителі. Цьо-
го ж дня окупанти здійснили 35 
авіаударів і 76 обстрілів з ракет-
них систем залпового вогню. ■

ІНТЕГРАЦІЯ

У Європу — 
манівцями
Україна виконала майже 80% 
зобов’язань, передбачених в Угоді про 
асоціацію з Європейським Союзом 
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Сте-
фанішина. Непоганий темп, зважаючи на те, що місяць 
тому під час саміту Україна—ЄС пані Стефанішина звіту-
вала про виконання Україною 72% зобов’язань. 
 23 червня 2022 року Україна разом з Молдовою от-
римала статус кандидата у члени Євросоюзу, а у люто-
му 2023-го президент Володимир Зеленський заявив про 
намір отримати повноправне членство вже за два роки. 
Також він зазначив, що після виконання семи основних 
вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022-го, напри-
кінці цього року почнуться переговори про вступ до ЄС. 
Від України чекають завершення реформи добору суддів 
Конституційного суду (початок конкурсу очікується на-
прикінці квітня), продовженя судової реформи, включно 
з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя 
(ВПР) та проведення добору кандидатів до Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів (ВККС), продовження правоохо-
ронної реформи, боротьби з корупцією, призначення го-
лови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 
та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), бороть-
би з відмиванням коштів, із впливом олігархів, приведен-
ня законодавства про ЗМІ у відповідність з європейським 
аудіовізуальним законодавством, внесення змін у законо-
давство про національні меншини. Крім того, Україна от-
римала перелік із 29 тисяч актів права Європейського Со-
юзу, які мають стати частиною національного законодавс-
тва до приєднання України до ЄС. Тобто держава-кандидат 
має адаптувати своє національне законодавство до acquis 
communautaire (з франц. «надбання спільноти», сукуп-
ність усіх правових актів ЄС).
 Верховна Рада вже ухвалила низку нових законів — 
про медіа, про національні спільноти, про реформу про-
цедури добору суддів Конституційного суду, хоча, зок-
рема, закон про медіа критикувало багато журналістів, 
а закон про відбір суддів — Венеціанська комісія. Шосто-
го березня після призначення директора НАБУ прем’єр 
Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала усі сім ре-
комендацій ЄС. Якби ж.
 У середньому, члени ЄС проходили шлях від почат-
ку переговорного етапу до вступу за чотири роки та де-
сять місяців. Найшвидше його подолали Австрія, Фін-
ляндія та Швеція — трохи менш ніж за два роки. Най-
довше йшла Хорватія — майже вісім років. А от Туреч-
чина отримала статус кандидата на вступ ще 1999 року 
і досі «працює» над цим процесом. Європейська комісія 
моніторить стан справ у країні-кандидаті, адже ані фор-
мальна адаптація національного законодавства, ані кри-
ваві геополітичні виклики для країни не означають га-
рантованого набуття повноцінного членства в ЄС. Канц-
лер ФРН Олаф Шольц у відповідь на запитання, чи стане 
Україна членом ЄС до 2024 року, на уточнення, чи може 
Київ розраховувати на «бойове заохочення» через війну 
з росією, відповів, що критерії однакові для всіх канди-
датів. Президент Європейської комісії Урсула фон дер 
Ляйєн на саміті Україна—ЄС 3 лютого 2023 року зазна-
чила, що «немає чітких часових рамок, але є цілі, яких 
необхідно досягти члену-кандидату». Формальні цілі — 
політико-правове зближення України з європейськими 
міждержавними структурами, неформальні — незворот-
ність цих процесів. А от з останнім у нас біда. 
 Наразі антикорупційна вертикаль веде три справи — 
проти ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва, проти екс-
керівника аеропорту Бориспіль Євгена Дихне та ексмініс-
тра інфраструктури Андрія Пивоварського. Всі троє сво-
го часу вважалися одними з найкращих менеджерів краї-
ни, були успішні в управлінні підприємствами з часткою 
державної власності та головне —в усіх трьох випадках 
аргументація звинувачення є вкрай сумнівною. Всі троє 
не забрали щось із держбюджету, а навпаки, наповнили 
його у надскладній ситуації, однак тепер усім трьом за-
грожує в’язниця. Таких справ досить багато, але ці при-
клади — найбільш переконливі. 
 У розумінні західних експертів маємо потужний 
удар по корпоративній реформі, яка була одним із неба-
гатьох внутрішньополітичних успіхів України за остан-
ні десять років. Вітчизняні інвестбанкіри констатують: 
той слабенький потік інвесторів, що цікавилися Украї-
ною, став уполовину меншим. Ідемо в Європу плутани-
ми стежками. ■

■ НА ФРОНТІ

Повернутися з «Леопардом» 
Українська армія вже цього місяця буде посилена танковими 
екіпажами, які проходять підготовку за кордоном

■

КРИМІНАЛ

Москаль спалився
На Черкащині взяли уродженця 
росії, який прославляв окупантів

■

СБУ повідомила про підозру жителю Черкащини, 
який у соцмережах стверджував, що територія нашої 
держави «історично належить росії».
Фото надане управлінням СБУ в Черкаській області.

❙
❙
❙
❙
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«Пес Патрон» 
відвідав Бордо
Українська анімація у 
міжнародному фокусі 
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У французькому Бордо відбувся 25-й ювілейний 
форум із копродукції повнометражних анімацій-
них фільмів Cartoon Movie. Він є одним із найбіль-
ших майданчиків для пошуку партнерів у вироб-
ництві повнометражних анімаційних фільмів у Єв-
ропі. Протягом двох днів Форуму продюсери мали 
можливість пітчити свої проєкти, щоб пришвидши-
ти фінансування, знайти співпродюсерів і зацікав-
лених міжнародних дистриб’юторів. 
 Із моменту створення Cartoon Movie в 1999 році 
437 фільмів знайшли фінансування в межах Фору-
му, їхній загальний бюджет становить 2,86 міль-
ярда євро. Щороку Cartoon Movie обирає регіон або 
країну центром уваги секції Spotlight, де розпові-
дає про їх унікальність, особливі риси або визнач-
ний внесок в історію світової анімації. 
 Центром уваги цьогорічного Форуму стала саме 
Україна. Зокрема, організатори оформили стенд ук-
раїнської анімації, електронний каталог анімацій-
них проєктів за останні три роки, а також тематич-
ні ролики для представлення анімаційної індустрії 
України в програмі заходу. Робота стенду була при-
свячена популяризації сучасної української аніма-
ції, сприянню її дистрибуції та міжнародній копро-
дукції.
  Делегація, що приїхала на Форум до Фран-
ції, складалася з семи ключових студій ані-
мації країни («Червоний собака», Animagrad, 
Avtoritetstudio, Lisenbart Film, Sun Stories, 
Studio KAPI, YARKI) та шести молодих талантів 
і налічувала загалом 23 найяскравіших представ-
ників української анімаційної індустрії. Учасни-
ками секції Young Talents (молоді таланти) ста-
ли: Софія Розуменко («Сіль землі» спільно з ані-
маційною студією «Червоний собака»); Поліна 
Піддубна («Моя бабуся парашутистка» (спільно 
з Університетом кінофільму ім. Конрада Вольфа 
у Бабельсберзі); Ірина Гаркавець («Соломія Мія», 
«Обіцянка», «Війна, яка завжди поруч»); Еліна 
Пупіна («Дивовижний день удома», «Hapocти» 
спільно зі Школою мистецтв LUCA (Брюссель) 
тощо); Валерія Белькевич (розробка персонажів 
для анімаційних проєктів та комп’ютерних ігор); 
Анастасія Фалілеєва («Тигр блукає поруч» спіль-
но зі Studio KAPI, «Пес Патрон» cпільно з ком-
панією Not Sleeping Patron, «Я померла в Ірпені» 
спільно з MAUR film та ін.). 
 Також визначною подією для Форуму й ук-
раїнської анімації стало те, що мультфільм «Мавка. 
Лісова пісня», який розпочав свою міжнародну іс-
торію саме з пітчингу на Cartoon Movie у 2017 році, 
наразі повернувся сюди готовим фільмом якраз 
напередодні кінотеатральної прем’єри у Франції. 
Шість років тому проєкт став першим з українсь-
кої анімації, відібраним на престижний пітчинг. 
Організатори дуже тішилися, що саме тут Мавка 
знайшла своїх перших прихильників і партнерів, 
і тепер хочуть відзначити команду і проєкт особли-
вою увагою: одна з основних подій Форуму — уста-
новчий сніданок, на якому збираються всі учасники 
Cartoon Movie і де презентуються всі проєкти-учас-
ники поточного року, — буде брендована віжуала-
ми Мавки. Це неймовірна честь для мультфільму і 
його творців.
 На пітчинг вдруге в історії української анімації 
відібрано проєкт студії Animagrad — «Роксолана». 
Якоюсь мірою творці надихались історією тієї са-
мої історичної Роксолани, але сюжет майбутнього 
мультфільму повністю вигаданий. Так, Роксолона 
живе у Славії та потрапляє у полон до вояків Сул-
танабада, де вона зустрічає султана Нарімана. Між 
ними одразу спалахує ненависть, та так стається, 
що саме Роксолана має врятувати султана від на-
слідків чорної магії його ворогів, — його душа пот-
рапила у тіло його власного кота. До того ж, Роксо-
лана і кіт Наріман мають зупинити нову світову вій-
ну. На героїв чекає шалена подорож та щасливий 
кінець. Варто зазначити, що сценарій мультфіль-
му писався до повномасштабного вторгнення росії 
та раптом набув неймовірної актуальності.
 Участь українських студій анімації та моло-
дих аніматорів у межах Форуму відбулася за-
вдяки підтримці Програми USAID «Конкурен-
тоспроможна економіка України», організації 
фестивалю сучасної анімації та медіамистецтва 
LINOLEUM спільно з компанією Media Resources 
Management (MRM). ■

■

Оля ВІНЯРСЬКА 
Віттерсвіль, Швейцарія

 Цього міцної статури 
вусатого чоловіка пенсій-
ного віку зі звучним ук-
раїнським прізвищем 
Шевченко, нині мож-
на побачити на вулицях 
Марієштайна. Це неве-
личке село в Швейцарії, 
як і все в цій країні, роз-
ташоване в напрочуд ма-
льовничій гірській місце-
вості, неподалік Базеля.
 Марієштайн стоїть 
у так званому «золото-
му трикутнику» країни, 
котрий межує відразу із 
«трьома солідними держа-
вами» — Францією, Німеч-
чиною, Італією, а також із 
Австрією та Ліхтенштей-
ном. Словом, це своєрід-
не осердя світової цивілі-
зації, світової культури та 
мистецтв. Останнє особли-
во важливе для киянина, 
члена Спілки художників 
України, учасника бага-
тьох вітчизняних та між-
народних виставок Юрія 
Шевченка.
 — Коли розпочався 
отой раптовий і вбивчий 
наступ росіян-варварів 
на Київ, постало питан-
ня, куди евакуювати-
ся. Одна знайома сказа-
ла, що є можливість пе-
речекати це лихо в Швей-
царії, — згадує причину 
свого перебування в цій 
країні Юрій. — На той 
час у мене були серйозні 
проблеми зі здоров’ям, 
важко було ходити. Поп-
ри те, дружина Анюта 
таки переконала і вип-
ровадила мене в дорогу. 
І ось я тут уже понад пів 
року…
 Схоже на те, що Юрія 
в Швейцарії влаштовує 
все. Попри те, що досі 
живе в готелі. Того часу, 
як усі інші прибулі ук-
раїнські біженці пересе-
лилися в окремі, краще 
облаштовані приміщен-
ня в житлових будинках. 

Його влаштовує, що, ок-
рім двох готельних кім-
нат, для нього ще й виді-
лили приміщення під 
художню майстерню. І 
все це безоплатно. Тут-
таки, в готельному рес-
торані, і харчується. А 
швейцарські лікарі якіс-
но зробили йому склад-
ну хірургічну операцію 
— замінили суглоб на 
нозі. Теж безкоштовно. 
Почувається значно кра-
ще. Зізнається, що тіль-
ки вивчення німецької 
мови (кантон німецько-
мовний), курси якої тут 
обов’язкові, дається важ-
кувато.
 — Швейцарія дуже 
красива. Добре, по-ро-
зумному облаштована де-
ржава, — ділиться свої-
ми спостереженнями ху-
дожник. — Дещо провін-
ційно-приземлена, тут 
майже відсутні хмаро-
чоси. Акуратні села, міс-
течка та великі міста на-
прочуд органічно вписані 
в навколишній природ-
ний ландшафт. До дріб-
них деталей продумано 
все задля блага людей. 
Особливо в цьому плані 
мені імпонує організація 
пасажирського транс-
портного сполучення 
між населеними пункта-
ми. Практично тут мож-
на обійтися без власного 
автомобіля. Люди добро-
зичливі, привітні, готові 
допомогти у всьому. Вод-
ночас помітно, що їх ці-
кавлять українці як досі 
невідома їм нація, вони 
приглядаються, як по-
водяться  мігранти. Тож 
маємо дбати, аби вигля-
дати достойно. Цінують 
передусім ввічливих та 
працьовитих.
 На хвилину про щось 
подумавши, Юрій зізнав-
ся:
 — Тільки тут, в абсо-
лютно мирній, затишній 
привітній країні, в повній 
мірі я усвідомив, наскіль-

ки страшний та порочний 
отой «русскій мір», що 
століттями поневолював 
не лише Україну, а ще й 
десятки інших окупова-
них ним народів. Росія є 
цивілізаційним смітни-
ком, вона практично не 
створила жодного виро-
бу, яким би користувало-
ся людство. Одні війни, 
загарбання чужих тери-
торій, повне поневолен-
ня народів, їх асиміляція 
та знищення.
 Цьогоріч Юрію Шев-
ченку виповниться 70 
років. Каже, що за жит-
тя максимально увібрав, 
сконцентрував та сис-
тематизував життєвий і 
малярський досвід. Дещо 
до нього долучив із твор-
чості короля американсь-
кого поп-арту, який має 
українське походження, 
Енді Ворхола. Українсь-
кою його ім’я звучить як 
Воргола, на Львівщині 
є цілі села з таким пріз-

вищем. Мовляв, з часів, 
коли їздили на конях, до 
появи автоматизованих 
механізмів радикально 
змінилася цивілізацій-
на планета. Саме еволю-
ційні процеси вивели лю-
дину в домінуючий вид 
представників тварин-
ного світу. Притому, як 
на його думку, автомо-
біль став найбільш зри-
мою практичною озна-
кою еволюції людства.
 Отож у жанровій 
палітрі художника Юрія 
Шевченка домінують 
прекрасні автомобілі, в 
дещо гротескних фор-
мах. Чимало з його кар-
тин виставлено на ог-
ляд жителів Швейцарії. 
Знайшлися такі, що при-
дбали його твори. Проте 
більшість з них майстер 
воліє привезти до рідно-
го Києва, організувавши 
персональну виставку 
творчого доробку «швей-
царського періоду». ■

ТВОРЧІСТЬ

Авто як артоб’єкт
Митець з України малює у Швейцарії 
картини, які мріє привезти додому

■

Киянин, художник Юрій Шевченко у своїй 
швейцарській майстерні.
Фото автора.

❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Спецназівці Центру спецопера-
цій «А» влаштовують за допомогою 
маневрених безпілотників справж-
нє сафарі на військову техніку про-
тивника. Днями FPV-дрон з куму-
лятивним боєприпасом, призначе-
ним для ураження броні, вистежив 
на дорозі танк і, розвернувшись у 
повітрі, кинувся в погоню. «Росія-
ни намагалися втекти, але їм не 
дуже вдалось, — прокоментували 
ситуацію в СБУ. — А ми продов-
жуємо знищувати загарбників до 
повної перемоги». 
 Ніч на 4 березня рашистам теж 
запам’ятається потужними вибу-
хами. Тоді дрони з тепловізорами 
однією атакою демілітаризували 
п’ять танків, дві бойові машини і 
вантажівку з боєкомплектом. А че-
рез кілька днів із таким же успіхом 
спалахнула знаменита вогнеметна 
система «Сонцепьок», викликавши 
шквал емоцій в ефірі скабєєвої. 
 «Російський «воєнкор» розс-

киглився, що їм бракує дронів для 
розвідки, цілевказівок і скидання 
боєприпасів у близькій прифрон-
товій зоні, а противник, на його дум-
ку, все це використовує, — розповів 
у своєму телеграм-каналі ізраїльсь-
кий військовий експерт Сергій Аус-
лендер. — Мовляв, у нас цим займа-
ються окремі ентузіасти, доводить-
ся витрачати дорогущі «Ланцети». 
А ЗСУ недавно таким ось копійча-
ним дроном шарахнули «Сонце-
пьок». Знатний, до речі, трапився 
фейєрверк». 
 За словами Сергія Ауслендера, 
в українській армії напередодні ра-
шистської агресії з такими дронами 
«було негусто». Але, окрім решти 
чеснот, українці відрізняються від 
росіян іще й гнучкістю. «Швидко 
зрозуміли, швидко налагодили, — 
каже він. — Так, зусиллям волон-
терів і цивільних, але все ж таки. 
Тепер у ЗСУ є відчутна перевага на 
малих висотах над фронтом. При-
чому зараз в Україні активно за-
пускають лінійки вже серйозніших 

БПЛА. Державі, звичайно, теж тре-
ба активніше ворушитися, але в ці-
лому українці сильно випереджа-
ють росіян. І це добре». 
 «Армія дронів» в Україні була 
створена минулого року. Наразі вій-
ськові використовують безпілотни-
ки різних модифікацій як інозем-
ного, так і вітчизняного виробниц-
тва. Цього року Міноборони має на 
меті збільшити обсяги закупівель 
БПЛА, виділивши на розвиток про-
єкту близько 20 мільярдів гривень. 
У відомстві вже уклали 16 контрак-
тів із вітчизняними фірмами, які 
працюватимуть над створенням су-
часних безпілотників. Крім цього, в 
Україні значно скоротили процеду-
ру допуску дронів до експлуатації, 
яка тепер займає не рік-півтора, як 
раніше, а кілька тижнів. 
 За словами міністра Олексія Рез-
нікова, оборонне відомство планує 
розвивати не лише ринок безпілот-
ників, призначених для аеророзвід-
ки, а й лінійки моделей широкого 
застосування. Тобто «повітря — 
земля-вода». «Я їм сказав: «Хоч 
скільки б ви виробили — я у вас усе 
куплю, — повідомив він після зуст-
річі з виробничниками. — Зі мною 
поруч стоїть міністр внутрішніх 
справ, який теж буде докуповува-
ти. В моєму бюджеті зарезервовано 
20 мільярдів гривень, щоб купувати 
все, що вони вироблять. Паралель-
но у Федорова є проєкт United24. 
Крім того, уряд виділив 10 мільяр-
дів гривень на можливість закупів-
лі дронів з-за кордону». ■

БЕЗПІЛОТНИКИ

Бойові «комарі» налетіли
Серед рашистських пропагандистів не стихає 
галас через точні удари українських дронів по 
ворожій техніці

■
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Під прикриттям ЗСУ
 Отже, чому продовжилась 
оборона Бахмута, коли трохи 
більше тижня тому йшлося про 
відхід, аби не втрачати наш ви-
сокоякісний солдатський ре-
сурс у тому пеклі? Хто втрутив-
ся в прийняття рішення? Може, 
комусь вигідно, щоб були такі 
втрати? І доки русня відправляє 
на війну своїх покидьків, а кра-
щих притримує, то ми втрачає-
мо найкращих, цвіт нації! Для 
того, щоб у орків був вдалий но-
вий наступ? Чи є ще додаткові 
невідомі нюанси? 
 Адже було повідомлення од-
ного з найтиражніших не лише 
у Німеччині, а й у світі німець-
кого видання Bild про те, що іс-
нують протиріччя між прези-
дентом Зеленським та коман-
дувачем ЗСУ Залужним щодо 
Бахмута. Валерій Залужний на-
полягав на відводі звідти наших 
військ. У Зеленського інша точ-
ка зору. До речі, міністр оборо-
ни США Ллойд Остін зазначав, 
що у відведенні українських 
військ із Бахмута немає нічого 
страшного. 
 Українські знакові війсь-
кові також мають свою точку 
зору. Петро Кузик, командир 
легіону «Свобода», каже: «Бах-
мут несе великі втрати. Там ви-
жити дуже важко. Орків гине 
більше, але то все непотріб, по-
кидьки: зеки, деграданти, «ваг-
нери», а з нашого боку гине цвіт 
нації». 
 Схожа точка зору й у генера-
ла ЗСУ Сергія Кривоноса: «Бах-
мут — це м’ясорубка, де ми втра-
чаємо найкращих у той час, коли 
росіяни своїх найкращих при-
берегли. Моя позиція така, що з 
Бахмута потрібно було тимчасо-
во вийти. Важко казати, якими 
аргументами керувались очіль-
ники держави, коли виріши-
ли продовжити там бої. З іншо-
го боку, безславна історія «Ваг-
нера» наближається до кінця на 
бахмутських полях». 

Кремлівські ігрища в пеклі 
Бахмута 
 Отже, слідкуймо за руками. 
Серія поразок російського фю-
рера не могла бути непоміченою 
прихильниками війни, вихова-
ними його ж пропагандою. Од-
нак, на думку російського опо-
зиціонера та аналітика Андрія 
Піонтковського, зараз для путі-
на набагато важливішим є влас-
не життя, і він готовий забути 
про свої імперські амбіції, але 
10% російських фашистів, котрі 
захоплювались ним протягом 30 
років його влади, цього не забу-
ли. Вони хвилюються, і він це 
розуміє. 
 У будь-якій фашистській де-
ржаві у разі поразки режиму ви-
никає одне й те ж запитання: хто 
винен? Фюрер, котрий по ставив 

авантюристську мету перед свої-
ми військовими, чи генерали — 
бездарні, боягузливі, котрі не 
змогли виконати генеральний 
замисел фюрера. Від правиль-
ної відповіді на це запитання за-
лежить сама доля фюрера. 
 І ми пам’ятаємо, як після 
провалу під Києвом, Черніго-
вом і Сумами він розгорнув кам-
панію цькування свого вищого 
військового керівництва. А як 
інструменти — спустив з лан-
цюга керівників двох приват-
них воєнних компаній Євгена 
Пригожина та Рамзана Кади-
рова. Обидва вони досить гуч-
но, використовуючи всі держав-
ні ЗМІ, звинувачували в бездар-
ності, неготовності до війни, не-
компетентності, розкраданні 
воєнного бюджету вище воєн-
не керівництво росії. Вони ви-
магали зірвати погони з мініс-
тра оборони Сергія Шойгу та 

командувача об’єднаного уг-
руповання сил росії в Україні 
Валерія Герасимова, понизи-
ти в посадах, послати рядовими 
на фронт, босоніж спокутувати 
свою провину тощо. Це не мог-
ло продовжуватись вічно. Гене-
ралів Шойгу та Герасимова мав 
би очікувати один результат, як 
за часів Сталіна, коли розстрі-
ляли близько 50 радянських ге-
нералів за певні невдачі у війні 
з Гітлером. У них ця перспекти-
ва ще попереду, як і в путіна — в 
Гаазі, наразі ж ми про те, що бо-
лить у нас сьогодні. 

«Ніч довгих ножів» 
по-російськи
 У першій половині січня на 
росії стався, можна вважати, ма-
ленький військовий переворот: 
у ніч із 10-го на 11 січня в бун-
кер до путіна ввірвались Шой-
гу і Герасимов та змусили його 
зняти ставленика Пригожина, 
«сирійського м’ясника» Сергія 
Суровікіна з поста командува-
ча спеціальною воєнною опера-
цією і повернути всі його повно-
важення начальнику генераль-
ного штабу — Герасимову. Та-
кож вони вимагали припинити 
їх цькування «вагнерівцями» та 
Пригожиним. 
 Класична ситуація — пов-
ний римейк історії гітлерівської 
Німеччини 1934 року. Коли від 
Гітлера через рік його правління 

Німеччиною так само вночі ні-
мецькі генерали вимагали при-
мусити мовчати штурмовиків 
і розпустити штурмові загони. 
Ввійшов цей факт в історію під 
назвою «ніч довгих ножів». 
 Уже доведено: конфлікт 
між професійними військови-
ми й штурмовиками закладено 
в природу кожної фашистської 
держави. 
 Тоді Гітлер, котрий був 
зобов’язаний своєю посадою 
керівнику штурмовиків Ернсту 
Рему, вибрав воєнне керівниц-
тво й запропонував своєму дру-
гові пістолет з одним патроном 
і таким чином забезпечив собі 
правління ще на 10 років. Гіт-
лер вчинив як справжній фю-
рер. А путін, незважаючи на те, 
що його часто порівнюють з най-
більшими світовими злочинця-
ми — Сталіним та тим же Гіт-
лером, за масштабом своїх зло-

чинів, підлістю своєї натури 
цілком відповідає цим харак-
теристикам, але за масштабом 
особистості — абсолютно не до-
тягує. Тому прийняв відповід-
не собі рішення: усунув Су-
ровікіна, поновив роль Гераси-
мова як керівника операції, але 
не ліквідував штурмовий загін 
і не зупинив пропагандистсь-
ку, руйнівну роботу Пригожи-
на проти армії. 
 Конфлікт штурмових бригад 
і військовиків залишився, явно 
послаблюючи і воєнну, і полі-
тичну систему росії. Пригожин 
за час атаки на вище військове 
керівництво виграв в очах пар-
тії війни росії. Вони вже в ньо-
му побачили національного ге-
роя, котрий готовий продовжу-
вати війну. Вони погоджуються 
з ним щодо оцінки керівництва 
армії. Водночас Шойгу і Гера-
симов змогли бодай наполови-
ну переконати путіна й зроби-
ти, як вони вимагали, тому що 
вони представляють усю про-
фесійну генеральську корпора-
цію і близько 12 років, очолюю-
чи російську армію, призначали 
генералів за одним і тим же прин-
ципом — особистої відданості.

У чому нещирість верхівки 
української влади?
 Отже, наразі доля і гене-
ралів, і Пригожина вирішуєть-
ся у Бахмуті. Пригожин ви брав 
його як точку загострення внут-
рішньополітичного конфлікту 
партії війни. Він щодня випус-
кає відеоролики, де звинувачує 
Герасимова й Шойгу в зраді й у 
тому, що вони не допомагають 
йому зброєю, іншими ресурса-
ми, засобами зв’язку, тобто сві-
домо прирікають його на пораз-
ку. Мовляв, якщо «Вагнер» буде 
витіснено з Бахмута, то обва-
литься увесь російський фронт 
на Донбасі — українці дійдуть 
до російського державного кор-
дону, а винні в цьому будуть 
Шойгу, Герасимов і увесь про-
фесійний генералітет. Цю тезу 
Пригожина підхопила й знач-
на частина політикуму, лояль-
ного до путіна. Там уже ледь не 
присягають на вірність Приго-
жину. А він, почавши велику 
гру, демонструє президентські 
амбіції.
 Для путіна почався доволі 
неприємний процес: в очах цьо-
го всього впливового натовпу 
прихильників війни він втрачає 
своє місце, губиться серед конф-
лікту генералів та «музиканта». 
І запиту цієї публіки на сильно-
го, нового агресивного лідера 
наразі найбільше відповідає Єв-

геній Пригожин. Перспектива 
вбачається проста: або Приго-
жина вб’ють ті ж таки генерали, 
або, спираючись на цей крово-
жерливий натовп, він змусить 
путіна пере грати своє поперед-
нє рішення і ліквідує генераль-
ське угруповання шляхом гло-
бальної чистки. І наразі вба-
чається, що центральне місце у 
виживанні цих двох угруповань 
посідає не війна з Україною, а 
війна між собою. На жаль, за 
участі України. 
 Отже, плани українського 
воєнно-політичного керівниц-
тва різко змінились за лічені 
дні. Ще тиждень тому Бахмут не 
мав жодного стратегічного зна-
чення, а був зручним опорним 
пунктом для утилізації російсь-
кої живої сили. Коли співвідно-
шення загиблих було 1 (з нашо-
го боку) до 10 (орків), то, можли-
во, хоч як би цинічно це прозву-
чало, сенс перебувати там був. 
Але коли співвідношення поча-
ло скорочуватись, а кількість за-
гиблих наших захисників збіль-
шуватись, то таке значення його 
почало падати. Можна було пе-
рейти на інші важливі позиції 
на Донбасі? 
 З огляду на все це, маємо 
риторичне запитання: є вели-
ка туга російського генералі-
тету за тими «вагнерівцями», 
котрих пачками валять наші 
ЗСУ? Вочевидь — їм це вигід-
но. Їм вигідно, щоб ЗСУ стерли 
на порохи усіх «вагнерівців». 
У нас теж є свій давній великий 
зуб на них. З того часу, коли ОП 
сприяв утечі цієї злочинної гру-
пи в Білорусь. 
 І ще лавина запитань: чи ви-
падково президент Зеленський 
натиснув на командувача ЗСУ 
Валерія Залужного, щоб наші 
військові не покидали Бахмут 
для збереження ресурсу, а зали-
шались там? Чи так збіглося? 
 І чи підігрує кремлю верхів-
ка української влади? 
 Жодна політика не вартує 
життя військових. Не сьогодні 
й не нами придумано: героїзм 
на полі бою — це завжди чиєсь 
недопрацювання у тилу, чи в 
штабі. Ми не росіяни, для яких 
бійці — це витратний матеріал, 
котрого не шкода. Для нас важ-
ливе життя кожного. Ми стаємо 
навколішки перед кожним за-
хисником України, котрий від-
дав за неї своє життя. 
 Тому героїзм наших війсь-
кових не має слугувати політич-
ною зброєю конченої раші та за-
доволення інтересів персонажів 
із сумнівною політичною орієн-
тацією з української влади. ■

ПИТАННЯ РУБА

Вершина 
цинізму
Бахмут: чи випадково змінились плани 
військово-політичного керівництва України?

■

Бахмут — постійне пекло!❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Вочевидь, повоєнний період буде часом гучних розслідувань не 
лише щодо злочинних наказів, що могли б спричинити повну здачу 
України, а й усього часу війни. Нагадаємо, головним переговірни-
ком з росією напередодні повномасштабного вторгнення був канц-
лер Зеленського — Андрій Єрмак. 
Можливо, ночі опозиційних активістів на Банковій перед зустріччю 
Зеленського у форматі Нормандської четвірки за крок до великої 
війни й сприяли тому, що він не підписав усе, що підготував Єрмак. 
А той готував усі документи разом з архітектором «русского міра» 
Владиславом Сурковим. Пізніше західні журналісти показували, як 
Сурков із криком «Мы так не договаривались!» кидався якимись 
документами. Згодом Суркова замінили на іншого «куратора» Ук-
раїни, Дмитра Козака.
Рапорти Єрмака, Верещук і всіх інших наших владних «патріотів» 
про розмінований Чонгар схожі на підготовку до вторгнення, за-
хоплення Лівобережної України, оточення Маріуполя й окупації 
Херсона. 
Сьогоднішня Банкова — Грушевського — це сіра чиновницька 
маса, котра продовжує підтримувати кращі традиції зрад і корупції, 
жити подвійними стандартами, небезпечними закулісними іграми. 
На політичний порядок денний вийшов Бахмут. Ми не вдаємось 
наразі до воєнного аналізу — це мають робити самі військові. Од-
нак британські ЗМІ вже порівнюють втрати наших захисників із 
наймасштабнішими Другої світової — у Сталінградській битві. Ми 
просто акцентуємо, що не віримо цивільним керівникам, котрі ма-
ють політичні цілі. 

Для нас важливе життя кожного. Ми стаємо 
навколішки перед кожним захисником України, 
котрий віддав за неї своє життя. 
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Іван БОЙКО

 Збройні сили України змог-
ли підготувати сильну школу 
командирів завдяки орієнту-
ванню на стандарти НАТО, а 
не на радянські шаблони, яким 
досі слідують наші вороги — 
російські окупанти. Адже так 
звана «друга армія світу» досі 
воює числом, а не вмінням. Не 
дивно, що на полі бою спокон-
вічний ворог України зазнає 
поразки за поразкою. 
 На цьому акцентує увагу 
командувач Об’єднаних сил 
ЗСУ генерал-лейтенант Сергій 
Наєв, за словами якого, у ЗСУ 
командир має право сам ухва-
лювати рішення під час бою, 
залежно від ситуації, що скла-
лася, якщо його рішення не 
ставить під загрозу виконання 
основного завдання.
 Як зазначив Наєв, у Зброй-
них силах із 2014 року вда-
лось підготувати сильну шко-
лу командирів: від нижчої 
ланки — до вищого військо-
вого керівництва. Саме з тих 
часів в українській армії поча-
ла створюватися нова система 
підготовки. Більше уваги при-
ділялося вмінню командирів 
усіх рівнів самостійно ухвалю-
вати рішення.
 «Було організовано прове-
дення батальйонних тактич-
них навчань із бо йовою стріль-
бою, запроваджено систему 
бригадних тактичних навчань. 
Навчання проводилися в умо-
вах, максимально наближених 
до бойових, з урахуванням по-
точної ситуації на фронті. Усе 
— на основі стандартів, ухвале-

них у країнах-членах НАТО», 
— зазначив генерал-лейтенант 
в інтерв’ю АрміяInform.
 Він наголосив, що на пер-
ший план вийшло вміння во-
ювати не кількістю, а якістю, 
не числом, а вмінням. І найго-
ловніше, як підкреслив Наєв, 
на відміну від радянської шко-
ли, де підлеглим ставлять за-
вдання виконати наказ за будь-
яку ціну, у Збройних силах Ук-
раїни командир має право сам 
ухвалювати рішення під час 
бою, залежно від ситуації, що 
склалася, якщо його рішення 
не ставить під загрозу виконан-
ня основного завдання.
 Також, за його словами, у 
рамках командирської підго-
товки навчали пошуку нових 
нестандартних рішень, вміння 

мислити творчо, проявляти ро-
зумну ініціативу, обґрунтова-
но ухвалювати управлінські рі-
шення і, найголовніше, — не-
сти персональну відповідаль-
ність за ці рішення.
 «За цей час вдалося підго-
тувати сильну українську шко-
лу командирів: від командирів 
відділень — до вищого військо-
вого керівництва. Мобільність 
і висока мотивація, винахід-
ливість і вміння своєчасно ух-
валювати рішення стали од-
ним із ключових факторів, які 
засвідчили успішність шко-
ли командирів ЗСУ», — наго-
лосив Наєв, додавши, що 2022 
року українські генерали і офі-
цери зустріли ворога вже підго-
товленими до ведення широко-
масштабних бо йових дій. ■

Василь ТАВР

 Заборона на виїзд чоловіків 
за кордон під час дії воєнного 
стану та проведення загальної 
мобілізації діє не для всіх. Та 
й сама система відносно «ле-
гального» виїзду не є достат-
ньо прозорою з боку влади. 
 Це засвідчують дані плат-
форми Опендатабот, фахівці 
якої з відкритих джерел змогли 
з’ясувати, що станом на 1 бе-
резня 2023 року (тобто протя-
гом року від початку повномас-
штабного вторгнення рф 24 лю-
того 2022 року) в Україні було 
видано понад 1,27 млн доз-
волів на виїзд чоловіків віком 
від 18 до 60 років.
  Ці дозволи українські чо-
ловіки, які підпадають під мо-
білізацію, отримали через сис-
тему «Шлях». Щоб потрапити 
до системи, вони зверталися 
до Міністерства інфраструкту-
ри або обласної військової ад-
міністрації, як і передбачено 
процедурою.
 Утім кількість таких доз-
волів відверто вражає. Звіс-
но, переважна більшість доз-
волів на виїзд припадає на біз-
нес-справи — близько 1,1 млн 
дозволів. І лише 170 тис. доз-
волів було видано на виїзд за 
кордон для здійснення гумані-
тарних місій.

 Цікаво, що понад третину 
дозволів для бізнесу — близь-
ко 400 тисяч — видано з листо-
пада минулого року до лютого 
включно. Тобто за місяць вида-
вали в середньому по 100 тисяч 
таких «путівок». 
  Ще 70 тисяч українських 
чоловіків за останні три з поло-
виною місяці отримали дозвіл 
на виїзд по «гуманітарку».
  «Наразі система вида-
чі дозволів на виїзд за кордон 
не є достатньо прозорою. Так, 
наприклад, відсутня інформа-
ція про кількість людей, які по-
рушили строки перебування за 
межами України й досі не по-
вернулися зі своїх поїздок. 
Опендатабот звертався до Укр-
трансбезпеки та Держприкор-
донслужби із запитами за цими 
даними, але відповіді не отри-
мали», — зазначають аналіти-
ки платформи.
  Водночас виїзд окремих 
категорій осіб регламентуєть-

ся спеціальними правилами 
— серед іншого, це стосуєть-
ся спортсменів і діячів культу-
ри, що нерідко призводить до 
скандалів. Зокрема, так ста-
лося у випадку зі стендапером 
Андрієм Щегелем, якій виїхав 
за кордон за дозволом Мініс-
терства культури та інформа-
ційної політики і вирішив не 
повертатися, бо «помирати на 
війні» — не його вибір...
  Нагадаємо, що чоловіки 
мають право виїхати за кор-
дон із гуманітарною місією або 
на потреби ЗСУ, завдяки чому 
за межами України можна пе-
ребувати протягом 30 днів. Їм 
дозволено виїжджати в бізнес-
справах, наприклад, для пе-
ревезення людей чи вантажів. 
Термін перебування в інших де-
ржавах у цьому разі не має пе-
ревищувати 45 днів.
 От тільки скільки таких «ще-
гелів» лишається потім на мир-
ному Заході? ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Міністр внутрішніх справ 
Ігор Клименко обіцяє, що вже 
найближчим часом буде готова 
база воєнних злочинців, якою 
МВС поділиться з іншими краї-
нами.
 «На сьогодні у цій базі 218 
тисяч осіб. Це колишні та 
нинішні громадяни України. 
Ті, хто проживають на тимча-
сово окупованих територіях: 
Крим, Донецька та Луганська 
області», — сказав Ігор Кли-
менко під час зустрічі з Над-
звичайним та Повноважним 
Послом Естонської Республі-
ки в Україні Каймо Кууском.
 За його словами, йдеться у 
першу чергу про таких воєн-
них злочинців, які належали 
до органів державної влади, 
правоохоронних та незакон-
них військових формувань. Та-
кож ідеться про 172 тис. пред-
ставників російського військо-
вого керівництва та представ-
ників збройних сил рф.
 Також під час зустрічі сто-
рони обговорили посилення 
Сил оборони країни завдяки 
формуванню «Гвардії насту-
пу», реабілітацію поранених 
працівників та службовців, а 
також формування безпеково-
го середовища в Україні.
 Насамперед очільник МВС 
висловив свою вдячність ес-
тонській стороні за всебічну 
підтримку: «Дякую за те, що 
ви з нами з початку війни. На 
сьогодні перед Україною стоять 
ті ж задачі, як і рік тому. У пер-
шу чергу разом ми маємо зро-
бити все, аби перемога якомо-
га швидше наблизилася». І на-
голосив, що в міністерстві хоті-
ли б, щоб дружні країни могли 

забезпечити для себе безпеку, 
про яку ми зараз мріємо, тому 
невдовзі буде готова база воєн-
них злочинців, якою ми поді-
лимося з іноземними колега-
ми.
 У контексті формування 
«Гвардії наступу» Ігор Кли-
менко розповів, що наразі МВС 
готує 8 бойових бригад у складі 
Нацгвардії, Нацполіції та При-
кордонної служби. Уже 1 квіт-
ня поліцейські та прикордон-
ні бригади будуть укомплекто-
вані на 100%.
 У свою чергу, Каймо Кууск 
запевнив, що естонська сторо-
на готова надавати допомогу в 
укомплектуванні, а також нав-
чанні цих бригад. За його сло-
вами, Естонська Республіка го-
това й надалі активно підтри-
мувати МВС України задля як-
найшвидшої перемоги.
 Тоді як Ігор Клименко роз-
повів про плани щодо роботи 
у питанні покращення надан-
ня медичної допомоги: «Ми 
напрацьовуємо нові підходи 
у наданні медичної допомоги 
для наших військовослужбов-
ців. Із початку війни поранено 
11 тис. бійців із системи МВС. 
І чим вища інтенсивність бойо-
вих дій, тим більше поранених 
наших прикордонників, гвар-
дійців та поліцейських».
 Він запевнив, що саме в сис-
темі МВС планується зміню-
вати підходи до воєнної меди-
цини. Це стосується лікарів, 
їхнього навчання та безпосе-
редньо роботи в медичних за-
кладах і закладах реабіліта-
ції. Також розробляються про-
грами соціалізації поранених, 
ця робота входитиме в систему 
створення безпекового середо-
вища нашої держави. ■

Генерал-лейтенант Сергій Наєв. ❙

СТАНДАРТИ

Сильна школа 
командирів
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв порівняв українську 
та радянську військові школи

■

КОРДОН

«Шлях» з України
За рік після вторгнення за кордон 
виїхало 1,27 млн чоловіків

■

СИЛОВИКИ

Зрадники і вороги 
не сховаються
МВС готує базу воєнних злочинців 
для іноземних партнерів

■

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
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Французька влада і велика 
війна в Україні
 З перших днів повномасш-
табного російського вторгнен-
ня в Україну у французькому 
політикумі склався майже од-
нозначний консенсус щодо за-
судження агресії. Будь-яке вип-
равдання дій росії з боку лідерів 
партій вважалось би політич-
ним суїцидом. 
 Але от уявлення про рівень 
підтримки, яку Франція має 
надавати Україні, в різних 
політичних сил досі дуже різ-
не. Більшість опозиційних пар-
тій цілком задовольнило б «вис-
ловлення занепокоєння», тому 
політика президента Макрона, 
який поступово нарощує рівень 
допомоги Україні, наразилася 
на критику від опонентів.
 Франція на початку повно-
масштабної війни надала Україні 
деякий обсяг військової допомо-
ги, однак номенклатура устатку-
вання, що пішло на оборону на-
шої країни, тримається у таєм-
ниці. У березні 2022 року міністр 
закордонних справ Франції Жан-
Ів ле Дріан підтвердив поставку 
«оборонного обладнання» та па-
лива українським військам. Вод-
ночас у захоплених ЗСУ російсь-
ких танках були виявлені при-
ціли французького виробниц-
тва, що свідчило про порушення 
санкцій ЄС і G7, впроваджених 
щодо росії. 
 Гасла, які можна почути і від 
правих, і від лівих, — «Франція 
не має стати співучасницею вій-
ни» або «Франція не має спусто-
шити власні резерви», свідчать, 
що багато хто в Парижі боявся і 
боїться розлютити росію. 
 Не варто забувати, що й сам 
президент Макрон довгі місяці 
втовкмачував про необхідність 
«діалогу з москвою». Щоправ-
да, згодом французький лідер 
нарешті збагнув, що Україна 
таки може перемогти, і припи-
нив надзвонювати путіну.

Нічого не просіть у Франції
 Отже, у Франції є прихиль-
ники політики протидії росії; є 
ті, хто сподівається, що з часом 
можна буде поновити діалог із 
москвою, та ті, хто приховано чи 
відкрито підтримує агресора.
 Почнемо з лівих. Колиш-
ній прихильник путіна, край-
ній лівий Жан-Люк Меланшон, 
котрий, відійшовши від полі-
тичних справ, досі має великий 
вплив на французьку громадсь-
ку думку, в інтерв’ю державно-
му телеканалу на початку січ-
ня назвав стратегію російсько-
го президента «нікчемною». 
Той самий Меланшон рік тому 
застерігав від відправлення Ук-
раїні зброї, аби не «сприяти ес-
калації».
 Партія «Нескорена Фран-
ція», засновником і лідером 
якої тривалий час був Мелан-
шон, на останніх парламент-
ських виборах об’єдналася в 
Новий союз лівих разом із со-
ціалістами та «зеленими», 
і спільної лінії щодо Украї-
ни ця еклектично-ситуативна 
політична сила досі не має. Со-
ціалісти і «зелені» з самого по-
чатку виступали за відправлен-
ня Україні зброї. 
 «Нескорена» і комуністич-
не крило Нового лівого союзу 
завжди мали більш проросійсь-
ку позицію. У цій ситуації при-
кро, що ініціативу на себе не бе-
руть відверто проукраїнські «зе-
лені», однак це пояснюється їх-
ньою відносно слабкою позицією 
в рамках лівого союзу — 22 де-
путати проти 74 «нескорених».
 На тлі невизначеності лівих 
набагато гучніше лунає крити-
ка правих. На партійному кон-
гресі в грудні минулого року но-
вим лідером «Республіканців» 
став Ерік Сьотті, який за чоти-
ри місяці до повномасштабного 
вторгнення закликав до «від-
будови французько-російсь-
кої дружби». Після 24 лютого 
виступи політика стали менш 
провокаційними, але їхня суть 

не змінилася. Агресію він засу-
див і визнав право України бо-
ротися за свою безпеку. Ось і 
все. Солідарність за тарифом 
«мінімалка».
 У вересні Сьотті заявив про 
необхідність «відновити діа-
лог» із росією та висловив за-
непокоєння, що Франція може 
випадково стати «прямою учас-
ницею конфлікту», якщо не 
«посприяє деескалації». Якщо 
підсумувати, то, на думку Сь-
отті, Україна має боротися за 
свою суверенність, але бажа-
но, щоб робила вона це власни-
ми силами і не просила нічого у 
Франції.

Крайні праві — усе за 
Фрейдом
 Ситуація з крайнього право-
го флангу ще гірша. Перші пів 
року після початку повномас-
штабного вторгнення Марін 
Ле Пен в унісон з французь-
ким політикумом засуджувала 
російську агресію і казала про 
необхідність підтримувати Ук-
раїну. Однак варто було мину-
ти двом виборчим кампаніям, 
президентській і парламентсь-
кій, як лідерка ультраправих і 
давня прихильниця путіна як 
справжня велелюбна францу-
женка (любов зла — полюбиш 
і кацапа) повернулася до звич-
ної для себе риторики. Зокре-
ма, «що довше ми постачати-
мемо Україні зброю, то довше 
триватиме війна». Своїми ви-
падами Марін Ле Пен чітко дає 
зрозуміти, що її політична сила 
боротиметься за те, щоб приму-
сити Україну до переговорів на 
невигідних умовах.
 Ігнорувати «Національне 
зібрання» стає дедалі складні-
ше: з маргінальної сили у фран-
цузькому парламенті крайня 
права партія перетворилося на 
другу за кількістю крісел опози-
ційну групу, а отже, у французь-
кому електораті є запит на полі-
тику, запропоновану крайніми 
правими, і це далеко не найкра-
ща новина для України. 
 Еммануель Макрон звинува-
тив основну опонентку в капі-
туляційній риториці та запев-
нив, що Франція підтримува-

тиме Україну стільки, скільки 
це буде потрібно. Насправді до 
2027 року, адже саме тоді добі-
жить кінця його другий термін 
і він не зможе балотуватися зно-
ву. А Ле Пен буде готова утретє 
поборотися за президентське 
крісло.
 Загалом у французькій полі-
тичній сфері панує чітке уяв-
лення того, що війна колись 
закінчиться і з росією потріб-
но буде працювати знову. Саме 
тому жодна політична сила не 
закликає до повного розірван-
ня відносин із москвою. Швид-
ше, всі зайняли вичікувальну 
позицію і намагаються не роби-
ти різких рухів, сподіваючись, 
що до наступних виборів, тобто 
2027 року, усе «саме собою роз-
смокчеться» і тема війни вже не 
буде основною в передвиборчій 
кампанії.

Макрон — ключовий союзник
 Найрадикальнішою в цьому 
контексті, хоч яким би дивним 
це видавалося, є позиція прези-
дента Еммануеля Макрона: він 
запевнив, що Франція залиша-
тиметься з Україною до пере-
моги, та пообіцяв Києву збіль-
шення поставок зброї, натя-
каючи на можливу відправку 
бойових танків Leclerc. І хоча 
президент є центристом, вір-
ним своєму політичному стилю, 
— коли потрібно вгодити всім і 
одразу, проте він залишається 
для України не таким уже й по-
ганим союзником. Пригадаймо, 
саме французькі слідчі прибули 
одними з перших навесні 2022 
року, щоб допомогти в розсліду-
ванні російських воєнних зло-
чинів на території України. 
 З іншого боку, у Франції 
на той момент досить активно 
свердлили свідомість французів 
російські наративи про «поста-
новочні відео» розгромленого й 
закатованого передмістя Києва. 
Тому французи вирішили дослі-
дити все самі. 
 Переломним моментом у 
зміні політики Франції щодо 
України став візит французь-
кого президента Еммануе-
ля Макрона до Києва в червні 
2022 року. Тоді ж до українсь-

кої столиці прибули також кан-
цлер Німеччини Олаф Шольц та 
президент Румунії Клаус Йо-
ганніс.
 Побачивши на власні очі 
жахіття від наслідків російської 
окупації міст і сіл довкола Києва, 
Макрон розпорядився посилити 
надання Україні військової допо-
моги. І влітку 2022 року Франція 
надіслала Збройним силам Ук-
раїни самохідні артилерійські 
установки «Цезар», а українські 
військові досить швидко опану-
вали цю зброю.

Французи переосмислюють 
Україну
 «Французька політика пе-
ребуває в стані трансформації, 
бо Париж не був готовий до пов-
номасштабної війни в Європі. 
Для них Україна — це Європа. 
І французькі політики не ма-
ють довготермінової стратегії 
ні стосовно України, ні стосов-
но росії», — зазначила канди-
дат політичних наук, старший 
науковий співробітник Інститу-
ту всесвітньої історії НАНУ Ок-
сана Мітрофанова.
 Водночас треба віддати на-
лежне французьким ЗМІ, де чи-
мало текстів і телепрограм при-
свячені війні в Україні. Точка 
зору є переважно проукраїнсь-
кою. Проросійських ЗМІ неба-
гато, їх у Франції іноді заборо-
няють.
 Зараз французи переос-
мислюють Україну. Але лише 
внаслідок трагічних обставин 
війни росії проти України.
 Французькі аналітичні кола 
і надалі робитимуть помилкові 
прогнози щодо України, допо-
ки не усвідомлять необхідність 
самостійного й цілеспрямова-
ного дослідження політичних 
процесів, політичної системи 
та внутрішніх особливостей ук-
раїнської політики. Така ситу-
ація обумовлена суцільною від-
сутністю французьких фахо-
вих аналітиків, здатних чита-
ти українською та розумітися 
на тонкощах політичних про-
цесів в Україні. Через це полі-
тику України досліджують ко-
лишні «совєтологи» та фахівці 
з політики росії, що обумовлює 

ПІДТРИМКА

А французам треба вчитися!
Гойдалка Парижа: від мінімального «тарифу» до усвідомлення рашистської загрози вільному світу

■

Президент Франції Еммануель Макрон.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Для політичних кіл Франції початок повномасштабної війни росії 
проти України виявися неочікуваним. Французька влада думала, 
що росія не буде воювати проти України. Їхні експерти часто під-
креслювали, що москва лише хоче вести переговори зі стратегіч-
них питань. 
Ставлення французьких лідерів до війни в Україні, позиції експер-
тів та окремих ЗМІ щодо цього питання значною мірою поясню-
ються некомпетентністю французьких аналітичних кіл стосовно 
української зовнішньої політики, стану ЗСУ та менталітету україн-
ців. Показовою є відсутність у Франції політологів-міжнародників 
та фахівців з політики України, які володіють українською мовою 
та здатні ознайомитися з українськими публікаціями історичного 
та політологічного характеру. Така ситуація спостерігається впро-
довж двох останніх десятиліть.
Водночас позиція Парижа: турбуватись, але не влізати — в перші 
дні війни в Україні пояснюється ще й тим, що у Франції діє достат-
ня кількість російських агентів впливу, особливо у фінансово-бан-
ківській сфері, дотичній до центрів прийняття політичних рішень. І 
починаючи з 2014-го вони активізували свої контакти з проросій-
ськими політиками в Україні та взялися зав’язувати нові. Цікаво, 
що їхній вибір упав на певним чином упізнаваних і укорінених у 
своїх сферах (освіта, культура, мистецтво, міжнародні зв’язки) 
фахівців із публічною твердою проукраїнською позицією. 
За два-три роки до повномасштабного вторгнення ці агенти нама-
галися як перед українцями, так і перед впливовими політиками 
колективного Заходу скомпрометувати знакових і відомих фахів-
ців української дипломатії, політиків, котрі доносили світу і гра-
мотно обґрунтовували злочинність дій росії на території України з 
2014 року. 
І чимало з цих російських агентів у Франції ледь не погодинно зна-
ли деталі наступу, плану окупації Києва та України. А коли стало 
відомо, що Гостомель не захоплений, Київ відбили і Харків чинить 
шалений опір, у декого з них була справжня істерика.



 Гривня, виявляється, 
укріплюється...
 Так, за підсумками минулого 
тижня наша гривня зміцнилася в 
середньому на 40—60 копійок. Та-
ким чином курс долара на чорно-
му ринку становив 38,36—38,50 
грн. Курс гривні до євро становив 
40,38—40,58 грн. Середні кур-
си долара в касах банків станови-
ли 38,2—38,7 грн, євро — 40,1—
40,8 грн. Щодо безготівкового 
курсу долара, то він у різних бан-
ках становив 37,12—37,45 грн. 
 Національний банк активно 
втручається у формування курсу. 
Як відомо, регулятор використо-
вує продаж валюти з резервів, зок-
рема, для стримування тиску на 
валютному ринку, спричинений 
емісією гривні. Також він продає 
валюту для балансування ринку 
експортерів та імпортерів задля 
утримання фіксованого курсу.
 Тож лише за чотири дні він 
продав на міжбанківському ва-
лютному ринку 280,28 млн і, нав-
паки, купив 2,4 млн доларів. Це 
трохи менше, ніж тижнем рані-
ше. Всього ж із кінця травня 2022 
року НБУ був змушений прода-
вати близько 1 млрд доларів із ре-
зервів щотижня для балансування 
міжбанку. Після корекції курсу на 
25% до 36,6 грн за долар у середині 
липня ситуація стабілізувалася, а 
тижневі продажі валюти трима-
ються в межах пів мільярда. Тож 
загалом від початку року НБУ 
продав уже 6,028 млрд, а купив — 
61,3 млн доларів. 

...але різкого обвалу не буде
 Утім, як зазначають експер-
ти, цей процес хоча й продов-
жуватиметься надалі, надто різ-
ким він не стане. Так, за словами 
керівника аналітичного відді-
лу компанії «Конкорд Кепітал» 
Олександра Паращія, готівковий 
курс долара в Україні в найближ-
чі один-два тижні може ще зни-
зитися, однак зниження курсу не 
буде значним.
 «Долар може ще трохи поде-
шевшати протягом 1-2 тижнів, а 
далі, швидше, він буде в тому діа-
пазоні, який є сьогодні. Тобто яки-
хось серйозних причин для деваль-
вації гривні поки немає. Якщо не 
буде жодних термінів, пов’язаних 
з війною будь-якими торговими 
обмеженнями, то рівень довкола 
38-38,50 гривень за долар, напев-
но, залишатиметься найближчим 
часом», — заявив він, додавши, 
що НБУ вже вдвічі менше витра-
чає валюти на підтримку фіксо-
ваного курсу долара.
 «В тому числі це пов’язано з 
тим, що у нас зараз починається 
посівна і багато аграріїв прода-
ють валюту. Також, швидше за 
все, валюту певною мірою нама-
гаються продати ті, хто купував 
її в банках за програмою Нац-
банку через термінові валютні 
депозити. І оскільки вони купу-
вали її дешевше за готівковий 
ринок, то готові й продавати де-
шевше», — резюмував він.
 За словами фінансових аналі-
тиків, у лютому співвідношення 

між попитом та пропозицією на 
валютному міжбанку покращи-
лося, а різниця між купівлею ва-
люти та її продажем на підтрим-
ку фіксованого курсу скоротила-
ся з 3,14 млрд доларів у січні до 
2,49 млрд доларів у лютому — що 
відповідає середньому розміру 
місячних інтервенцій із початку 
війни. Причинами, які вплинули 
на зниження курсу, називають 
збільшення норм обов’язкового 
резервування за вкладами на ви-
могу. Адже разом зі збереженням 
25-відсоткової ставки це сприяло 
збільшенню попиту на гривневі 
активи. 
 Також повпливали припи-
нення монетизації дефіциту 
бюджету та ритмічне надход-
ження зовнішньої фінансової до-
помоги у запланованих обсягах. 
Зрештою, сприяло і продовжен-
ня дії спеціальних депозитних 
продуктів. Йдеться про онлайн-
депозити у валюті й депозити з 
індексацією на зміну офіційно-
го курсу гривні. У їхніх межах 
можна обміняти валюту за кур-
сом, максимально наближеним 
до офіційного.

Продукти подорожчали 
на третину
 Тим часом у Державній 
службі статистики зазначають: 
зростання споживчих цін в Ук-
раїні у лютому сповільнилося з 
0,8% у січні до 0,7% та повер-
нулось на рівень грудня. За да-
ними відомства, у лютому торік 
була зафіксована інфляція 1,6% 
— у річному вимірі за підсумка-
ми лютого 2023 року вона знизи-
лася до 24,9% з 26% за підсум-
ками січня та з 26,6% за під-
сумками грудня. Базова інфля-
ція минулого місяця знизилася 
до 0,5% з 0,7% у січні та 0,8% у 
грудні.
 У лютому минулого року базо-
ва інфляція становила 1%, у річ-
ному вимірі за підсумками січня 
вона також знизилася до 22,7% з 
23,3%, що вище за показник ми-
нулого року на 22,6%.
 При цьому середні ціни на 
продукти харчування у люто-
му 2023 року, порівняно з лю-
тим минулого року, зросли на 
31,5%. Найбільше здорожчали 
яйця — на 80,3%, фрукти — на 
74,9%, риба та рибні продукти 
— на 44,1%, овочі — на 36,2%, 
цукор — на 32,5%, хліб та хлібо-
булочні вироби — 26%, макарон-
ні вироби — на 25,8%, олія — на 
24%, м’ясо та м’ясопродукти — 
на 23,2%, сир та м’який сир — 
на 23%, молоко — на 17,4%, со-
няшникова олія — на 14,1%. 
 Наступні ж прогнози вигля-
дають не так райдужно. Біль-

шість економістів стверджують, 
що в Україні найближчим часом 
інфляційні процеси прискорять-
ся. Причина — відновлення еко-
номіки та зростання споживчого 
попиту. При цьому повноцінне 
відновлення економіки України 
очікується в наступних роках: 
2024 року — на 4,1%, а в 2025 р. 
— ще на 6,4%. Економічна ак-
тивність в Україні 2023 року за-
лишатиметься слабкою, а реаль-
ний ВВП зросте лише на 0,3%. 
Ще у жовтні НБУ прогнозував 
зростання на 4,0%.
 Згідно з розрахунками уря-
ду, державні доходи 2023 року 
будуть майже удвічі меншими за 
видатки. Скорочення українсь-
кої економіки та інфляція цього 
року будуть настільки суттєви-
ми, що в порівнянні з цим навіть 
незначне покращення обернеть-
ся суттєвим приростом. Тому 
в бюджет на 2023 рік закладе-
но зростання ВВП на 4,6% у ре-
альному вираженні та на 37% — 
у номінальному.
 Водночас середня зарплата 
орієнтовно складе 18,5 тисячі 
гривень, інфляція може сягну-
ти 30%, середньорічний курс до-
лара коливатиметься в районі 42 
гривень. Нинішнього року, як 
очікують, українська економіка 
може скоротитися на 30-40%, а 
інфляція перевищить 33%. Ве-
личезний дефіцит бюджету пе-
редусім пояснюється величезни-
ми видатками на безпеку та обо-
рону. ■
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У минулому номері «УМ» було опубліко-
вано матеріал «Під дахом» Гетманцева», 
у якому йшлося про розслідування щодо 
діяльності деяких вітчизняних податківців, 
яких підозрюють у махінаціях на десятки 
мільярдів гривень. Нещодавно стало відо-
мо, що ситуація насправді виглядає значно 
гірше — під час війни податкове відомс-
тво, як виявляється, вирішило активно 
«кошмарити» вітчизняний бізнес. 

Зупинили майже половину
 Як повідомив бізнес-омбудсман Ро-
ман Ващук, 40% активного бізнесу в Ук-
раїні стикалися з блокуванням подат-
кових накладних через зміни, які уряд 
вніс у постанову про систему моніторин-
гу оцінки ризиків у жовтні 2022 року.
 Так, за результатами дослідження 
Ради бізнес-омбудсмана, в четвертому 
кварталі 2022 року ДПС блокувала по-
даткові накладні понад 65 тисячам юри-
дичних осіб, при тому, що у цей період 
активно працювала та подавала подат-
кові накладні понад 161 тисяча платни-
ків податків. Тобто, з блокуванням сти-
кнулося понад 40% усіх підприємців, 
які працювали, наповнюючи держав-
ний бюджет у воєнний час.

 Масові блокування податкових на-
кладних у бізнесу з’явилися після того, 
як уряд вніс зміни до постанови, що ре-
гулювала критерії ризиковості бізнесу, 
які використовує автоматизована систе-
ма моніторингу, — для ухвалення рішен-
ня про блокування накладних. За слова-
ми Ващука, відповідну постанову уряд не 
пояснив, і для багатьох підприємців нові 
правила стали несподіванкою.
 «Ситуацію погіршило ще й те, що 
(мабуть, ненавмисно) зміни до автома-
тизованої системи уряд вніс саме в той 
час, як росія почала завдавати масових 
ракетних ударів по енергетиці. Тобто, 
мало того, що бізнес відчув на собі чи-
мало проблем через блекаути, так його 
життя ще й суттєво ускладнили зміни, 
пов’язані з адмініструванням ПДВ», — 
сказав Роман Ващук. Далі, за його сло-
вами, після масових скарг бізнесу на 
роботу системи уряд вніс нові зміни до 
своєї постанови у січні 2023 року. Вони 
врахували частину пропозицій бізнесу 
та дещо покращили ситуацію з блоку-
ваннями накладних. Наразі на розгляді 
Мінфіну перебуває ще один пакет змін 
до урядової постанови, однак їх розгляд 
та затвердження затягуються вже про-
тягом кількох місяців.
 У Раді бізнес-омбудсмана наголошу-

ють, що скарги на роботу автоматизова-
ної системи наразі перевищують 40% 
усіх скарг бізнесу, які до них надходять, 
що свідчить про критичне значення цієї 
проблеми для бізнес-середовища.

«Війна — не причина для збитків»
 Ситуацію підтверджують і в Євро-
пейській бізнес-асоціації. «Більшість 
податкових накладних, що було забло-
ковано протягом жовтня 2022 року, на 
жаль, не змогли бути оскаржені в ад-
міністративному порядку, і компанії бу-
дуть змушені звертатись до суду, де, на 
жаль, розгляд справ може тривати рока-
ми, ну а обігові кошти компаній буде до 
тих пір заблоковано. Обіцяне автоматич-
не розблокування на підставі таблиць ін-
формації не працює на практиці. Систе-
ма реєстрації і алгоритм розблокування 
накладних створені так, щоб на кожно-
му етапі ручне втручання могло завади-
ти автоматичній роботі системи та ство-
рити умови для подвійної сплати подат-
ків», — повідомили в асоціації. 
 Водночас, як заявили у ЄБА, протя-
гом усього періоду воєнного стану ком-
панії повідомляють про отримання за-
питів від регіональних підрозділів Де-
ржавної податкової служби України 
надати пояснення щодо задекларова-

них збитків компанії. І особливо зухва-
ло звучить завчена податківцями фра-
за, що «війна то не причина декларува-
ти збитки...».
  «Водночас є і прикрі випадки, 
пов’язані з мобілізацією ключового 
персоналу. До прикладу, коли на мало-
му підприємстві мобілізовано директо-
ра і одного з двох працівників — і саме в 
цей період податкова починає блокувати 
податкові накладні за недостатню кіль-
кість працівників. Пояснення від бізне-
су до уваги, на жаль, не беруться, а реко-
мендацією є звернення до суду, знаючи, 
що це дуже тривала в часі та дороговар-
тісна процедура доведення справедли-
вості, — стверджують в асоціації. — При 
цьому вимоги при проведенні камераль-
них чи невиїзних перевірок стають усе 
більш жорсткими — за відсутності пов-
ноцінних умов для роботи для бізнесу 
в деяких регіонах (відсутність електро-
енергії, інтернету та безпечних умов іс-
нування) податкова просить у стислі тер-
міни (наприклад, один робочий день) 
надати величезні обсяги документів, у 
тому числі й первинних».
 Експерти, журналісти неодноразово 
наголошували: маніпуляції податкової 
мають на меті отримання хабарів. При-
чому рекордних, значно вищих, ніж було 
у довоєнний час. Що, з огляду на мораль-
ні норми, є стовідсотковим мародерс-
твом. Погоджується з такими підозрами 
навіть голова податкового комітету Вер-
ховної Ради Данило Гетманцев: в одному 
зі своїх інтерв’ю він заявив, що не виклю-
чає ймовірності того, що деякі податківці 
можуть брати хабарі від бізнесу за те, аби 
їм розблокували податкові накладні. ■

У березні українці можуть придбати долар дешевше, ніж місяць тому.
Фото з сайту obmen.dp.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Обережно, біткоїн! 
 Найбільша криптовалюта «Біт-
коїн» укотре подешевшала, цього разу 
на 8%, та знову опустилася до познач-
ки у менш ніж 20 тис. доларів на тлі 
сигналів Федерального резерву США 
щодо ставок та краху «Сільвергейт 
Бенк». Після досягнення рекордного 
рівня у понад 69 тисяч доларів у лис-
топаді 2021 року біткоїн упав напри-
кінці того ж року і продовжив падіння 
протягом усього 2022 року, щоб на по-
чатку 2023 року опинитися на позначці 
близько 16,6 тис. доларів, потім знову 
зріс — до 25 тис. доларів — і зараз 
знову його вартість знижується.

■

НАШІ ГРОШІ 

Гривня стає на ноги
Наша національна валюта починає укріплюватися: 
курс «зеленого» впаде на гривню-півтори

■

ФІСКАЛІЗАЦІЯ

Ракетами, бомбами, податківцями... 
ДПС у воєнний час масово блокує роботу підприємств та збільшує кількість перевірок

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Українці, які за рішенням НБУ не можуть бачити на табло обмінних пун-
ктів курсу національної валюти до головних іноземних, можливо, і не 
стежать за коливаннями цього самого курсу. Проте вони існують. Вод-
ночас економісти фіксують зменшення інфляції, яка, хоча й є значно 
вищою, ніж до війни, але станом на лютий її показники трохи впали.
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Ганна ЯРОШЕНКО

На сайті президента України 
співвітчизники понад 25 тися-
чами голосів підтримали елек-
тронну петицію про присвоєння 
уродженцю села Старий Іржа-
вець, що нині входить до Оржи-
цької територіальної громади 
Лубенського району, — 27-річ-
ному молодшому сержанту Ва-
силю Поліщуку (позивний — 
«Газон»), котрий загинув понад 
пів року тому під час звільнення 
окупованої кацапами території 
Харківщини, — звання Героя 
України (посмертно). Згадану 
петицію подала сестра полегло-
го на полі бою воїна — 26-річна 
Оксана Поліщук. 

Один з осколків пройшов 
близько біля серця й пробив 
ліву легеню
 «Старший брат був для мене 
цілим всесвітом, — зазначає дів-
чина. — Між нами незначна різ-
ниця у віці — усього рік і три мі-
сяці. Тож ми разом росли, ра-
зом пішли до першого класу на-
шої сільської школи — Васі на 
ту пору виповнилося сім років, 
а мені не було й шести. Потім ра-
зом вступили до Лубенського лі-
сотехнічного фахового коледжу 
й там також навчалися в одній 
групі, а наші гуртожитки стоя-
ли поряд. Щоправда, на відмі-
ну від мене, брат так і не закін-
чив цього навчального закладу. 
Бо 2013 року в Україні, як відо-
мо, розпочалися національно-
патріотичні протестні акції на 
підтримку європейського век-
тора розвитку. Вася з його рано 
сформованою національною са-
мосвідомістю (навіть на фото-
знімку з одного з вечорів у ко-
леджі він у футболці з портре-
том Степана Бандери, ім’я яко-
го стало символом боротьби за 
свободу й незалежність нашої 
країни) просто не міг лишатися 
осторонь усіх цих процесів. Річ 
у тому, що брат глибоко вивчав 
історію. Наш шкільний учитель 
історії виділяв його з-поміж ін-
ших учнів, бо, знаючи дві-три 
теми наперед, брат завжди був 
з ним на одній хвилі. Коли інші 
діти просили в батьків іграшки, 
Вася виплакував енциклопедії з 
історії, які на ту пору коштували 
недешево. Думаю, ще в юності 
він розумів те, до усвідомлення 
чого ми приходимо тільки за-
раз: що історія повторюється, 
доки не будуть вивчені її уроки. 
Аби затримати «тітушок», брат 
разом з однодумцями будував на 
трасі Київ — Харків барикади. 
А тоді всі ці активісти зібралися 
й подалися на Майдан до Києва. 
Вася розказував, як правоохо-
ронці били їх кийками й по го-
лові, і по ногах. Іще пригадую: 
удома він демонстрував мені шо-
лом, який його тоді виручав».
 За словами Оксани, Василь 
завжди говорив, що хотів би 

стати частиною історії своєї 
Батьківщини. Тим часом ви-
хор подій настільки затягнув 
його, що на навчання до коле-
джу він більше не повернувся. 
Проте 2020 року вступив на за-
очне навчання до Національно-
го університету водного госпо-
дарства та природокористуван-
ня, що в місті Рівне, — так по-
чав втілювати в життя істинні 
бажання своєї душі. 
 «Після Революції гідності 
брат у Полтаві пройшов курс 
підготовки добровольців до 
служби в батальйоні «Дніп-
ро-1», — продовжує свою роз-
повідь Оксана. — У складі цьо-
го добровольчого батальйону 
згодом брав участь у запеклих 
бойових діях. Хоч загалом пе-
ребував у його лавах недовго, 
оскільки дуже хотів потрапи-
ти до загону спеціального при-
значення «Азов», що є фор-
муванням Національної гвар-
дії України. А взагалі він тоді 
не надто посвячував нас у свої 
плани. Тож про те, що він слу-
жить бойовим медиком «Азо-
ва», ми дізналися тільки десь 
через пів року. 
 17 вересня 2017 року під 
час зіткнення з противником 
він та ще двоє його побратимів 
були тяжко поранені — їх до-
правили гелікоптером до об-
ласної клінічної лікарні імені  
І. І. Мечникова, що в місті 
Дніпро. Вася мав численні ос-
колкові поранення тулуба, 
один з осколків пройшов близь-
ко біля серця й пробив ліву ле-
геню. Лікарям довелося вийма-
ти ті осколки, а окрім того, ви-
далити частину легені. У брата 
лишився великий шрам — від 
сонячного сплетіння й аж до 
лопатки. Після низки опера-
цій йому призначили трива-
лу реабілітацію. Та він пробув 
десь із місяць  у лікарні імені 
І. І. Мечникова, потім, може, 
місяців зо два — у лікарняно-
му закладі Києва, куди його пе-
ревели, а тоді ще два місяці — 
удома, після чого сказав: усе, 
досить. 
 Тато мав необережність на-
гадати, що йому пропонують 
оформити групу інвалідності. 
Вася навіть розізлився, почув-
ши таке: «У мене є руки-ноги, 
то який же я інвалід?» А щоб 
зміцнити легені, почав бігати 
до сусіднього села, розташова-
ного за п’ять кілометрів від на-
шого, і назад. Не знаю, яким 
чином примудрився пройти 
медогляд, після якого його ви-
знали придатним до військо-
вої служби. Здається, він вир-
вав сторінки з історії хвороби, 
де було зазначено про тяжке 
поранення». 
 Наш земляк хотів повер-
нутися до лав «Азова». А не 
повернувся, на думку Оксани 
Поліщук, через те, що за  від-
сутності Василя 14 березня 

2018 року помер у лікарні імені 
І. І. Мечникова від ран його 
найкращий друг — 20-річний 
«азовець» Марко Гудзовський 
(позивний — «Упертий»).

Викликав вогонь на себе, аби 
побратими змогли зарядити 
зброю
 «Вася надзвичайно важко 
переніс смерть Марка, — гово-
рить Оксана, — дуже печалив-
ся, упав духом. Із часом опану-
вав себе, проте тепер уже хотів 
потрапити до ЗСУ. Десь у ве-
ресні 2018-го брата розподі-
лили до 30-ї окремої механізо-
ваної бригади. У її складі він і 
служив до кінця своїх днів. За 
чотири роки більше часу про-
вів на передовій. Десь у квіт-
ні 2022 року його з побратима-
ми мали вивести на ротацію, бо 
вони 9 місяців без відпочинку 
утримували позиції на Донець-
кому напрямку. Але розпоча-
лася повномасштабна війна. 
 Сьомого квітня 2022-го 
Вася знов отримав множинні 
осколкові поранення тулуба, 
рук, ніг. Загалом лікарі вийня-
ли з його тіла шість осколків — 
щоправда, цього разу вони не 
зачепили життєво важливих 
органів. Річ у тому, що, волію-
чи затулити собою побрати-
ма, брат упав на нього. Однак і 
тому добряче дісталося: посік-
ло осколками руку. Та після 
операцій і лікування обоє зно-
ву повернулися у стрій». 
 У червні Василеве військове 
з’єднання нарешті вивели з до-
нецького напрямку. Як тепер 
уже відомо, бійців готували до 
Слобожанського контрнаступу 
ЗСУ. На початку серпня їх ки-
нули на Харківщину. 25 серп-
ня Василю Поліщуку виповни-
лося 27 років. А вже 27 серпня 
він загинув.

 

«Востаннє ми з Васею спілкува-
лися, коли я його вітала з днем 
народження, за допомогою 
відеозв’язку. Загалом зв’язок 
був поганий, але брат купив 
якийсь підсилювач. Вася був 
брудний, замучений. Я ще по-
жартувала: шашлики, мовляв, 
там смажите? Оскільки він за-
вжди говорив: «Усе гаразд», 
тому і дозволяла собі жартува-
ти. Просто не знала, наскільки 
важко було брату та його побра-
тимам. 
 Будучи за званням молод-
шим сержантом, Василь пере-
бував на посаді головного сер-

жанта взводу. Окопавшись, він 
разом з іншими бійцями сто-
яв у полі. Приблизно в один і 
той же час — десь об 11.30 — 
надіслав мамі та дружині Олі 
останні SMS-ки однакового 
змісту: «У мене все гаразд», — 
переривчастим голосом описує 
останні миті життя брата його 
сестра. — А вже через пів годи-
ни москалі розпочали обстріл 
їхньої позиції. Коли на гори-
зонті з’явився ворожий танк, 
Василь, не роздумуючи, сам за-
вдав удару по ньому з ручного 
протитанкового гранатомета, 
тим самим давши можливість 

ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЇВ

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

■

Василь Поліщук загинув через 2 дні після свого 27-го дня народження.❙

Василь Поліщук завжди говорив, що хотів би стати частиною історії 
своєї Батьківщини.

❙
❙
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побратимам привести в бойову 
готовність зброю. Та з-за росій-
ського панцирника несподівано 
вигулькнув другий. Його пос-
тріл і обірвав життя Васі. Він 
загинув миттєво… Бійці потім 
нам говорили, що, аби перши-
ми завдати удару по тому тан-
ку, їм не вистачило якоїсь хви-
лини».
 Після паузи Оксана 
Поліщук наголошує, що, пок-
лавши вісім років життя на вів-
тар боротьби за єдину, незалеж-
ну Україну, її брат мав відвагу 
прийняти свій останній бій і 
загинути за те, аби наша краї-
на, ми з вами мали майбутнє. 
А отже, він заслуговує на най-
вищу відзнаку держави — при-
своєння почесного звання Ге-
роя України. 
 «Для нас він справжній ге-
рой. Звичайно, жодні нагоро-
ди, звання не повернуть най-
ріднішої людини, — розмірко-

вує вголос моя співрозмовни-
ця. — Але дуже хочеться, щоб 
Василеві діти, коли виростуть, 
знали, що їхній батько віддав 
найцінніше — життя — за Ук-
раїну, загинувши зі зброєю в 
руках, і що наша держава гід-
но оцінила його подвиг. Та на-
віть якщо Васі не присвоять 
цього звання, бо нині так ба-
гато вірних синів України ги-
нуть за неї, я хоча б приверну-
ла увагу до його імені, показав-
ши, якою дивовижною люди-
ною він був».
 За словами Оксани, Василь 
жодного разу не поскаржився 
на тяготи служби, ніколи ні-
чого не просив у волонтерів, не 
плакався на те, що немає каски, 
спідньої білизни чи шкарпеток. 
Натомість говорив: у мене ж, 
мовляв, є зарплатня, тож можу 
спокійно все купити. 
 «Один-єдиний раз за вісім 
років військової служби перед 

своїм останнім днем народжен-
ня, коли я запитала, що йому 
подарувати, він попросив замо-
вити рюкзак, — ворушить іще 
один спогад дівчина. — Отри-
мавши той рюкзак, Вася  на-
писав, що я єдиний волонтер, 
у якого за всі ці роки він щось 
попросив. Іще він заявляв: «Не-
навиджу, коли жаліються. Так, 
буває, немає їжі чи води, але ж, 
присвятивши себе захисту Віт-
чизни, ми чудово знали, що нас 
не завжди супроводжуватиме 
різнокольорова веселка». 
 Коли хтось скаржився, 
що йому страшно йти на вій-
ну, адже він зовсім не підго-
товлений, Вася в такому разі 
парирував: «А хто тобі зава-
жав готуватися з 2014 року?» 
Брат дуже любив читати кни-
ги, примудрявся робити це за 
будь-яких обставин. Замовля-
ючи чтиво на сайті, просив 
мене оплатити замовлення. 
Десь за тиждень до загибелі за-
мовив дві книжки. Одна з них 
— іще зовсім свіже видання 
«Вони перемогли» авторства 
журналістки Анастасії Фед-
ченко, яка й у Василя взяла 
інтерв’ю, коли він брав участь 
у боях на Світлодарській дузі. 
Прочитавши цю книгу, куди 
ввійшли 11 історій про бійців 
з дуже тяжкими поранення-
ми, брат за п’ять днів до заги-
белі виставив на сторінці в со-
цмережі своє фото з нею, ре-
комендуючи кожному мати 
її у своїй бібліотеці. А другої 
книжки, на жаль, так і не вс-
тиг прочитати. Тож, коли його 
по братими переслали її нам 
разом з іншими Василевими 
речами, ми поклали цю книгу 
йому до труни».

Уже не уявляв свого життя 
без армії
 Оксана Поліщук зауважує, 
що її брат поспішав жити, ко-
хати. «Коли він був на рота-
ції в Києві, я теж приїжджа-
ла туди на день, аби провес-
ти час разом. І от уявіть собі, 
Вася брав із собою рюкзак, у 
якому було кілька футболок, 
— він їх час від часу переодя-
гав. Коли я поцікавилася, на-
віщо йому на один день кілька 
предметів одягу, брат відповів: 
а мені, мовляв, хочеться поно-
сити і одне, і друге, і третє. Він 
ніколи не дорожив грішми, не 
відкладав їх на чорний день, не 

накопичував. Навпаки, витра-
чав без жалю — і, напевно, то 
було правильно. 
 У 27 років уже був батьком 
двох діток. Із першою дружи-
ною Марією — вимушеною пе-
реселенкою з Донецька — Вася 
познайомився в Маріуполі, 
коли ніс службу в лавах «Азо-
ва». У них народився син Іван. 
Після тяжкого поранення Ва-
силя й загибелі його друга Мар-
ка, я так розумію, вона не хоті-
ла, щоб брат і далі ніс таку не-
безпечну службу, кожен день 
якої пов’язаний із ризиком та 
загрозою для життя. А Вася 
вже не уявляв свого життя без 
армії. Через це між ними поча-
лися непорозуміння, що вре-
шті призвели до розлучення. 
Із початком повномасштабної 
війни колишня братова дру-
жина з малюком встигли виї-
хати з Маріуполя до Черкась-
кої області. Василевому пер-
вістку вже виповнилося шість 
років. Із другою дружиною 
Ольгою він познайомився на 
передовій — якраз на Світло-
дарській дузі. Обоє служили в 
одній бригаді, вона також офі-
цер. У щасливої пари народи-
лася рудоволоса донечка Аня, 
якій нині 2 роки», — описує де-
талі моя співрозмовниця. 
 Здається, Василь Поліщук 
відчував, що йому відведено не 
так багато років. Його сестра 
зазначає, що, коли торік його 
з’єднання виводили з передо-
вих позицій донецького на-
прямку, він дуже хотів поба-
читися з сином: «Вони з Іван-
ком спілкувалися за допомо-
гою відеозв’язку, а бачилися 
нечасто, бо Вася ж увесь час був 
на «нулі». «Хочу з’їздити до 
Вані, — поділився він зі мною 
своїм сокровенним бажанням, 
— бо може статися так, що пом-
ру, так і не зустрівшись із си-
ном». Мене ті слова шпигну-
ли в самісіньке серце. «Навіщо 
ти так говориш?» — тільки й 
спромоглася промовити. «Сама 
розумієш, нас нині готують до 
контрнаступу, — після корот-
кої мовчанки озвався він. — 
Тож може статися так, що ос-
танню зарплату зароблю собі на 
надмогильний пам’ятник». 
 Насправді все так і сталося, 
як напророкував брат. І бій-
ці, які приїжджали на похо-
рон Васі, говорили, що остан-
нім часом він поводився дещо 

дивно. Маючи досвід надан-
ня першої медичної допомо-
ги в умовах бойових дій, він 
намагався передати його поб-
ратимам. І коли хлопці диву-
валися: навіщо, мовляв, нам 
це, якщо в нас є ти, він настій-
но просив: «Давайте покажу 
все, що вмію, бо скоро мене не 
буде». Ще пригадую: один із 
компанії хлопців, які поїха-
ли просто з нашого коледжу 
на київський Майдан — Пав-
ло Добротворський, — загинув 
унаслідок бойових дій раніше 
за Васю. А ще за життя, знаю-
чи, яка доля його може чека-
ти, він попросив батька в разі, 
якщо станеться непо правне, 
провести кремацію його тіла, 
а прах розвіяти в урочищі Хо-
лодний Яр, що на Черкащині. 
Коли Василева дружина Оля 
розпочала з ним про це розмо-
ву, він сказав: «Якщо чесно, 
я теж так хотів би. І волів би, 
щоб на пам’ятнику був зобра-
жений Кельтський хрест, на 
якому б сидів ворон». Похо-
вавши прах Васі в нашому рід-
ному селі Старий Іржавець, за-
раз виконуємо ще один його за-
повіт — спілкуємося з дизайне-
ром, котра створює саме такий, 
як він хотів, надмогильний 
пам’ятник».
 Оксана говорить, що її брат 
ніколи не розповідав про свої 
плани після війни. Хоч дуже 
мріяв про якнайшвидшу пе-
ремогу в цій кровопролитній 
російсько-українській бійні й 
хотів побачити, якою стане Ук-
раїна після неї.
 «Не тільки для мене, а й для 
багатьох інших людей він був 
особливий. Досі не сприймаю 
того, що він загинув. Таке від-
чуття, начебто ми пережили 
всього лиш дуже страшний сон. 
І я чекаю брата. Здається, що от 
зателефонують із якогось неві-
домого номера й повідомлять, 
що сталася прикра помилка. 
Навіть коли бачу колективне 
фото звільнених із російського 
полону військових, мимоволі 
вдивляюся в кожне обличчя. 
У голові якийсь гнітючий ди-
сонанс», — зізнається дівчи-
на. Насамкінець додає, що на 
пам’ять про Василя дружина 
Ольга й молодший брат Богдан 
зробили однакове татуювання з 
обрисами Василевого обличчя і 
його гаслом: «Не ридати, а здо-
бувати». ■

Василь в оточенні найрідніших людей.❙

Василь примудрявся читати книги за будь-яких обставин.❙

За словами Оксани Поліщук, її брат поспішав жити, любити.
Фото надані Оксаною ПОЛІЩУК.

❙
❙
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«Ставлення до інших покращилося, а себе люди відводять на другий план». 

Маріанна Ткалич 
доктор психологічних наук, професорка

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРИЧЕНКО

Нещодавно соціологічна група 
«Рейтинг» провела комплексне 
дослідження «Як війна змінила 
мене та країну. Підсумки року», 
де продемонстровано, як зміни-
лися у різних сферах погляди, 
оцінки та життя українців за рік 
повномасштабного вторгнення 
росії в Україну.

У майже 40% людей відбулося 
зростання впевненості в 
майбутньому
 Зафіксовано значне зростан-
ня суспільної самооцінки. Біль-
шість опитаних оцінили стано-
вище України вище середнього 
— 4,6 бала з 7 максимальних, 
що в 1,5 раза вище показника 
2021 року. Дві третини опита-
них оцінили майбутні перспек-
тиви України на найвищому 
рівні. 
 Проте, оцінюючи фінансо-
ву ситуацію в підсумках 2022 
року, дві третини опитаних 
фіксують погіршення свого ма-
теріального становища, а трети-
на — відсутність змін. Та одно-
часно у майже 40% (проти 14% 
наприкінці 2021 року) відбуло-
ся зростання впевненості у май-
бутньому. 
 Пріоритетами для віднов-
лення країни українці вважа-
ють відновлення підприємств, 
робочих місць та відбудову 
пошкоджень, адже більшість 

наших людей хочуть роботи, а 
не соціальної допомоги. 
 Виявилося, що війна спри-
яла підвищенню довіри до дер-
жавних інституцій. Довіра до 
ЗСУ зросла з 65% до 97%, а до 
президента — з 36% до 90%. 
 Одним із прямих наслідків 
російського широкомасштабно-
го вторгнення стало зростання 
євроатлантичних настроїв ук-
раїнців, де фіксуються рекордні 
показники за всю історію краї-
ни. На сьогодні 87% українців 
підтримують вступ України до 
ЄС, 86% — до НАТО. 
 Якщо 2021 року більша час-
тина громадян схилялася до 
негативного образу держави, 
то зараз більше половини гово-
рять про виразно або помірно 
позитивний образ. Це засвідчує 
показник правильного напря-
му країни, який є рекордним за 
всю історію замірів (за рік ко-
ливання на рівні 70-80%), що 
базується на високій довірі до 
військово-політичного керів-
ництва країни, вірі в нашу пе-
ремогу, значному рості само-
оцінки та гордості за країну, а 
також реалізації прагнення на-
роду до євроатлантичної інтег-
рації.
 З початку повномасштабно-
го вторгнення суспільство де-
монструє високий рівень жит-
тєстійкості, значення індексу 
зменшилося мінімально (з 3.9 
до 3.7).

Через війну не менш як 
третина працездатного 
населення втратила роботу
 «Горизонт планування» є 
важливим показником адапта-
ції, він не зазнав суттєвих змін. 
45% українців наразі не плану-
ють своє життя взагалі. Кіль-
кість тих, хто має плани на 
кілька років наперед, знизила-
ся з 23% до 19%. 
 Українці майже так само 
схильні до самообмежень, як і 
пів року тому, більше половини 
(58%) вважають, що потрібно 
суттєво себе обмежувати в розва-
гах та покупках, а 37% схильні 
думати, що потрібно намагатися 
жити повноцінним життям. 
 На початку повномасштаб-
ного вторгнення росії 44% ук-
раїнців довелося тимчасово роз-
ділитися зі своєю сім’єю. Через 
рік таких лише 21%. Більшість 
із тих, кому довелося розділи-
тися з родиною, пройшли це 
випробування, а в 20% навіть 
по кращилися стосунки. 
 83% українців вважають, що 
треба бути обережними з людьми, 
натомість 2020 року таких було 
лише 54%. Тут ідеться про довіру 
як про базову цінність, як довіру 
до світу, яка підірвана або зруй-
нована війною. Особливо це сто-
сується «чужих» або тих, хто та-
кими став, а здавався близьким. 
 Неоднозначним є ставлення 
до людей, які виїхали. Найбіль-
ше толерують жінок із дітьми, 

водночас до чоловіків призовно-
го віку ставлення найбільш не-
гативне.  
 Війна призвела до втрати 
роботи не менш як для третини 
працездатного населення, особ-
ливо складна ситуація для пере-
селенців та мешканців зон бой-
ових дій, половина з них втра-
тила роботу. Навіть із тих, хто 
зміг продовжити працювати 
під час війни, все одно полови-
на зазнали зменшення заробіт-
ної платні. Найскладніша ситу-
ація з роботою була в перші мі-
сяці війни, надалі люди почали 
повертатись до праці. Також 
після різкого падіння охочих 
зайнятися власною справою на 
початку війни їх кількість пос-
тупово відновлюється. 
 Більшість громадян зазнали 
прямих чи непрямих наслідків 
повномасштабного вторгнення 
росії, не зазнали втрат лише 14%. 
Найбільше втратили мешканці 

східних регіонів, понад половина 
з яких покинули свій дім. 
 Попри позитивні зміни в 
суспільстві, оптимізм та абсо-
лютну віру в перемогу, війна 
продовжує завдавати україн-
цям непоправної шкоди і заби-
рати найцінніше. За останні пів 
року кількість тих, хто втратив 
рідних, зросла майже вдвічі (з 
9% до 17%), як і зросла кіль-
кість тих, чиї близькі зазнали 
поранень (з 8% до 13%). 
 Водночас фіксується зрос-
тання числа тих, хто говорить 
про погіршення стану здоров’я 
(з 25% до 33%), а також змен-
шення кількості тих, хто гово-
рить про втрату доходів (з 38% 
до 31%). Зрозуміло, що понад 
380 діб повномасштабної вій-
ни, а загалом 10-й рік воєнного 
вторгнення росії в Україну не 
могли не позначитися на бук-
вально кожному, хоч де б хто 
перебував і чим би займався. ■

СОЦІОЛОГІЯ

Сьогодні бути українцем — це 
бути сміливим та незламним
Нині 87% українців підтримують вступ України до ЄС, 86% — 
до НАТО

■

Малюнок Олександра Шатохіна.❙

Ірина КИРИЧЕНКО

Що в нинішньому часі викликає почуття 
гордості? Про кого думаємо найбільше у 
період повномасштабної навали росії в Ук-
раїну? Про це та інші зміни ведемо розмову 
з Маріанною Ткалич — доктором психоло-
гічних наук, професоркою, директоркою 
дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». 

 ■ Маріанно Григорівно, цікаво роз-
глянути явище аномійної деморалізо-
ваності або безнормності. Зараз більш 
визначені норми. Поменшали аномій-
ні настрої, кількість тих, у кого вони пе-
реважають, зменшилася з 72% до 48%. 
Чому так відбулося?
 — Тому що норми стали більш визна-
ченими, відповідно до того і зменшилася 
аномія. Це пов’язано з ситуацією війни, 
зараз більше орієнтації на норми, аніж 
на власні ідеї та переконання, більше ко-
лективізму, менше індивідуалізму, вій-
на цьому сприяє. 
 ■ Відчуття любові до себе знизилося, 
а любов до інших зросла. 
 — Так, і це пов’язано з війною. Тому 
що війна — це колективне, а не індивіду-
альне, плюс самообмеження — люди за-
раз більше схильні себе самообмежувати 
і вважати, що якщо я більше про себе ду-
маю — це егоїзм, зараз треба допомагати 
іншим. Це можливість створювати сто-
сунки з іншими людьми, зараз їх важ-
ливість підвищилася, людина потребує 
інших людей, тому більшість спрямова-
на на кооперацію, взаємодію, взаємодо-
помогу, підтримку. Ставлення до інших 
покращилося, а себе люди відводять на 
другий план. 
 ■ Головна емоція, яку відчувають 
респонденти, думаючи про Україну, — 

це гордість. Цей показник виріс більш 
як удвічі, від 34% до 75%. 
 — Ми позбавилися комплексу мен-
шовартості, сьогодні бути українцем — 
це бути сміливим, незламним, ми набу-
ли єдності, наш голос стало добре чутно. 
Ми відчуваємо гордість за те, що ми про-
тистоїмо ворогу. 
 ■ Згадуючи події початку війни, люди 
відзначають шок, неготовність, невиз-
наченість, розгубленість, а тепер віра 
в Перемогу становить 95%. Більшість, 
63%, вважають, що до Перемоги потріб-
но не менш як пів року або більше часу.
 — Більшість уже зрозуміла, що ця 
війна закінчиться нескоро. Якщо на по-
чатку були такі уявлення, це було біль-
ше бажання, аніж ставлення до дійс-
ності, то сьогодні, після року війни, зро-
зуміло, що кінця їй поки що не видно, ця 
війна надовго.
 ■ Зросла суспільна самооцінка порів-
няно з 2021 роком у 1,5 раза, більшість 
опитаних оцінили становище України 
вище середнього, у 4,6 бала при 7 макси-
мальних, дві третини опитаних оцінили 
майбутні перспективи України на най-
вищому рівні. Все ж таки люди дуже оп-

тимістично налаштовані. 
 — Так, вони оптимістично налашто-
вані, тому що ми рухаємося, ми маємо 
багато підтримки, і тому зараз у людей є 
впевненість у майбутньому, в тому чис-
лі й через те, що воно визначене, в нас 
один шлях. Відповідно до цього оцінки 
зросли, бо майбутнє набуло значення. 
Сьогодні зрозуміло, що Україна є, вона 
стоїть, усі інституції працюють, еконо-
міка працює, допомога є, суспільство 
живе. 
 ■ Ідентифікують себе як громадян 
України 94%.
 — Це показник того, що «радянська 
людина» зникла. Якщо раніше ще йшло-
ся про те, що «ми браття-слов’яни», «ми 
радянські люди», то зараз вже люди, які 
бачили той радянський союз власними 
очима, говорять, що не є «радянськими 
людьми», бо не хочуть бути втягнутими 
зараз незрозуміло куди. Сьогодні стало 
зрозумілим, що таке бути українцем. І 
європейцем теж, тому що ми рухаємося 
до прийняття в Євросоюзу і НАТО, це те 
майбутнє, яке ми собі малюємо. 
 ■ Що можна сказати щодо рівня жит-
тєстійкості?

 
 

  — Він тримається на досить хорошо-
му рівні. Це говорить про те, що у нас до-
статній ще запас витривалості.
 ■ Чому збільшився рівень толерант-
ності під час війни?
 — Тому що це зараз не головний водо-
розділ, коли існують зовнішні загрози, 
внутрішні процеси втрачають свою ак-
туальність. Умовно кажучи, у нас є во-
рог, який прийшов нас знищити, — це 
війна, геноцид, тому ставлення до всіх 
своїх всередині країни у будь-якому ви-
падку краще.

ДОСЛІВНО

«Зараз більше колективізму, менше 
індивідуалізму, війна цьому сприяє»
Ідентифікація себе 94 відсотками людей як громадян 
України засвідчує, що «радянська людина» зникла

■

Маріанна Ткалич.
Фото зі сторінки в Meta.

❙
❙
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 Узагалі-то слово «інтелігент-
ність» — зі словника «русского 
міра»: елегантна дуля в кишені, 
кухонний патос, колабораційна 
прагматика. Щодо Федюка варто 
вживати світовий аналог — «ін-
телектуальність»: освічена до са-
мостійности думка, суверенність 
внутрішнього простору, нехіть до 
популістського займенника «ми». 
Оте «ми», до речі, знаходимо у Фе-
дюка лише у двох контекстах — 
кохання і дружби. А це — саме 
про приватність. Про те, як шану-
вання чогось великого походить з 
непоказної любові до отого мало-
го. В окресленій пані Дядченко па-
радигмі пан Федюк цілком сфор-
мувався у крайній, шостій своїй 
«одеській» збірці «Хрещаті пів-
денні сніги» (1995), і це чітко кон-
статував у тодішній же рецензії 
Борис Нечерда: «Вирвався з язич-
ницьких капищ вітчизняної поезії 
і став майже недосяжний для ко-
лег-конкурентів». Федюк був го-
товий завойовувати столицю.
 То був справжній феєрверк. 
Наприкінці 1996-го оформлюєть-
ся літературна опозиція офіційній 
письменницькій Спілці, і навесні 
наступного року постає альтерна-
тивна Асоціація українських пись-
менників. Президентом обирають 
Юрія Покальчука, віцепрезиден-
тами — Володимира Моренця, 
Юрія Андруховича, Ігоря Рима-
рука і Тараса Федюка. На ІІ кон-
гресі АУП (2000 р.) Федюка оби-
рають на президента. За перші два 
роки його головування виходить 
близько двох сотень «аупівських» 
книжок — тоді вони визначали лі-
тературний мейнстрим, і чимало 
з тих новинок увійшли згодом до 
українського літературного кано-
ну. 2003-го Федюк засновує влас-
ний видавничий проєкт — про-
дюсерську поетичну серію «Зона 
Овідія», де публікує тих, кого вва-
жає поетами (до сьогодні вийшла 
уже 61 книжка). 2004-го заснов-
ник популярного конкурсу ру-
кописів «Коронація слова» Юрій 
Логуш запрошує Федюка на поса-
ду виконавчого директора — і на-
ступні п’ять років можна вважати 
за кульмінацію «Коронації».
 Наш герой почувається леген-
дарним конкістадором, що засвід-
чує назва його нової збірки — «Зо-
лото інків» (2001). А в наступній 
книжці — «зі стелі посипляться 
важко червоні дукати» («Таєм-
на ложа», 2003). Утім поки що це, 
радше, візія майбутнього. У пое-
тичній номінації ІІІ Всеукраїнсь-
кого рейтингу «Книжка року» 
лавреатом стала збірка Сергія Жа-

дана, другою — «Золото інків». Че-
рез два роки «Таємна ложа» — теж 
у рейтинговому топі, але також 
поступається — новинкам Оле-
га Лишеги, Василя Голобородь-
ка та Василя Герасим’юка. Третя 
«київська» Федюкова книжка — 
«Обличчя пустелі» (2005) — так 
само четверта у рейтингу (після 
збірок Віктора Неборака, Сергія 
Жадана й Оксани Забужко). Проте 
АУП висуває «Обличчя» на Шев-
ченківську премію (на тоді Федюк 
уже рік як склав із себе повнова-
ження президента Асоціації).
 З другої спроби Тарас стає лав-
реатом державної премії. У рік 
її отримання виходить наступна 
книжка. «Трансністрія» (2007). 
Вона, як на мене, – його найпов-
ніше резюме, де наявні усі поетові 
«осібні» іпостасі, включно з полю-
сарними — від самоцінного гумору 
до приховуваного розпачу. Та чи не 
вперше з’являється втома від сто-
личних «гонок по вертикалі» — 
«завали снігів магазинів зужитих 
ідей». Метушня мегаполісу вже не 
викликає ейфорії, поетові зле бра-
кує приватности. Київська квар-
тира, придбана на Шевченківську 
премію, чимдалі частіше світить 
пусткою — Федюк щодалі довше 
замешкує на своєму Трансністрій-
ському лимані. А вірші, хоч і пи-
шуться іще в Києві, набувають ви-
разної «прописки» у «зоні Овідія». 
Як прозірливо писав Володимир 
Моренець ще у статті 2008 року, 
ПМЖ Федюкової поезії не збігаєть-
ся з місцем фізичного проживан-
ня автора. Починаючи від «Транс-
ністрії» його вірші змінюють свій 
«екзистентний топос». Тож від-
тоді слід говорити не про київсь-

кий період Федюкової творчости, 
як пропонує пані Дядченко, а саме 
про овідіопольський.
 Проте Київ іще салютував Фе-
дюкові. Його знову обирають пре-
зидентом АУП. Запрошують до 
складу Шевченківського комітету. 
«Трансністрія» та чергова збірка 
«Горище» (2009) — лавреати все-
українського рейтингу. Береться 
реанімувати журнал «Сучасність». 
Та наприкінці 2008-го стається те, 
що вибиває з усіх помітних актив-
ностей — відходить чи не ближчий 
Федюків друг і поетичний ментор 
Ігор Римарук. «Після чого — нічо-
го» («Горище»).
 Депресія глибока і довга. «Лі-
коть в прірву зазира» («Хуга», 
2011). «Здригнеться паркер іграш-
ковий / в на грудях складеній руці… 
/ і двоє вас: спочатку слово / і ти 
в кінці» («Халва», 2014). «Чор-
не трикнижжя» — назвав ті збір-
ки сам поет в одному з інтерв’ю. 
Відлуння чорної меланхолії чути 
навіть у наступному «Канабісі» 
(2017) — «тихо й тісно не дихну-
ти». Але ця збірка вже демонструє 
рух до останнього акту виходу з де-
пресії — прийняття і смирення.
 Самим актом стала минулоріч-
на лавреатська збірка «Кенотаф» 
(К.: Гамазин, 2022). Кенотаф — 
це символічна гробниця, де немає 
реального поховання. Як завж-
ди у Федюка, назва на обкладин-
ці ніби максимально упрозорює 
зміст книжки, а насправді заво-
дить на манівці — просто як Кер-
рол Алісу, коли підсміюється з ма-
лої: «Коли не знаєш відповіді на 
питання, то байдуже, з якого боку 
його ставити». Якщо поглянути 
на Федюкову поезію з філософсь-
кого боку, то побачимо такого собі 
завсідника саду античних мудру-
вань, де попідруч стоїки та скеп-
тики, епікурейці й кініки. Тож чи 
насправді ми опинилися побіля ке-
нотафу, а чи поруч Діогена з його 
діжкою і ліхтарем, нетолерантною 
відвертістю та неполіткоректною 
дошкульністю?
 З одного боку, маємо сумний 
внутрішній ландшафт «між зем-
лею якої не буде / і землею якої 
нема», де зовні «вітер із печер і 
вір» і звіддаля долинає, як «кру-
тить хуга батіжок у дольче ві-
тах». Ну, так — це спогад про ко-
лись підкорений Київ; про «мій 
слід на піску, який вже не потрі-

бен мені». Словом, усе «ніби є але 
немає». Так, це упокорення: «я 
знаю все. мені зима».
 А з іншого — раптово-нагле 
втручання дійсности, котрої «ніби 
немає»: «мережа впала. здохло 
покриття. / отак і починаєть-
ся життя». Визираєш у вікон-
це своєї діжки-кенотафу, а там — 
«народ збирає дощик до корит / й 
живе собі як грамота пропала». 
Тобто звабливо живе. Аж так, що 
з’являється план дій і дорожня 
карта: «зафарбуємо годинник бу-
дем жити так як хочем /…/ за-
лишилось шлях на цвинтар восе-
ни перекопати / щоб ні кіньми ні 
з оркестром і дожити до весни». 
Програма-мінімум уже втілюєть-
ся: «безлюдний острів собі майс-
трую з усього того / що залиши-
лось, коли об скелі усе розбилось».
 Говорячи про Федюка, не мож-
на бути певним майже ні в чому. 
Так само, як і з античною філо-
софією. Торік, приміром, у нас 
вийшло принаймні три вартісні 
книжки — дві імпортні й одна віт-
чизняна, — що переосмислюють те 
давнє знання, здавалося б, цілком 
застигле. Та й перед тим несподі-
ваних реінтерпретацій антики не 
бракувало. Федюк міг би проко-
ментувати цю примарну дивину 
так: «спокій такий безконечність 
така / що може й справді почати 
спочатку…».
 Інакше кажучи, зіткнення з по-
езією Тараса Федюка — як уперше, 
так і щоразу знову, — це завжди 
несподівана пригода з непрогнозо-
ваним вислідом. Та ще й під його 
кепкування: «що я цим хотів ска-
зати / а нічого не сказати / кра-
ще б і не говорити / краще і не го-
ворю». Як зануритися у це позірне 
«безґлуздя» — ніби полуда з очей 
спадає. Бо це, в суті справи, ніби 
мольфарське заклинання супроти 
усілякої симулякрії. Як спрацює 
— бачиш у реальному реалі що 
політиків, що літератів; бачиш, 
як «пугач у темному гаї / думає, 
що співає».
 Між іншим, скасування заго-
ловних літер у власній Федюковій 
орфографії — теж непрОста річ. «ну 
і ви ж розумієте: я розумію». ■

ЛАВРЕАТ

Поміж кініків 
і пугачів:
«ніби є але немає»

■ РЕЙТИНГ-2022: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Топкнижки крайнього літературного сезону (рейтинг: сума набраних балів 
поділена на кількість експертів). Результати трьох інших підномінацій «Крас-
ного письменства» – на нашому партнерському сайті «Буквоїд».
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(п)

35,71

7. Любомир СТРИНАГЛЮК. Таємні дотики. – Л.: Видавництво Старого 
Лева, 128 с. (п)

23,29

8. Футуродеролахоманія. – Л.: Піраміда, 212 с. (п) 18,50

9. Орбіта. Вибране. – Брустури: Дискурсус, 128 с. (о) 16,79

10. Олена ПАВЛОВА. Шкіра міст. – К.: Смолоскип, 120 с. (п) 14,21

11. Ольга ОЛЬХОВА. Русла зап’ясть. – К.: Саміт-Книга, 128 с. (к) 12,07

12. Ігор ШЕЙКІН. 3 по 50. – К.: б/н, 206 с. (о) 8,50

13. Книга Love. Збірка поезій. – К.: Книголав, 184 с. (п) 6,07

14. Василь КУЗАН. Червона риба. – К.: Саміт-Книга, 176 с. (п) 5,43

■

Костянтин РОДИК

У рукопису майбутнього 12-го тому академічної Історії української літера-
тури є стаття літературознавиці Людмили Дядченко про Тараса Федюка, що 
починається так: «Він завжди стоїть осібно, посідає власне місце завдяки 
яскравому ідіостилю, неповторному світогляду, інтелігентності та приват-
ності письма». Вельми концентрована оцінка; матриця, яка точно накладаєть-
ся на кожну нову Федюкову книжку — хоч як розмитими є, на перший позір, 
означення «осібно» й «неповторно». Вони, хоч як дивно, конкретизуються 
двома іншими, не менш «приблизними» характеристиками: інтелігентність і 
приватність. 
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У 1930—1950-х не знали ні 
точної дати народження, ні 
місця вічного спочинку
 210-ту річницю співака, ак-
тора, автора однієї з перших ук-
раїнських опер «Запорожець за 
Дунаєм» Семена Степановича Гу-
лака-Артемовського відзначили 
16 лютого — скромно, через існу-
ючі реалії. Але віриться в те, що 
прийде час, коли буде належно 
віддано шану тому, хто пробуд-
жував національну свідомість, 
навчав любити рідну Вітчизну по-
над усе. 
 Але сьогодні вже добре те, що 
не забули, добре, що достойник 
повертається до свого народу.
 Адже до 1935 року навіть 
точної дати народження кори-
фея української музики не зна-
ли. Ба більше — і місце його віч-
ного спочинку аж до 1952 року 
не було відоме. Лише коли піс-
ля війни в москві відновили де-
кади української літератури та 
мистецтва, згадали і про Гулака-
Артемовського. Артисти музич-
ного театру імені Станіславсько-
го і Немировича-Данченка разом 
з режисером Камерницьким за 
підказкою упорядника Вагань-
ковського кладовища Івана Ле-
пехи серед хащ бузку відшукали 
скромний надгробний камінь з 
написом: «Семен Степанович Ар-
темовський-Гулак. Скончался 6 
апреля 1873 года, 58 лєт». Тоді ж 
на могилі митця встановили чор-
ну лабрадоритову колону з мар-
муровою вазою вгорі.
 Уточню одразу, що митець 
відійшов у вічність 5 (17) квітня 
1873 року на 61-му році життя в 
стані глибокої депресії, всіма за-
бутий. На цьому, останьому, твер-
дженні ніхто ніколи не акценту-
вав увагу.
 А починалася творча кар’єра 
просто блискуче! Після навчання 
за кордоном Гулак-Артемовський 
з тріумфом виступав на петербур-
зькій сцені, якій віддав понад два 
десятиліття. У ті часи публіка 
йшла саме «на Артемовського», 
щоб насолоджуватися його не-
повторним, надзвичайно широ-
ким за діапазоном голосом.
 Так, сьогодні почути його не 
можемо, бо в часи співака звуко-
запису ще не було. Але довіри-
мося свідченням сучасників, які 

зналися на музиці і були від того 
співу просто в захваті. Ось тверд-
ження великого Михайла Глін-
ки: «Красивішого голосу, ніж 
у Артемовського, мені не доводи-
лося чути». Оригінально-своєрід-
на похвала від генерала Моллера: 
«Яка то гармата вчора ревіла?». 
Оцінка театрального критика, 
редактора «Літературної газети» 
Федора Коні: «Артемовський має 
дуже приємний basso cantanto». 
Оцінка друга і земляка Тараса 
Шевченка, який сам був неабия-
ким співаком: «...А надто як Ар-
темовський Руслана співа, то так, 
що аж потилицю почухаєш — да-
лебі правда! Добрий співака, нічо-
го сказать».
 У 1863 році в Маріїнсько-
му оперному театрі відбулася 
грандіозна вистава «Запорожця 
за Дунаєм». Семен Артемовсь-
кий блискуче виконав головну 
оперну партію Карася. Тоді спі-
вак і композитор перебував на 

вершині слави, на самому олімпі 
мистецької сцени, у повному роз-
квіті творчих сил та енергії.

Муза, портрет якої не зберігся
 У ті часи артист імпера-
торських театрів, який прослу-
жив на сцені 20 років, отримував 
право на пожиттєву пенсію. Семе-
нові Гулаку-Артемовському, як і 
іншим талановитим артистам, 
було надано право продовжити 
свою сценічну діяльність дворіч-
ною «службою вдячності». Про-
тягом цього часу він отримував і 
пенсію, і зарплату.
 Проте дуже заслуженим спі-
вакам, особливо талановитим 
митцям, дозволялося виступа-
ти на сцені, скільки вони хоті-
ли. Тож, коли у нашого земляка 
термін дворічної «служби вдяч-
ності» закінчувався, маючи небу-
валу сценічну славу, він звернув-
ся у дирекцію імператорських 
театрів з проханням: «По закін-

ченню 20-літньої моєї служби у 
дирекції імператорських теат-
рів я маю службу вдячності, яка 
закінчується у травні наступно-
го 1864 року, відчуваючи в собі 
творчі сили для роботи на сцені, 
маю честь покірно просити дати 
мені можливість продовжувати 
службу на сцені імператорських 
театрів. Артист Артемовський. 
1863 року, грудень 8 дня».
 Митець мав величезну надію, 
що йому дозволять нести службу 
вдячності пожиттєво, як, напри-
клад, його колезі Осипу Петрову. 
Але прохання не задовольнили, 
артиста звільнили з відомства те-
атральної дирекції, адміністрація 
російської імператорської опери 
розірвала з ним контракт.
 Востаннє у Петербурзі Семен 
Гулак-Артемовський співав на 
сцені Александринського теат-
ру 29 травня 1864 року. Того ве-
чора йшла тринадцята вистава 
опери «Запорожець за Дунаєм», 
у якій він виконував партію Ка-
рася. Прихильники його таланту 
прийшли попрощатися з улюбле-
ним артистом.
 Саме це є точкою відліку осо-
бистої трагедії Семена Гулака-Ар-
темовського. Йому надзвичайно 
боляче залишатися у Петербурзі 
без сцени.
 Ще вчора — бурхливий світ, 
театр, оплески, сотні людей, вдяч-
не «браво!», а сьогодні — мертва 
квартирна тиша, яка для артиста 
рівнозначна трохи не смерті. Він 
розгублений, пригнічений, спус-
тошений. Його енергійна натура, 
кипуча енергія нестримно протес-
тують проти бездіяльності, виму-
шеного спокою... 
 Не може збагнути, зрозуміти, 
звикнути. Тому й не мириться 
— тікає від невимовного душев-
ного болю, переїздить спочатку 
в москву, звідки родом його дру-

жина Олександра Іванівна Іва-
нова, з якою повінчалися 1848 
року. Вона була піаністкою і ар-
фісткою, дочкою декоратора мос-
ковських театрів і балерини, ра-
зом з чоловіком брала участь у 
концертах. Імена подружжя ра-
зом були на афішах. Відомо, що 
портрет Олександри малював Та-
рас Шевченко, але жодного зобра-
ження дружини-музи Гулака-Ар-
темовського донині не виявлено. 
 Доля начебто знову посміх-
нулася співакові. Гучна сла-
ва артиста догнала його в іншо-
му місті, допомогла повернути-
ся на сцену. Але у Большому те-
атрі Артемовський проспівав 
лише один сезон. У грудні 1865-
го в газетах з’явилося повідом-
лення: «Співак московської опе-
ри Артемовський залишив служ-
бу при московських театрах. Він 
прослужив на оперній сцені май-
же 25 років».
 Донині офіційною причиною 
відставки вважається втрата го-
лосу. У цьому точно є частка прав-
ди. Бо коли людина співає наживо 
— відбувається величезне наван-
таження на голосові зв’язки, а в ті 
часи мікрофонів не було. Оксами-
товий голос Гулака-Артемовсь-
кого і справді давав збій. Йому 
складно стало брати високі ноти. 
Утім Гулак-Артемовський, до 
всього, був іще й надзвичайно та-
лановитим актором. Якби було 
бажання — справжньому талан-
ту знайшли б місце...
 Напевно, істинна причина 
відставки Гулака-Артемовського 
криється в іншому. І саме тут до-
речно сказати про зв’язок часів, 
минулого і теперішнього. У росій-
ській імперії, тодішній і сьогод-
нішній, тільки роки різні, а по-
рядки одні: нетерпимість до «чу-
жорідного тіла», до «інородця», 
який був долучений до «російсь-

ДО ДАТИ

Корифей високого стилю і 
магнетизер
Семен Гулак-Артемовський ввів запорожця до оперного мистецтва 
всупереч тому, що творив у російській імперії

■

Ольга ОСИПЕНКО, провідний науковий співробітник Музею Семена Гулака-Артемовського у 2011—2020 рр., завідувачка 
музею-відділу родини Симиренків Черкаського обласного краєзнавчого музею

Минає рік, як імперська росія розв’язала проти України неспровоковану загарбницьку війну. Проте війна московії 
на знищення українського народу триває вже кілька століть. І характерна не лише прагненням поневолити Україну 
збройною силою, вбивством мільйонів українців. Не менш жахливим було намагання навзамін українській ду-
ховності нав’язати московську, зокрема це стосувалося культури та мови. У часи колоніального гніту і тотальної 
русифікації, яким для України є ХІХ століття, частина української культурної еліти не лише сприймала чужу культу-
ру, а й своїм талантом її збагачувала. Але навіть за цих трагічних для України умов без державності інша частина її 
духовної еліти залишалася зі своїм народом і творила його культуру.
Видатний співак і композитор Семен Гулак-Артемовський з одного боку — великий російський артист у царині 
співу, з другого — відомий український композитор та автор першої вітчизняної опери. А ще — яскравий зра-
зок того, як українському митцеві доводилося намагатися всидіти на двох стільцях у російській імперії. Таких 
прикладів в українській історії — сотні й тисячі... І відбувалося це лише тому, що українці не мали національної 
держави. Сьогодні її маємо. І відстоюємо у великій війні з найлютішим споконвічним ворогом, який після звірств 
завжди намагався надягати овечу шкуру... Бо українські письменники, композитори, художники варті того, щоб 
творити вільно рідну українську культуру як вагому частину загальносвітової.
Серед жорстокої війни за наше українське життя ми переосмислюємо все. І приклади духовних геніїв минулого 
дуже доречні, бо допомагають аналізувати, робити висновки і вибудовувати стратегії. Далекий Семен Гулак-Арте-
мовський і сьогодні на часі. Бо розповідає про те, як ми, українці, жили колись. І ніколи не повинні вже так жити 
— у підпорядкуванні росії.

Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченко.
Колаж із сайту old.odma.edu.ua.

❙
❙

Дмитро Гнатюк співає в Городищі, де народився Семен Гулак-Артемовський.❙

Нащадок роду Гулаків — Ольга Шляхова у музеї славного родича 
(відійшла у засвіти в червні 2022 року). 
Архівні фото надані авторкою. 

❙
❙
❙
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кого світу», проте так і не став його частинкою, бо не за-
хотів, — а саме це для шовініста-великороса є найбіль-
шим «злом».
 Тодішня система, використавши великий талант, 
своєрідно помстилася йому за небажання стати «їхнім».

Козацьке коріння і дружба з Тарасом Шевченком
 Справді, Семен Гулак-Артемовський завжди пам’ятав 
своє славне козацьке походження, чудово знав історію Ук-
раїни, не цурався на чужині рідної мови. Так, він співав 
французькою, італійською, російською. А на самому дні 
душі його лежала вона — рідна, золотаво-жовтим колос-
сям пропахнена, блакитним барвінком повита.
 Сучасники свідчать, що співак так і не позбувся ук-
раїнського акценту, йому були притаманні суто українсь-
кий гумор, гострий розум, дипломатична хитрість. Знає-
мо його багатолітню дружбу з відомими людьми того часу 
(зокрема Тарасом Шевченком), які мали власну, відмінну 
від владної, думку про суспільний розвиток, тодішні по-
рядки тощо. 
 Як пам’ятаєте, після розгрому Кирило-Мефодіївсько-
го братства в Києві 1847 року Шевченка було оголошено 
політичним злочинцем номер один імперії. Влада вважа-
ла, що його творчість впливає на зростання «невдоволен-
ня і бродіння» серед населення «Малоросії» (так тоді на-
зивали Україну). Для царя ж Миколи він став особистим 
ворогом, долею якого імператор люто опікувався аж до 
своєї смерті. «Не простив» його й Олександр ІІ — «він об-
разив мою матір». То чи міг бути Артемовський «їхнім», 
якщо дружив з ворогом?
 Дійшли до нашого часу вільні висловлювання на 
зібраннях і в пресі Гулака-Артемовського, які, безпе-
речно, не могли подобатися царській владі. Навіть ска-
зані у 1858 році у зв’язку з проєктом Петербурзького водо-
проводу: «...Тільки так бідний клас петербурзького наро-
донаселення буде мати змогу користуватися чистою, здо-
ровою водою». Навіть з цього рядка зрозуміло, що артист 
симпатизував простим людям.

Невмирущий «Запорожець за Дунаєм»
 Найголовніше — композитор Семен Гулак-Артемовсь-
кий написав оперу «Запорожець за Дунаєм», що стала ок-
расою не російського, а українського музичного мистец-
тва. А цього вже російське театральне чиновництво йому 
не тільки не забуло, а й не пробачило.
 Щирий і довірливий, як дитина, Семен Гулак-Арте-
мовський, можливо, так і не збагнув, що не став за сво-
го чужим людям. Їм він кілька десятиліть дарував вели-
ку радість — свою неперевершену пісенну творчість, нав-
замін прагнучи тільки одного: залишитися самим собою 
і сином рідної землі. Що так природно і нормально, але 
лише не в російській імперії.
 Саме до таких висновків доходиш після опрацювання 
документів та листів Семена Гулака-Артемовського то-
го періоду. Хай це звучить як гірка іронія, але якби наш 
земляк носив прізвище Сідоров, то служив би в театрі до 
кінця своїх днів. А через те, що був українцем не лише за 
прізвищем, а й по духу, то йому показали, де в імперії та-
ким місце.
 Митець дуже хворобливо переживав відставку. Свід-
ченням депресивного стану композитора, глибокого ду-
шевного переживання є лист, написаний артистом май-
же через рік після звільнення, до колеги Павла Васильє-
ва у Вільно з проханням поставити там «Запорожця». Це 
була остання надія. Але запрошення у Вільно він так і не 
отримав.
 На той час він квартирував на околиці москви у Підно-
винському — жив із дружиною в невеличкому будиночку, 
який належав Кудринській церкві Різдва Христового. Се-

мен Степанович Гулак-Артемовський зазнав немало горя 
— поховав дочок Олександру й Варвару та сина Василя. Га-
сив невигойні рани улюбленою роботою, але її відібрали.
 Митець намагається захопитися читанням, новинами 
науки, але глибокий депресивний стан не покидає його. 
Артист, людина сцени, яка звикла до живого спілкуван-
ня з людьми, лишається хоч і з коханою людиною, але без 
того, що стало суттю і сенсом існування.
 Через прірву років життя кожної відомої особистості 
обростає легендами. За однією з таких, зів’яла троянда в 
руках Артемовського ожила, і він зрозумів, що руки його 
особливі. Відтак почав зцілювати людей, бо ще з часів нав-
чання за кордоном був знайомий з теорією фізіолога Ме-
смера про те, що деякі люди здатні черпати енергію з кос-
мосу. За допомогою неї, вважається, можна впливати на 
фізичний і духовний стан хворих. Тож деякі дослідники 
життя співака твердять, що він володів гіпнозом. 
 Проте це зовсім не так. Бо як насправді лікував «маг-
нетизер Артемовський» — можна прочитати в журналі 
«Ребус» №4-5, 1884 року в спогадах його пацієнтки: 
«Хвилин за п’ять до вітальні увійшов пан у фланелевій 
блузі, високого зросту, міцної статури, на вигляд років 50. 
Це був Семен Степанович Гулак-Артемовський. Він підій-
шов до мене і запитав: «Ви бажаєте лікуватись? Але я не 
медик і жодних ліків не даю, окрім звичайної води та мас-
линової олії». — «Я чула, що ви лікуєте магнетизмом». 
— «Ті, хто сюди приходить, — пояснив він, — лікуються 
лише молитвою, інакше раджу вам звернутися до меди-
ка. Без молитви магнетизм нічого не вартий».
 Отже, Семен Степанович Гулак-Артемовський ліку-
вав людей молитвою. Він жив на подвір’ї церкви, де «лі-
кувальний гіпноз» і тому подібне були несумісні з право-
славною вірою. Нагадаю, що композитор походив зі свя-
щенницької династії і навчався в духовній семінарії. Як і 
належить сину священника, був високопорядною люди-
ною, дотримувався Божих аповідей. Він завжди мав Бога 
в серці й душі.
 За спогадами сучасників, був людинолюбом, виступав 
у благодійних концертах, завжди допомагав нужденним, 
жертвував гроші пораненим, сім’ям полеглих у війні. Ні-
коли не мріяв про багатство, бо жив біблійною істиною «не 
шукайте скарбів на землі, а творіть їх на небі», адже все 
на землі тлінне, вічне лише духовне — безмежна любов до 
рідної неньки України, її народу, звичаїв, традицій, чим 
пронизаний невмирущий «Запорожець за Дунаєм»...

Як допомагала віра
 У часи розпачу й нестримного потягу до людей Гулак-
Артемовський почав очищати їхні душі молитвою. Піс-
ля очищення мало б приходити й зцілення. Земний шлях 
композитора і починався молитвою, і закінчився Вели-
кою Молитвою про вічні людські цінності. «Це не мистец-
тво, а дар, — казав він, — і я не маю права брати за нього 
винагороду». Він насправді за лікування, за зцілення не 
взяв жодної копійки, і ця щедрість душі лише засвідчує 
її велич.
 Приятель митця Зосим Недоборовський ( журнал «Ки-
евская старина», 1893 р.) згадував, як Гулак-Артемовсь-
кий за власний рахунок на дорогому папері власноруч на-
малював віньєтку з Божими заповідями для всіх перед-
платників петербурзьких газет і був здивований, що на 
це ніхто не звернув уваги.
 Як не звернули уваги й на те, коли морально пригні-
чений, доведений до відчаю «магнетизер Артемовський», 
колишній «перший бас імператорської опери», дощової 
весни 1873 року підхопив запалення легень й, ослабле-
ний глибокою депресією, не зумівши перебороти недугу, 
відійшов у вічність. Усіма забутий...
 Семен Гулак-Артемовський, як і багато інших митців 
з України, по суті, став заручником ситуації примусово-
го перебування упродовж століть нашого краю у складі 
російської імперії. Маючи вибір лише: або закопати свій 
талант, або розвивати його в імперській системі — ук-
раїнські самородки ставали жертвами «русского міра». 
Через те, що не могли і не хотіли його прийняти. Бо Семен 
Гулак-Артемовський походив і належав до іншого світу, 
якому і через століття зізнається у вічній любові вустами 
нескореної Одарки в безсмертному «Запорожці»:
Україно, рідний краю,
Серцем я тебе бажаю... ■

ДОВІДКА «УМ»

 Семен Гулак-Артемовський народився 1813 року в сім’ї священни-
ка Покровської Церкви містечка Городище нинішньої Черкащини — тоді 
Київської губернії, Черкаського повіту. Був восьмою дитиною, батьки 
мали щонайменше 12 нащадків.
 У 1838 році, коли Семен навчався у Києві, на його голос звернув ува-
гу Михайло Глінка, який шукав оперного виконавця. Так Артемовський 
опиняється в Петербурзі. Навчався співу у Франції та Італії, де після двох 
років дебютував у Флорентійській опері (1841).
 Композиторську популярність Семенові Гулаку-Артемовському при-
несла опера «Запорожець за Дунаєм», датована 1862 роком. Твір став ук-
раїнською музичною класикою високого стилю. Митець був першим ви-
конавцем партії Карася. Втім уже за пару років царська цензура російської 
імперії, після впровадження Валуєвського циркуляру та Емського припи-
су, по суті, заборонила постановку української опери на великих сценах. 
 Окреме місце у творчій спадщині Гулака-Артемовського посідають ук-
раїнські пісні, зокрема «Стоїть явір над водою» (присвячена Тарасу Шев-
ченкові, з яким автор товаришував з 1838 року), «Спати мені не хочеть-
ся», «Ой на горі та й женці жнуть» — рапсодія зі збірки із семи пісень під 
загальною назвою «Українська свадьба».

■

Скульпторка Галина Кальченко біля свого творіння — пам’ятника  
Семену Гулаку-Артемовському в Городищі.
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ВИСОКА НОТА

Музика  для 
перемоги
«Краплю за краплею»  композитора 
Максима Шалигіна нідерландське 
телебачення показувало в прямому 
ефірі  34 рази

Юрко НИВА

  Попри нерекомендовані іноземним музикантам гас-
тролі в Україні, диригент Міхеїл Менабде, що мешкає у 
Відні, знову приїздив з концертом до Києва.  Другий  при-
їзд  Менабде в нашу країну за час війни — це не лише про 
творчість, а насамперед про підтримку морального духу 
українців. 
  Музикант тісно пов’язаний з Україною: тут він здо-
був фах диригента (закінчив київську консерваторію у 
класі Романа Кофмана), зустрів майбутню дружину, 
створив сім’ю. 2014 року Менабде, зібравши найкращих 
музикантів Києва, спільно з музичним агентством «Ухо» 
створив камерний оркестр Armonia Ludus і провів цикл 
концертів нової музики. Він — учасник фестивалів Kyiv 
Contemporary Music Days, Kyiv Musik Fest, «Два дні і дві 
ночі нової музики» в Одесі.    
  Після десяти років життя в Києві (шість з яких пра-
цював у столичній філармонії) перебрався до Відня, де 
мешкає від 2017 року. Проте постійно повертається до 
Києва, задля тих чи інших творчих проєктів.  «Музика, 
— мабуть найабстрактніший вид мистецтва. Проте му-
зика найглибше проникає у нашу свідомість і найпотуж-
ніше впливає на нас емоційно», — упевнений диригент, 
який нещодавно виступав у концерті в колонній залі На-
ціональної філармонії у виконанні Київського камерно-
го оркестру.
 У програмі київського філармонійного вечора прозву-
чали дві прем’єри, українська й столична: композиція 
«Крапля за краплею» українсько-нідерландського ком-
позитора Максима Шалигіна, яка дала назву концерту,  
та «Kommos 2022» киянина Олега Безбородька. Максим  
Шалигін свій твір написав за кілька днів після початку 
війни для фестивалю Festival for Compassion. Від момен-
ту прем’єри 17 березня 2022 року «Крапля за краплею» 
була виконана у прямому ефірі голландського телебачен-
ня 34 рази. Твір подорожував фестивалями Європи й не 
лише. Його виконували в Латвії, Греції, Франції, Вели-
кій Британії, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Канаді, Пів-
денній Кореї та Вірменії.
 «З одного боку, назва «Крапля за краплею» відсилає 
до кровопролиття, але крапля також може змінити світ 
на краще. Якщо кожна людина зробить навіть невели-
кий внесок, сума може призвести до великих змін», — 
розповів Максим Шалигін в інтерв’ю голландській га-
зеті NRC.
 «Коммос 2022» Олег Безбородько написав після ра-
кетного обстрілу Будинку офіцерів у Вінниці 14 липня 
2022 року. Від грецького — «вдаряти», «бити себе в го-
лову та груди на знак жалоби». В афінській трагедії — це 
пісня-плач, яку співали хор і герой разом, коли напруга 
п’єси досягала кульмінації горя й жаху. «Я довго не на-
важувався написати щось після початку вторгнення, — 
каже автор. — Та цей обстріл, як тригер, спровокував у 
мені «Коммос 2022». Твір траурний, сам відчай і біль. У 
ньому є струнні, великий барабан і соло для гобоя. Мій 
син грає на гобої, і ця партія як символ найдорожчого і 
найважливішого». Твір написано за підтримки фонду 
Emergency Support Initiative (ESI) — Kyiv Biennale.
 У програмі концерту  також прозвучали такі автори: 
сучасний естонський композитор Арво Пярт — Cantus 
для струнних і дзвонів; поляк Войцєх Кіляр — «Орава» 
для струнного оркестру; наш найвідоміший  маестро Ва-
лентин Сильвестров — цикл «Тиха музика» для струн-
них;  Самюел Барбер зі США — Adagio для струнних. 
Солісти — Володимир Литвиненко (гобой), Олександр 
Томчук (ударні). Організатори концерту вдячні голланд-
ському видавництву Donemus за надання нот «Крапля за 
краплею» Максима Шалигіна та меценатській підтрим-
ці Ірини Паліашвілі. ■

■

Міхеїл Менабде диригує концерт «Крапля за краплею».
Фото Національної філармонії України.
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(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля
  Повідомляємо про початок громадсь-
кого обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначе-
ної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування заува-
жень і пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.
 1. Планована діяльність
 Експлуатація стаціонарної автозаправ-
ної станції по вул. Січеславський шлях, 
буд. 108 в м. Кам’янському Кам’янського 
району Дніпропетровської області.
 Автозаправна станція представляє со-
бою багатопаливну АЗС, призначена для 
прийому, зберігання та відпуску рідко-
го моторного палива (РМП) та скраплено-
го вуглеводневого газу (СВГ) споживачам. 
АЗС класифікується по потужності — ка-
тегорія ІІ — «середня», по технологічним 
рішенням — тип А, розміщення резерву-
арів окремо (традиційне). Паливо- розда-
вальні колонки — комплексні.
 На АЗС передбачено відпуск чотирь-
ох марок бензину, дизельного палива, ди-
зельного палива преміум та скрапленого 
вуглеводневого газу (пропан-бутану). Від-
пуск нафтопродуктів здійснюється опера-
тором (продавцем) АЗС. Робоче місце опе-
ратора суміщене з місцем продажу супут-
ніх товарів.
 Режим роботи на АЗС: кількість робо-
чих днів у році — 365; кількість робочих 
змін на добу — 3; кількість робочих годин 
у зміну — 8. 
 Загальна кількість працюючих — 
16 чол.
 Пропускна здатність РМП становить 
500 авт./добу, СВГ - 100 авт./добу.
 Річний об’єм видачі нафтопродуктів ста-
новить: бензину - 1,21 тис. т/рік, дизпалива 
- 1,83 тис. т/рік, СВГ - 0,18 тис. т/рік.
 Підземний резервуарний парк РМП 
(150 м3) складається із резервуарів 
ємністю: ДП — 25 м3; бензин А-92-25 м3; 
бензин А-95-25 м3; бензин А-95е+ - 25 м3; 
бензин А-95біо- 25 м3; ДПе+-25 м3. Також 
наявний резервуар для пролитих н/п — 
10 м3.
 Для зберігання СВГ встановлено мо-
дуль підземний 19,95 м3 — 1 од.
  Кількість паливороздавальних коло-
нок: 5 шт.
 Згідно генплану на території розміще-
но наступні об’єкти: приміщення сервісно-
го обслуговування водіїв та пасажирів, на-
віс над колонками, ПРК (3 од.) та ГРК (2 
од.), підземний резервуарний парк збері-
гання РМП (150 м3), підземний газовий ре-
зервуар СВГ (19,95 м3), стела інформацій-

на, майданчик відпочинку, очисні споруди 
дощової каналізації, очисні споруди побу-
тової каналізації, автостоянка тимчасова, 
закрита трансформаторна підстанція, май-
данчик висадки пасажирів, майданчик по-
садки пасажирів, пожежні гідранти, май-
данчик ТПВ. 
 ТОВ «МАКРО ПОІС ПЛЮС» здійснює 
плановану діяльність на території існую-
чої АЗС. Кадастровий номер земельної ді-
лянки: 1210400000:03:036:0163. Земель-
на ділянка знаходиться за адресою: Дніп-
ропетровська обл., Кам’янський р-н, м. 
Кам’янське, вул. Січеславський шлях, 
буд. 108. Земельна ділянка перебуває в 
приватній власності ТОВ «МАКРО ПОІС 
ПЛЮС».
 (загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяль-
ності)
 2. Суб’єкт господарювання
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКРО ПОІС 
ПЛЮС»; код ЄДРПОУ 33261095; місцез-
находження юридичної особи: 03040, м. 
Київ, вул. Василя Жуковського, буд. 22, 
тел.: (067) 505 82 85
  (повне найменування юридичної особи, код 
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по бать-
кові фізичної особи- підприємця, ідентифіка-
ційний код або серія та номер паспорта (для фі-
зичних осіб, які через свої релігійні переконан-
ня відмовляються від прийняття реєстраційно-
го номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку у паспор-
ті), місцезнаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи - під-
приємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)
 3. Уповноважений орган, який забез-
печує проведення громадського обгово-
рення
 Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу 
на довкілля, місцезнаходження: 03035, 
м. Київ, 
 вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, електронна адреса: OVD@mepr.
gov.ua, тел.: (044)206-31-40, (044)206-31-
50, контактна особа: Грицак Олена Ана-
толіївна — заступник директора департа-
менту — начальник відділу оцінки впли-
ву на довкілля Департаменту екологічної 
оцінки
  (найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та контак-
тна особа)
 4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та ор-
ган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля
 Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження планованої діяльності 
буде Висновок з оцінки впливу на довкіл-
ля, що видається Міністерством захисту 
довкілля та природних ресурсів України.

 Інші документи дозвільного характе-
ру, передбачені законодавством, за умо-
ви що вони не передбачають встановлення 
(затвердження) змін у діяльності, затвер-
дженій (схваленій) рішенням про провад-
ження планованої діяльності або подов-
ження строків її провадження (згідно пун-
кту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля»).
 (вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його видава-
ти, нормативний документ, що передбачає його 
видачу)
 5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформа-
цію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань
 Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з момен-
ту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для вида-
чі висновку з оцінки впливу на довкілля.
 Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропози-
ції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому чис-
лі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не роз-
глядаються.
 Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобіган-
ня поширенню на території України го-
строї респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громад-
ські слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на цей пе-
ріод.
 Громадські слухання (перші) відбу-
дуться:-
 (зазначити дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань)
 Громадські слухання (другі) відбу-
дуться:-
 (вказати дату, час, місце та адресу проведен-
ня громадських слухань)
 6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності
 Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу 
на довкілля, місцезнаходження: 03035, 
м. Київ, 
 вул. Митрополита Василя Липківсь-

кого, 35, електронна адреса: OVD@mepr.
gov.ua, тел.: (044)206-31-40, (044)206-31-
50, контактна особа: Грицак Олена Ана-
толіївна — заступник директора департа-
менту — начальник відділу оцінки впли-
ву на довкілля Департаменту екологічної 
оцінки
  (зазначити найменування органу, місцезна-
ходження, номер телефону та контактну особу)
 7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропози-
ції, та строки надання зауважень і пропо-
зицій 
 Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки, Відділ оцінки впли-
ву на довкілля, поштова адреса: 03035, 
м. Київ, 
 вул. Митрополита Василя Липківсь-
кого, 35, електронна адреса: OVD@mepr.
gov.ua, тел.: (044)206-31-40, (044)206-31-
50, контактна особа: Грицак Олена Ана-
толіївна — заступник директора департа-
менту — начальник відділу оцінки впли-
ву на довкілля Департаменту екологічної 
оцінки
 (зазначити найменування органу, поштову 
та електронну адресу, номер телефону та контак-
тну особу)
 Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного в абзаці другому пун-
кту 5 цього оголошення.
 8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності з додатками на 360 арку-
шах.
 (зазначити усі інші матеріали, надані на роз-
гляд громадськості) (зазначити іншу екологіч-
ну інформацію, що стосується планованої діяль-
ності)
 9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщен-
ня, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:
 1. В приміщенні АЗС ТОВ «МАКРО 
ПОІС ПЛЮС», що знаходиться за адресою: 
Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, 
м. Кам’янське, вул. Січеславський шлях, 
буд. 108, тел.: (067) 505 82 85, контактна 
особа - Жидков Сергій Леонідович. Ознайо-
митись зі звітом з оцінки впливу на довкіл-
ля можна з 21.03.2023 р.
 2. В адміністративному приміщен-
ні Кам’янcької міської ради за адресою: 
51931, Дніпропетровська обл., місто 
Кам’янське, майдан Петра Калнишевсь-
кого, буд. 2, тел.: (0569) 56-05-84, контак-
тна особа — Білоусов Андрій Леонідович 
— міський голова. Ознайомитись зі зві-
том з оцінки впливу на довкілля можна з 
21.03.2023 р.
  (найменування підприємства, установи, ор-
ганізації, місцезнаходження, дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

Звіт
про виконання Держпродспоживслуж-
бою секторального плану державного 

ринкового нагляду за 2022 рік

 На виконання частини одинадцятої 
статті 20 Закону України 
«Про державний ринковий нагляд і кон-
троль нехарчової продукції» та
пункту 30 Порядку розроблення та пе-
регляду секторальних планів ринково-
го нагляду, моніторингу та звітування 
про їх виконання, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України 
від 26.12.2011 № 1410, Держпродспо-
живслужбою підготовлено звіт про ви-
конання секторального плану державно-
го ринкового нагляду за 2022 рік.
 Держпродспоживслужба як орган 
ринкового нагляду здійснює нагляд за 
дотриманням вимог 49 технічних регла-
ментів, з яких два технічні регламенти 
визначені як пріоритетні для підписан-

ня Угоди про оцінку відповідності та при-
йнятності промислової продукції (Угода 
АСАА) та Закону України 
«Про загальну безпечність нехарчової 
продукції».
 Відповідно до порядку, визначеного 
статтею 20 Закону України 
«Про державний ринковий нагляд і кон-
троль нехарчової продукції», планів 
здійснення ринкового нагляду на 2022 
рік територіальних органів Держпродс-
поживслужби та з урахуванням пропо-
зицій Держмитслужби Держпродспо-
живслужбою розроблено та затверджено 
секторальний план державного ринково-
го нагляду на 2022 рік, який в установле-
ному порядку було опубліковано в газеті 
«Юридична практика» та оприлюднено 
на офіційному вебпорталі Держпродспо-
живслужби.
 Відповідно до затвердженого секто-
рального плану, до набрання чинності 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.03.2022 № 303 «Про припинення 
заходів державного нагляду (контролю) і 
державного ринкового нагляду в умовах 
воєнного стану», протягом 2022 року пе-
ревірялась продукція, яка відноситься 
до підвищеного ступеня ризику, а саме: 
обладнання електричне та електронне, у 

тому числі низьковольтне, мийні засоби, 
взуття, радіообладнання, іграшки тощо.
 Протягом звітного періоду проведено 
226 перевірок характеристик продукції, 
з яких:
 136 — планових перевірок характе-
ристик продукції;
 90 — позапланових перевірок харак-
теристик продукції.
 За результатами проведених пере-
вірок характеристик продукції вжито 
1132 обмежувальні (корегувальні) за-
ходи щодо продукції, яка не відповідає 
встановленим вимогам та/або становить 
серйозний ризик, з них:
 — 1020 рішень щодо обмеження на-
дання продукції на ринку;
— 107 рішень про заборону надання про-
дукції на ринку;
 — 5 рішень про вилучення продукції з 
обігу. 
  Довідково: за результатами однієї пере-
вірки характеристик продукції може бути 
вжито декілька обмежувальних (корегу-
вальних) заходів, зокрема, за ланцюгом 
постачання продукції від розповсюджува-
ча до особи, яка ввела продукцію в обіг.
 Під час проведення перевірки стану 
виконання суб’єктами господарювання 
рішень про вжиття ними обмежуваль-

них (корегувальних) заходів Держпрод-
споживслужбою прийнято:
 - 308 рішень про внесення змін (до по-
передніх рішень);
 - 543 рішення про скасування рі-
шень.
 В рамках Закону України «Про де-
ржавний ринковий нагляд і контроль 
нехарчової продукції» органи ринкового 
нагляду співпрацюють з митними орга-
нами в частині здійснення контролю про-
дукції в зонах митного контролю.
 Так, протягом 2022 року згідно з пові-
домленнями від митних органів про при-
зупинення митного оформлення продук-
ції територіальними органами Держпро-
дспоживслужби здійснено 41 перевірку 
характеристик продукції. Такі повідом-
лення стосувалися низьковольтної про-
дукції, мийних засобів, дитячих ігра-
шок, взуття тощо. 
 Проведеними заходами державного 
ринкового нагляду було встановлено, що 
продукція, яка була об’єктом перевірок, 
не відповідала встановленим вимогам в 
частині відсутності документів та мар-
кування знаком відповідності технічним 
регламентам, тому випуск такої продук-
ції у вільний обіг на територію України 
було заборонено.



Григорій ХАТА

 Із початком весняної частини сезо-
ну ще в однієї команди УПЛ з’явилася 
можливість проводити домашні матчі 
національного чемпіонату в рідних сті-
нах. Дозвіл для повернення на клубну 
арену отримала полтавська «Ворскла». 
Щоправда, через поганий стан футболь-
ного газону вихід на стадіон імені Бу-
товського «Ворсклі» довелося на кіль-
ка тижнів відкласти. Тож перший після 
тривалої перерви справді домашній поє-
динок полтавський клуб проведе 18 бе-
резня — проти «Металіста-1925».
 При цьому, як і раніше, всі мат-
чі національного чемпіонату граються 
без глядачів. Проте в умовах війни свій 
стадіон — то свій стадіон, а рідні стіни — 
то рідні стіни. І вочевидь саме таким мо-
тивом послуговувався «Кривбас», коли 
наполягав на проведенні свого домаш-
нього матчу проти «Шахтаря» в Криво-
му Розі, не бажаючи переносити його, як 
того прагнули «гірники», до Львова.
 Змагаючись на європейській арені, у 
проміжку між матчами проти «Феєнор-
да» «Шахтар» прагнув уникнути трива-
лого переїзду до Кривого Рогу. Відтак 
звернувся до криворізького клубу з про-
ханням про крок назустріч. Однак керів-
ники «Кривбасу» не захотіли переноси-
ти гру, що неабияк засмутило «гірниць-
кий» клуб.
 «Ми звернулися до «Кривбасу» з про-
ханням перенести матч узагалі з цієї 
дати. Спочатку вони заявляли, що вболі-
вають за нас у Європі, а в підсумку не по-
годились на перенесення гри. Я вважаю, 
що це негарне футбольне рішення. Ми 
дуже довго сюди добирались, але коман-
да, яка бореться за всю Україну, приїха-
ла сюди і відпрацювала! Команда — мо-
лодець, проявила «шахтарський» ха-
рактер», — так директор «Шахтаря» з 
футболу Даріо Срна прокоментував роз-
гром криворізької команди.
 Хорватський функціонер «гірни-
ків» визнав, що «Кривбас» добре «заря-
див» «помаранчево-чорних», тож, як на-
слідок, розгромні для підопічних Юрія 
Вернидуба — 0:3.
 «Не той рахунок, який хотілося б ба-
чити. Але що є, те є. Треба піднімати го-

лову та рухатись далі. «Шахтар» — лі-
дер чемпіонату України, клуб, який ре-
гулярно грає в Лізі чемпіонів. Вітаю 
їх сьогодні з перемогою та бажаю, аби 
пройшли «Феєнорд», — сказав головний 
тренер «Кривбасу».
 Коментуючи ж історію з відмовою 
переносити гру, Вернидуб зауважив: «У 
«Шахтарі» на нас ображені... Їм тяжко. 
Проте чи не думають вони, як іншим ко-
мандам УПЛ тяжко? Складно їздити по 
інших містах? Ось це мене обурює. Мій 
посил ФК «Шахтар» — не треба скиг-
лити. Тяжко там, де вас немає. Там, де 

зараз наші українські захисники роб-
лять усе, щоб ми могли займатись своєю 
улюбленою роботою. Ось це тяжко. А за 
те, що «Шахтар» заробляє на міжнарод-
ній арені очки у скарбничку України, 
за це дякую. Думаю, кожен тренер УПЛ 
мене підтримає». 
 До слова, в першому матчі 1/8 фіна-
лу Ліги Європи проти «Феєнорда» «гір-
ники» зіграли внічию — 1:1, втративши 
перемогу за кілька хвилин до завершен-
ня поєдинку.
 Водночас переможний поєдинок у 
Кривому Розі приніс команді Ігоря Йові-

чевича значно більше позитиву, адже 
після нього «Шахтар» став одноосібним 
лідером ЧУ.
 А нещодавній фаворит чемпіонсь-
ких перегонів — «Дніпро-1» — знову 
втратив очки. У поєдинку проти «Ди-
намо» команда Олександра Кучера не 
тільки програла, а й завершила матч 
без голів — уперше за два десятки ігор 
(безперервна голева серія дніпрян три-
вала 21 матч). Примітно, що в першо-
му колі «Дніпро-1» легко переграв ди-
намівців — 3:0, утім після зимової пе-
рерви гра у підопічних Кучера відвер-
то не клеїться.
 Інша справа — «Інгулець». Після 
сенсаційної перемоги над «Динамо» ко-
лектив Сергія Ковальця знову відсвят-
кував успіх. Завдяки «дублю» Володи-
мира Одарюка, котрого, до слова, екс-
пертна рада УПЛ визнала кращим грав-
цем туру, провінційна команда з селища 
Петрове переграла «Металіст».
 Так само яскравий «дубль» у ми-
нулому турі вдався й гравцеві «Ворск-
ли». Далеко не кожного матчу ворота-
рям удається «взяти» одразу два пеналь-
ті. 19-річному кіперу ворсклян Дмитру 
Ісенку цей трюк удався наприкінці мат-
чу з «Вересом», коли в його ворота було 
призначено два 11-метрові удари пос-
піль. Як свідчить статистика, Ісенко 
став 11-м воротарем в історії вітчизня-
ного футболу, кому в одному матчі вда-
лося парирувати два пенальті. ■

 Натомість кільком українцям в останній «індиві-
дуалці» сезону вдалось оновити свої особисті рекор-
ди. Так, Денис Насико показав найкращий результат у 
кар’єрі на рівні Кубка світу, фінішувавши 25-м. А сріб-
ний призер ЧЄ Антон Дудченко, який на тлі проблем зі 
здоров’ям у досвідчених Прими й Підручного потро-
ху перебирає на себе лідерські позиції в збірній, став 
12-м, пробившись до масстарту. Для Антона це дру-
гий кращий результат у кар’єрі.
 Якісну роботу на стрільбищі підопічні Юрая Саніт-
ри показали і в останній естафеті сезону, продемонс-
трувавши найкращий результат у цьому році — п’яте 
місце. За словами головного тренера, саме ця естафе-
та показала рівень, на якому може виступати чолові-
ча команда, і планку, до якої ще треба прагнути, адже 
вище фінішували лише топзбірні: норвежці, францу-
зи, німці і шведи.

 В останній день етапу в Естерсунді Дудченко ще 
раз фінішував у топ-20, ставши 16-м у масстарті: для 
нього це третій найкращий індивідуальний результат 
на рівні Кубка світу. «У принципі, гонкою задоволе-
ний. 16-те місце — не так погано, це найкращий ре-
зультат у масстартах. Звісно, є над чим ще працюва-
ти, є сили прогресувати, тому загалом задоволений», 
— прокоментував проміжний рекорд Антон.
 «Думаю, що наприкінці сезону хлопці показа-
ли дуже хороший фізичний стан. Мені подобається, 
що нам вдалося втримати концентрацію, що показа-
ла стрільба. Я б сказав, що ми не гірше готові, аніж до 
чемпіонату світу. Там нам не вдалося впоратися з по-
годою, тут же були умови дуже стабільні, траси хоро-
ші. А хлопці показали, що базу, закладену влітку, мо-
жемо використовувати наприкінці сезону. Тому дуже 
дякую всім, хто допоміг завоювати таку позицію, яка 

гарантує для нас дев’яте місце у Кубку націй», — під-
бив підсумки етапу і сезону Санітра.
 При цьому він бачить і перспективу для поліп-
шення результатів. І ставку робитимуть не лише на 
Дудченка, — під керівництвом словенського фахів-
ця краще почала виступати вся команда.
 «Дудченко від сезону до сезону має великий про-
грес. У нього є хороший функціональний та менталь-
ний потенціал рухатися у майбутньому. Думаю, що 
йому допомагає і гарна конкуренція у команді, є гар-
ні лідери — Підручний та Прима, є у кого повчитися. 
Гадаю, чоловіча команда, попри всі ці проблеми, що в 
нас були, показала, що буде дуже сильною. Сім спорт-
сменів у цьому сезоні здобули очки на Кубку світу — 
це вже показник, що у нас є гарний склад команди», 
— з оптимізмом дивиться у майбутнє тренер.
 У жіночій же команді основні надії в особистих 
гонках пов’язані з Юлією Джимою, яка цьогоріч час 
від часу показує високі як для решти збірної результа-

ти. Так, у Нове Место Юлія встановила найкращий ре-
зультат сезону для всієї команди, фінішувавши 11-ю 
в спринті, а у гонці переслідування — 13-ю. А от в «ін-
дивідуалці» в Естерсунді поборотись за топ-15 Джимі 
завадили промахи на стрільбі — лише 37-ме місце. 
 Натомість хороший як для в цілому невдалого 
року результат показали наші дівчата в естафеті — з 
дев’ятим часом вони повторили найкращий для себе 
показник сезону. Дуже близькими до першої в сезоні 
медалі на Кубку світу біатлоністи були у змішаній ес-
тафеті в Нове Место, але поборотись за «бронзу» за-
вадило штрафне коло Дудченка на останньому етапі, 
у підсумку — лише квіткова церемонія (6-те місце).
 Таким чином, перед завершальним етапом Кубка 
світу, який прийме норвезький Холменколен, Україна 
майже гарантувала собі топ-10 як у чоловічому, так і 
у жіночому заліках Кубку націй. А місця у топ-10 доз-
волять збірній втримати квоту в п’ять біатлоністів в 
особистих стартах на наступний сезон. ■
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стан. Мені подобається, що нам вдалося втримати концентрацію. Я б 
сказав, що ми не гірше готові, аніж до чемпіонату світу. Хлопці показали, 
що базу, закладену влітку, можемо використовувати наприкінці сезону».

Юрай Санітра
словацький наставник чоловічої збірної 
України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Після поразки «Динамо» «Дніпро-1» втратив чільну позицію в національному чемпіонаті.
Фото з сайту fcdynamo.com.
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БІАТЛОН

Завдання-мінімум виконали
Українські біатлоністи поки без медалей на рівні Кубка 
світу, але зберегли квоту на наступний сезон

■

Антон Дудченко продовжує прогресувати, перебираючи на себе роль лідера.
Фото: biathlon.com.ua.
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ФУТБОЛ

Емоційний поштовх
Отримавши від суперника «підзарядку», «Шахтар» 
здобув важливу перемогу в чемпіонських перегонах

■

Олексій ПАВЛИШ

Після головного старту — чемпіонату світу, котрий цьогоріч приймав німецький 
Оберхоф — біатлонний сезон поступово наближається до завершення. Так, за під-
сумками етапу Кубка світу в Естерсунді визначились володарі Малого кришталевого 
кубка у заліку індивідуальних гонок. Якщо у жінок не було рівних італійці Лізі Вітоц-
ці, котра брала нагороди у всіх гонках у цій дисципліні, включно зі світовою першіс-
тю, то у чоловіків на розподіл призів вплинула відсутність на етапах у Нове Место 
і Естерсунді лідера сезону і переможця загального заліку Йоханнеса Бьо, який, як 
і його брат Тар’є та інші титуловані спортсмени, Себастьян Самуельсон і Штурла 
Лагрейд, пропускав гонки через позитивний тест на коронавірус. У підсумку в «ін-
дивідуалках» Бьо-молодший опустився аж на сьоме місце, а Малий глобус виборов 
його партнер по норвезькій збірній Ветле-Шостад Крістіансен.

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 17-й тур. «Минай» — 
«Олександрія» — 1:1, «Зоря» — «Львів» — 
3:1, «Інгулець» — «Металіст» — 2:1, «Чорно-
морець» — «Металіст-1925» — 1:1, «Дніпро-
1» — «Динамо» — 0:1, «Верес» — «Ворскла» 
— 2:2, «Кривбас» — «Шахтар» — 0:3, «Рух» — 
«Колос» — 0:1.
 Турнірне становище: «Шахтар» — 39 (16 
матчів), «Дніпро-1» — 36 (16), «Зоря» — 34, 
«Динамо» — 33, «Олександрія» — 27 (16), 
«Колос» — 23, «Кривбас» — 21, «Металіст-
1925» — 20, «Ворскла» — 19, «Інгулець» — 
19 (16), «Верес» — 18, «Рух» — 17 (16), «Ме-
таліст» — 16, «Чорноморець», «Минай» — 15, 
«Львів» — 12 (16).

■
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 Командир батальйону російської 
армії описує солдатам бойову ситуацію:
 — Ворог позаду нас, ліворуч, 
праворуч і перед нами. Тепер він від 
нас не сховається.

* * *
 Додому до українця заходить 
москаль. А українець саме в той мо-
мент узявся сало куштувати:
 Москаль:
 — Может, угостіш? Діко єсть 
охота.
 Українець:
 — Чому б не пригостити. Тільки 
ти спочатку відро води випий.
 Кацап випив відро води і ледве 
сідає на стілець.
 — Ну що, може, сальця?
 — Нєт, спасібо.

 — Так то ти пити хотів!

* * *
 Зловили українець і москаль од-
ночасно золоту рибку. Вона дає мос-
калю два бажання, а нашому одне. 
 Москаль: 
 — Хочу, чтоби по всєй росєї 
нє било ні аднаго украінца, а кру-
гом построіть високій забор, чтоби 
ні адин украінєц нє пролєз!
 Рибка так і зробила. 
 Українець запитує рибку: 
 — Усі москалі разом зібрались?
 — Так 
 — Українців нема? 
 — Жодного.
 — Паркан стоїть?
 — Так. 
 — Заливай бетоном.

 По горизонталі: 1. Велике емо-
ційне навантаження. 5. Подаровані кві-
ти. 8. Суп із риби. 9. Гормон, який не 
виробляється самостійно при цукрово-
му діабеті. 10. Прислуга в лівреї. 11. 
Гостре запалення червоподібного від-
ростка сліпої кишки. 13. Ім’я головно-
го героя роману «Звіяні вітром». 14. У 
католицькій, англіканській, лютерансь-
кій церквах почесний титул представ-
ника вищого духовенства. 16. Колиш-
ня назва столиці Казахстану. 20. Тка-
нина зеленого або синього кольо-
ру, яка дає можливість накладати на 
зображення будь-яку фонову картин-
ку. 21. Ватажок козацького повстан-
ня проти польської шляхти 1594-1596 
років. 24. Органічна речовина, що не 
розчинюється у воді. 25. Десятирукий 
головоногий молюск, з якого добува-
ли чорнило. 26. Ім’я відомого співака, 
що не знайшов спільної мови з моло-
дою інтерв’юеркою. 27. Велике цебро, 
яким витягають руду. 28. Хліб, корж 
або млинець, спечений з ячмінного 
борошна.
 По вертикалі: 1. Місто на Чер-
кащині. 2. Німецький письменник, ав-
тор історій про барона Мюнхгаузена. 3. 
Багаторічна рослина родини бобових, 
корінь якої використовують як підсо-
лоджувач. 4. Невеликий хижий звір, 

що у фольклорі уособлює наречену. 
5. Вид танцювального мистецтва. 6. 
Форменний знак на головному уборі, 
переважно у військових чи службовців. 
7. Дорожня сумка в Карпатах. 12. Зем-
ля, яку залишають незасіяною, для пе-
репочинку. 14. Подружня зрада. 15. 
Давньогрецький поет і драматург. 17. 
Італійське місто, де жив Фігаро з ві-
домої комедії Бомарше. 18. Вигадане 
ім’я в соцмережах. 19. Пляшечка для 
парфумів. 21. «Хай живе, хай живе ..., 
хай душа, хай душа радіє» (пісня). 22. 
Дрібний землевласник у феодальній 
Англії, особисто вільний, що самостій-
но обробляє землю. 23. Фіксований 
податок у середні віки. ■

Кросворд №10
від 8 березня

Марія ТКАЧЕНКО

 Схоже, конфлікт між принцом 
Гаррі та членами королівської ро-
дини вийшов на новий рівень. Як 
стало відомо, Карл III виселив 
герцога та герцогиню Сассексь-
ких з їхньої британської резиден-
ції Фрогмор-хаус, розташованої 
за кілометр від Віндзорського за-
мку. Таке рішення новоспечений 
король ухвалив після того, як його 
молодший син Гаррі випустив спо-
гади «Запасний».
 Про це стало відомо журналіс-
там із видань The Sun та New York 
Post. «Це виселення, безумовно, 
означає кінець перебування Гаррі 
та Меган у Великій Британії», — 
зазначає джерело першої газети. 
Парі навіть не запропонували аль-
тернативної резиденції. Зараз Гар-

рі та Меган займаються перевезен-
ням речей із Великої Британії до 
їхнього будинку в Каліфорнії.
 До речі, у Фрогмор-хаусу вже 
з’явився можливий новий госпо-
дар. Резиденцію запропонували 
принцу Ендрю, проте сам він поки 
що не прийняв остаточного рішен-
ня про переїзд.
 Нагадаємо, раніше принц 
Гаррі публічно образив дружи-
ну Карла ІІІ Каміллу Паркер-Бо-
улз. У розмові з журналістом він 
заявив, що нова дружина батька 
зливала особисту інформацію для 
того, щоб потоваришувати з таб-
лоїдами та відновити свою репу-
тацію. На думку Гаррі, Камілла 
була змушена реабілітувати свій 
імідж лиходійки. Як пояснив гер-
цог, особливо небезпечною коро-
леву-консорт робили її зв’язки з 

пресою.
 А нещодавно стало відомо, що 
Меган і Гаррі не приїдуть на поми-
нальну службу дідуся Гаррі прин-
ца Філіппа, який помер на почат-
ку минулого року. Представник 
герцогів Сассекських заявив, що 
вони не зможуть відвідати Вели-
кої Британії найближчим часом 
із міркувань безпеки.
 Принц Гаррі на початку року 
просив уряд надати йому та його 
сім’ї державну охорону на тери-
торії країни, герцог був готовий 
заплатити за це, але адвокати ко-
ролівства відмовили йому в цьому. 
Гаррі вважає, що його сім’ї небез-
печно відвідувати Британію, ос-
кільки серед відданих шануваль-
ників королівської родини багато 
їх противників.■

16—17 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без опадів. Вiтер південно-східний із пере-
ходом на північно-західний, 1-2 м/сек. Температура вночi 
+6...+7, удень +6...+7. Післязавтра вночі +3...+4, удень 
+4...+7. 

Курорти Карпат: хмарно, сніг. 
Славське: вночі -2...-3, удень -1...-3. 
Яремче: вночі -2...-3, удень -1...-4. 
Міжгір’я: вночі -2...-3, удень 0...-2. 
Рахів: уночі -1...-2, удень +1...-2.

ТАКЕ ЖИТТЯ

Із серця геть
Карл III виселив принца Гаррі 
та Меган з їхньої резиденції

■

Гаррі та Меган.
Фото з сайту google.com.

❙
❙

Король Великої 
Британії Чарльз.

❙
❙

Влада у владі: мистецтво управління 
Департамент економіки та інвестицій Полтавської міськради, який очолює Влада Співак, 
розпочав пошук партнерів для громади по всьому світу
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