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«Путін дуже полюбляє конспірологію, цифрологію, ми це постійно бачимо по 
його діях. Тому він буде вимагати чогось масштабного і великого… Водночас 
готовність російських військ не відповідає тим масштабам, які заявляє 
політичне керівництво».

Олег Жданов
військовий експерт

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталя НАПАДОВСЬКА

 25 січня Україна, ЄС, країни 
G7 та міжнародні фінансові ор-
ганізації створили Координацій-
ну платформу донорів України. 
Організувати поставки зброї для 
наших західних партнерів вияви-
лося простішим, ніж скоордину-
вати економічну допомогу, обо-
ронний «Рамштайн» розпочався 
вже за два місяці після початку 
повномасштабного російського 
вторгнення. Не секрет, що ЄС та 
США бачили різні моделі створен-
ня та інструментарії діяльності 
платформи, а українська сторона 
запропонувала своє бачення ще на 
жовтневій конференції в Берліні. 
Втім, компроміс був знайдений. 
Після року доволі хаотичних па-
кетів фінансової допомоги та кіль-
кох десятків зустрічей різного рів-
ня  фінансовий «Рамштайн»,  на-
решті, відбувся. 
 У чому відмінність платфор-
ми? Не маючи постійного міс-
ця зустрічей, фінансовий «Рам-
штайн» створює секретаріат з 
офісами у Києві та Брюсселі. Він 
повинен виконувати технічну 
функцію — організовувати зус-
трічі, складати протоколи, зби-
рати інформацію. Частота зуст-
річей фінансового «Рамштайна» 
— приблизно раз на місяць. Ство-
рення платформи не скасовує пе-
ріодичних конференцій донорів 
України (минулого року подібні 
заходи відбулися у Швейцарії, 
Німеччині та Франції), наразі ві-
домо про великий форум, що збе-
реться влітку в Лондоні. Відмін-
ність і в представництві. Якщо 
військовий «Рам штайн» об’єднує 
міністрів оборони, то фінансовий 
включатиме різноманітне коло 
учасників: у платформі співго-
ловують міністр фінансів Украї-
ни Сергій Марченко, гендирек-
тор Єврокомісії з питань сусідс-
тва та розширення Герт Ян Куп-
ман і заступник радника з питань 
національної безпеки США Майк 
Пайл. 
 «Фінансовий «Рамштайн» має 
стати точкою входу для урядів чи 
організацій, які хочуть економіч-
но підтримати український опір 
рф. До платформи можуть долу-
читися країни і не з G7», — каже 
заступник директора-розпоряд-
ника МВФ від України  Влади-
слав Рашкован.
 ЄС у релізі наголошує, що на 
зустрічі зафіксували для Украї-
ни 49 млрд євро фінансової, вій-
ськової та гуманітарної допомо-
ги. Але на який період, на яких 
умовах та що туди включено — не 
повідомляють. Перша предмет-
на зустріч відбудеться не раніше 
початку березня. Від України у 
проєкті також братимуть участь 
віцепрем’єри Олександр Кубра-
ков і Юлія Свириденко. Їхнє за-
вдання — доносити до партнерів 
консолідовану позицію України 
стосовно пріоритетів, які потріб-
но профінансувати. 
 На сьогодні урядовці говорять 

про три рівні потреб. Насамперед 
це бюджетна підтримка. За слова-
ми очільника уряду Дениса Шми-
галя, мінімальні потреби Украї-
ни у коштах — 38 млрд доларів 
для фінансування дефіциту бюд-
жету та 17 млрд доларів на пер-
шочергове відновлення. І якщо 
допомога $10 млрд під дефіцит — 
цифра, яку партнери затвердили 
ще на зустрічі минулого року, то 
інше поки що під питанням. 
 У пріоритеті — терміновість. 
Очевидно, що ані зменшити ви-
датки, ані збільшити податки в 
Україні зараз практично  немож-
ливо, тому кожна затримка тран-
шів для фінансування дефіци-
ту бюджету спонукає Національ-
ний банк запускати друкарський 
верстат.  А надвисока емісія при-
зводить до зростання цін, деваль-
вації гривні та значно послаблює 
економічну стійкість. «Потрі-
бен приблизний помісячний роз-
пис покриття дефіциту бюджету 
з джерелами, бажано переважно 
грантовою допомогою», — пише 
Марія Репко з Центру економіч-
них стратегій. 
 Другий напрям фінансового 
«Рамштайна» — швидка відбу-
дова, або Fast Recovery, на суму 
$17 млрд. З них передбачено $5,7 
млрд на найнагальніші ремонт-
ні роботи. Важливо, щоб політи-
ки, які братимуть участь у цьому 
форматі, також ставили в пріо-
ритет терміновість, а не ретель-
ну розробку довгострокових про-
єктів відновлення.  
 Зараз потребує порівняно 
помірних коштів реконструк-
ція житлових, урядових та ко-
мерційних будівель (принайм-
ні консервація дахів). Та все це 
обійдеться дорожче, якщо від-
терміновувати відбудову надов-
го, особливо у зимовий час. У цій 
частині фахівці звертають увагу 
на роль не тільки української де-
легації, а й управлінців середнь-
ої ланки: нам не потрібні гучні 
проєкти та перерізання черво-
них стрічок, потрібні проєкти із 
забезпечення потреб на місцях 
— відновлення на рівні громад 
буде найефективнішим.  
 Нарешті, підтримка приват-
ного сектору та залучення при-
ватних інвесторів, що передбачає 
проєкт страхування воєнних ри-
зиків для українських компаній 
від агентства Світового банку 
MIGA. 
 «Потрібна робоча схема га-
рантій від країн з рейтингом ААА 
для перестраховиків та страхо-
виків для програми страхуван-
ня інвестицій від військово-полі-
тичних ризиків. Вона може ста-
тися, лише якщо буде ініційова-
на в рамках подібної платформи, 
а приватні гроші в Україну мо-
жуть зайти, коли таке страху-
вання стане реальністю, — пос-
лухайте інтерв’ю братів Бай-
рактарів. Поки може прилетіти, 
вони нічого не будуватимуть, на-
віть під землею», — слушно за-
уважує аналітик Марія Репко. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У рашистів з’явилася 
нова релігія, що базуєть-
ся на вірі у перемогу над ар-
мією об’єднаного Заходу. Ге-
неральну битву окупанти 
традиційно планують на те-
риторії України, про що не-
впинно кричать усі їхні про-
пагандистські канали. Куль-
мінацією підготовки до но-
вого «побєдобєсія» вочевидь 
стане виступ путіна перед фе-
деральними зборами 20 або 
21 лютого. Цю новину вже 
розповсюдили офіційні аген-
ції з посиланням на автори-
тетні джерела в кремлі. 
 З якого саме напрямку 
Україні очікувати чергову 
навалу орди, наразі невідо-
мо, тому ЗСУ готуються зус-
тріти кацапів скрізь, куди б 
вони не посунули. Існує віро-
гідність, що цього разу у бій 
кинуть добре підготовлені за-
гони. Але на думку військо-
вого експерта Олега Ждано-
ва, звичка прив’язувати свої 
дії до якихось сакральних дат 
тепер може зіграти з рашис-
тами злий жарт. «Путін дуже 
полюбляє цю конспірологію, 
цифрологію, ми це постійно 
бачимо по його діях, — вва-
жає експерт. — Тому він буде 
вимагати чогось масштабно-

го і великого, а його генерали 
будуть вимушені віддати на-
каз переходу до наступальних 
дій на одному або на декіль-
кох оперативних напрямках. 
Водночас готовність російсь-
ких військ не відповідає тим 
масштабам, які заявляє полі-
тичне керівництво. Але треба 
готуватися до того, що у лю-
тому противник спробує щось 
зробити, хоча б у тих можли-
востях, які будуть у нього на 
той час».
 Поки що ж найактивніші 
бої і далі тривають на Донбасі. 
Окупанти постійно обстрілю-
ють наші позиції, змінюючи 
тактику своїх атак. Одна зі 
спроб перехитрити українсь-
ких військових днями мала 
місце поблизу Мар’їнки. Ро-
сіяни накрили артилерійсь-
ким «дощем» низку підроз-
ділів ЗСУ, а самі спробували 
атакувати з іншого боку без 
вогневого прикриття. Однак 
аеророзвідка миколаївської 
79-ї окремої десантно-штур-
мової бригади помітила мос-
калів і влаштувала їм гідну 
зустріч. На підступах до пе-
реднього краю окупанти за-
знали втрат, після чого швид-
ко накивали п’ятами, поки-
нувши на полі бою загиблих 
і поранених. 
 Наші захисники прорі-

дили війська окупантів і в 
районі Вугледара. За дани-
ми розвідки, серед російсь-
ких військових циркулює 
інформація про повне зни-
щення українськими воїна-
ми сил і засобів окремої роз-
відувальної роти із 155-ї ок-
ремої бригади морської піхо-
ти росії. До таких підрозділів 
зазвичай входить близько 80 
осіб. Отже, повідомлення ра-
шистських ЗМІ про їхні ніби-
то нечувані успіхи під Вугле-
даром, а також поблизу Орі-
хова Запорізької області вия-
вилися фейком. 
  Загалом 30 січня против-
ник завдав ударів по лінії 
фронту з чотирьох флангів. 
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 
росіяни намагаються про-
сунутися на Лиманському, 
Бахмутському, Авдіївсько-
му та Новопавлівському на-
прямках, але українські сол-
дати впевнено тримають обо-
рону. Гасять ворога і з неба. 
«Авіація Сил оборони Украї-
ни протягом доби завдала чо-
тири удари по районах зосе-
редження ворога, — йдеться 
у повідомленні, — а підроз-
діли ракетних військ і арти-
лерії уразили три пункти уп-
равління, чотири райони зо-
середження та два склади 
боєприпасів окупантів». ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Ще чотири автомобілі з Черкаської облас-
ті відправили на передову захисникам, і це пі-
капи. Про це «УМ» повідомив голова Черкась-
кої обласної військової адміністрації Ігор Та-
бурець. За його словами, кожна допомога — це 
історія, яка примножує наші перемоги. 
 «Тож ми відправили новий автотранш від 
Всеукраїнської аграрної ради. Цього разу він 
поїхав до прикордонників», — розповідає пан 
Ігор. Він каже, що ці чотири пікапи допомо-

жуть захисникам бути мобільними. 
 «На локаціях, де тривають найактивніші 
бойові дії, втрати техніки щоденні. Тому таке 
підсилення там цінне в рази», — наголошує го-
лова Черкаської ОВА. Від початку війни, уточ-
нює він, Всеукраїнська аграрна рада уже пере-
дала на фронт понад 500 одиниць техніки. 
 «Разом із волонтерами та благодійниками 
ми завжди намагаємось за найкоротші термі-
ни знаходити все за запитами наших захисни-
ків», — підсумовує очільник Черкащини Ігор 
Табурець. ■

НА ФРОНТІ

Сакральний наступ
До річниці війни у кремлі готують другу спробу знищити 
непокірну Україну, але форму для параду на Хрещатику 
цього разу навряд чи везтимуть

■

Пікапи допомагатимуть прикордонникам боронити Україну.
Фото Черкаської ОВА.

❙
❙

ДОПОМОГА

Автомобільний транш
Аграрії з Черкащини відправили на фронт прикордонникам 
чотири пікапи

■

УКРАЇНА І СВІТ

Фінансовий 
«Рамштайн»
Гроші як засіб війни: необхідний, 
але недостатній

■
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І

Я так боявсь зустріть

Цю звістку.

І ось нахлинула тепер

Немає сенсу жити

Вічно...

Ні, не помер

Поет

Дмитро Павличко! —

Лишень завмер

І в височінь поринув,

Щоб з піднебесся світу

Іти на бій

За Україну!

ІІ

Поет з українським

Лицем.

Його флюїди

Вливаються в мої вени.

Поета легко убити

Свинцем.

А дух Поета —

Незнищенний!

ВТРАТИ

А чорне — то журба...
Дмитро Павличко змінив історію України і збагатив її культуру

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Рашистські «шахеди» більше не до-
мінуватимуть в українському небі. Ідею 
створення власної «Армії дронів» ухва-
лив на Ставці Головнокомандувач ЗСУ, 
генерал Валерій Залужний. 
 Для реалізації амбітного проєкту вже 
відібрали найбільш професійних війсь-
ковослужбовців, які очолять ці підроз-
діли. Кожна група отримає в розпоряд-
ження дрони, боєприпаси, Starlink та 
інше обладнання. Необхідно також про-
вести низку ключових реформ і нала-
годити масштабне виробництво самих 
БПЛА. Цю частину роботи взяли на себе 
члени Координаційного штабу, до скла-
ду якого ввійшли фахівці Міністерства 
оборони, Генерального штабу ЗСУ та 
Держспецзв’язку. Навчання фахівців 
проходитиме на базі школи «Боривітер». 
У рамках проєкту Україна вже закупила 
1 тис. 711 літальних апаратів. Майже ти-

сячу з них було передано військовим.
 У розпорядження ЗСУ надійшли дня-
ми і шість перших систем протидії воро-
жим атакам безпілотників. Так звані 
«ловці шахедів» боронитимуть об’єкти 
енергетичної інфраструктури. «Це най-
сучасніші оборонні технології, які захи-
щають стратегічні об’єкти США, — пові-
домила пресслужба Міністерства цифро-
вої трансформації. — Комплекс радарів і 
засобів глушіння сигналу допомагає ви-
являти й блокувати ворожі БПЛА та ви-
пускає свої дрони. Fortem DroneHunter 
F700 — автономний дрон із радіолока-
ційним управлінням та штучним інте-
лектом. Летить на швидкості понад 100 
км/год, перехоплює та приземляє ворожі 
безпілотники».
 У відомстві додають, що це стало 
можливим завдяки збору коштів, який 
організували monobank Олега Горо-
ховського, Ігор Лаченков та платформа 
UNITED24. ■

Фото з сайту slovoidilo.ua.❙

КОНТРЗАХОДИ

«Шахеди» 
одлітаються
В Україні вже формуються перші ударні роти 
БПЛА, а також з’явилися системи протидії ворожим 
безпілотникам

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському ізо-
ляторі тимчасового 
тримання зробили єв-
роремонт і облашту-
вали робочі місця для 
персоналу за сучасними 
стандартами. 
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» у чер-
каській обласній 
поліції, це дозволить 
поліпшити умови пра-
ці поліцейських, які 
працюють в установі ці-
лодобово. В цьому ізо-
ляторі введено посади 
інспекторів дотриман-
ня прав людини, які по-
передньо пройшли нав-
чання. Тож для них та-
кож облаштували робо-
че місце. 
 За словами началь-
ника управління дотри-
мання прав людини На-
ціональної поліції Ук-
раїни Руслана Горя-
ченка, такі ремонти 
проводять і в інших ізо-
ляторах країни.
 «Ми поступово їх теж 
ремонтуємо, незважаю-
чи на те, що тривають 
бойові дії. На сьогод-
ні у Черкасах це один 
з ізоляторів, який від-
повідає європейським 
стандартам», — каже 
Руслан Горяченко. І до-
дає, що в черкаському 
ізоляторі тимчасово-
го тримання відновили 
всі комунікації, а та-
кож встановили сучас-
ні системи відеоспосте-
реження, які поєднані з 
інформаційною підсис-
темою Custody Records. 
Це дає змогу посилити 
гарантії захисту від не-

належного поводження 
з особами, що там пере-
буватимуть, і захистити 
самих правоохоронців 
від неправдивих звину-
вачень з боку затрима-
них. 
 Як пояснює началь-
ник управління поліції 
в Черкаській області 
В’ячеслав Гурін, роз-
будова системи відео-
спостереження Custody 
Records — одне з пріори-
тетних завдань у діяль-
ності поліції, а її вико-
ристання має бути пос-
тійним. Адже техніч-

ні можливості системи 
дозволяють дистанцій-
но спостерігати за ста-
ном забезпечення прав 
затриманих у будь-який 
час доби та автоматизу-
вати роботу поліцейсь-
ких у цілодобовому ре-
жимі.
 «Цього року поліція 
Черкащини планує по-
кращити умови утриман-
ня затриманих і в інших 
ізоляторах — на Уман-
щині та Смілянщині», 
— підсумовує очіль-
ник поліції Черкащини 
В’ячеслав Гурін. ■

СТАНДАРТИ

Для захисту 
арештантів
У Черкасах ізолятор тимчасового тримання 
облаштували за європейськими нормами

■

Після ремонту в черкаському ізоляторі тимчасового тримання.
Фото черкаської обласної поліції.

❙
❙

Віктор ЮЩЕНКО, третій президент 
України 

 Дмитро Павличко — співавтор 
Конституції України, один із перших 
дипломатичних представників нової 
Української держави.
 Український народ несе величезні 
втрати не тільки на фронті. На жаль, 
від нас ідуть батьки-засновники Ук-
раїнської держави, чиї імена вписані 
назавжди в історію перемог України.
 На 94-му році життя помер Дмит-
ро Павличко — людина неймовірного 
спектру талантів, обдарований щедро 
не тільки майстерністю слова, а й ха-
ризмою видатного державного діяча. 
Пасіонарний, осяяний Божою іскрою, 
з безмежною любов’ю до власної краї-
ни, абсолютно безстрашний захисник 
її національних і духовних основ від 
самого моменту її відродження.

ПОСВЯТА

Пам’яті Дмитра 
Павличка
Андрій ДЕМИДЕНКО

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Корупційні скандали штов-
хають рейтинг Зеленського у 
прірву. А він, як відомо, має 
намір іти на другий президент-
ський термін. Бо що виходить: 
президент Зеленський постійно 
на зв’язку із західними партне-
рами у спробах пришвидшити 
надання нам сучасної зброї; 
він у міжнародному медійному 
топі. А оточення Зеленського 
поводиться за відомим коруп-
ційним стандартом: кому війна, 
а кому непогана перспектива 
особистої капіталізації.
Однак чи означає останній кад-
ропад справжнє вигрібання ав-
гієвих стаєнь Банкової та Гру-
шевського? Навіть більше: чи 
йдеться про повну перепрошив-
ку центрального сервера влади 
заради збереження України? Чи 
це просто заміна меблів у пі-
кантному закладі, а контингент 
(незалежно від прізвищ, бо на-
разі йдеться про світогляд) за-
лишився той самий? Чи вказує 
це і на державницько-інтелек-
туальне посилення рішень, що 
дуже необхідне під час війни за 
існування України?

Стратегія на «трієчку»
 Чи не завадило б президен-
ту Зеленському підтягнути 
напрямок міжнародної дип-
ломатії та здатність різнопла-
нового державницького стра-
тегічного поводження? Напри-
клад, перепитати в Петра По-
рошенка (хоч би як там хто до 
нього ставився), котрий став 
п’ятим президентом, коли 
Крим і частина Донбасу вже 
були віджаті, як він умудрив-
ся зупинити орків на Донбасі? 
І поцікавитись, у чому секрет: 
доки в Україні був президен-
том Порошенко, путлер не на-
важувався на повномасштаб-
не вторгнення? Що він такого 
робив? Як поводився зі Сходом 
і як розмовляв із меланхолій-
но-повільним у допомозі За-
ходом? Настільки повільним, 
що сьогодні, посеред рік крові 
та втрат, українці в розпачі 
починають говорити, що всі 
наші далекі й близькі сусіди 
зацікавлені, щоб нас тут ста-
ло менше. А що? Землі родю-
чі звільняться. 
 І нічого дивного: постійні 
обстріли сходу України, часті 
масовані ракетні атаки ра-
шистськими вилупками всієї 
нашої території, 11 місяців 
повномасштабної війни, якій 
кінця не видно, не можуть не 
підводити й до таких сумних 
висновків. 
 Очевидно, що Зеленському 
давно необхідно було вмикати 
нові маячки для всіх, від кого 
залежить наша перемога. Мати 
в арсеналі декілька варіантів 
стратегій взаємодії з союзника-
ми. Бо, видається, якби навіть 
у нас була подолана корупція, 
що стала для міжнародних пар-
тнерів відмовкою і виправдан-
ням зволікання, немає впев-
неності, що процеси військо-
вої допомоги були б набагато 
швидшими. Можливо, потріб-
на оновлена модель поведін-
ки лідера держави й такі нові 
дипломатичні тони й інтонації, 
котрі зачепили б глибинні стру-
ни націєтворчої ментальності 
всіх лідерів країн, котрі зму-
сили б західних партнерів від-
чути, що кожен день війни за-
бирає життя українців і Украї-
ни, і що кожен день зволікання 
необхідної допомоги нам може 
погано відбитись і на них. 
 З початку повномасштаб-
ного вторгнення Україну 210 
разів обстріляли ракетами 
типу Х-22, проти яких у ЗСУ 

немає зброї. Саме така ракета 
розтрощила будинок у Дніпрі 
й забрала десятки життів мир-
них мешканців. Здолати її 
може ЗРК-система Patriot, але 
нам не поспішають її давати. 
 Виходить, окрім Польщі та 
країн Балтії, по-справжньому 
нас не розуміє ніхто. В усіх ін-
ших передових ситих країнах 
поки що наш стогін заглушу-
ють калькулятори зі старою 
програмою. 
 Отже, Зеленському з ко-
мандою, з якою починав, явно 
не по дорозі. Він мусить поба-
чити й усвідомити, що вони 
використовують його і плану-
ють за його спиною затягувати 
війну і набивати далі свої ки-
шені золотими яйцями. Тому 
відрізати потрібно різко всіх, і 
в чергу на виліт має стати гла-
ва ОП Андрій Єрмак.

Календар кадропаду
 Нагадаємо, 23 січня Зе-
ленський гучно гупнув по сто-
лу: «Корупціонерам, зрадни-
кам, мародерам на крові голо-
ви знесу по всіх владних струк-
турах — від регіональних до 
центральних!».
 І понеслось. В офісі прези-
дента, уряді, генпрокуратурі 
та обласних адміністраціях 
відбулася низка відставок ви-
сокопосадовців.
 24 січня Володимир Зе-
ленський підписав указ про 
звільнення заступника голови 
офісу президента України Ки-
рила Тимошенка. 
 Того ж дня звільнився за-
ступник генпрокурора Олек-
сій Симоненко. Його відстав-
ка пов’язана з поїздкою в Іс-
панію на відпочинок, яка на-
була розголосу.
 У зв’язку з цим скандалом Во-
лодимир Зеленський також під-
писав указ, яким заборонив чи-

новникам виїзд за кордон в осо-
бистих справах під час війни. 
 Моментально під санкції 
цього закону через відпочинок 
у Таїланді в період повномасш-
табної війни потрапив генера-
тор скандалів, нардеп Микола 
Тищенко. Він вилетів з партії 
та фракції СН.
 Загальна реакція україн-
ців на витівки представника 
тероборони Таїланду зводить-
ся до висловлювання: «Депу-
тат Микола Тищенко вирвав-
ся із закарпатського котла та 
проводить зустріч із виборця-
ми в Таїланді!». 
 А щодо «корупційних» від-
ставок, то ще одна з них відбу-
лась в оборонному відомстві на 
тлі скандалу із закупівлями 
харчів для військових. Із поса-
ди заступника міністра оборони 
пішов В’ячеслав Шаповалов. 
 Це не перша гучна історія 
оборонного відомства. Згадай-
мо справу одного з колишніх 
чиновників Миколи Петрен-
ка, структура якого привлас-
нила понад 1,7 млрд грн, виді-
лених державою на придбан-
ня амуніції для української 
армії. А сам Петренко втік за 
кордон та оголошений у між-
народний розшук.
 Саме в день відставок ан-
тикорупційний суд обрав за-
побіжний захід колишньому 
першому заступнику міністра 
інфраструктури Віктору Ло-
зинському. НАБУ затримало 
його на хабарі в 400 тисяч до-
ларів, а суд арештував під за-

ставу в 100 млн гривень.
 Крім того, Кабінет 
Міністрів підтримав рішен-
ня президента про звільнен-
ня керівників п’яти обласних 
державних адміністрацій — 
Київської, Дніпропетровсь-
кої, Запорізької, Сумської і 
Херсонської.
 З посад заступників міністрів 
розвитку громад і територій звіль-
нили Івана Лукерю і В’ячеслава 
Негоду, а Віталія Музиченка — 
з посади заступника міністра со-
ціальної політики.

Пояснюємо на яйцях
 Чи є щирість у цих кадро-
вих чистках — питання. 
 Аналітика вказує, що пер-
шопричиною пакетного кадро-
паду стали скандали між гла-
вою ОП Андрієм Єрмаком і од-
ним із його заступників Оле-
гом Татаровим. Розбірки між 
їхніми людьми вихлюпнули 
чимало бруду. Олег Татаров 
ударив по креатурі Єрмака — 
міністрові оборони Олексію 
Рєзнікову, суспільство дізна-
лось про схеми щодо завище-
них цін на продукти харчуван-
ня для солдатів. 
 Єрмак не залишився в бор-
гу, й полетів із посади заступ-
ник генпрокурора — це креа-
тура Татарова. 
 Тобто почало звужуватись 
коло керівників з орбіт заступ-
ників Єрмака–Тимошенка й 
Татарова, відтак і їхній вплив. 
 Друга причина, звісно, — 
це пресинг міжнародних пар-
тнерів на Зеленського, котрим 
відомі корупційні схеми в ук-
раїнській владі. 
 Водночас варто зазначи-
ти, що звільнення заступника 
керівника ОП Кирила Тимо-
шенка — окрема історія. Його 
звільнення витало в коридорах 
ОП ще минулого року. Це було 
пов’язано з кількома сканда-
лами, фігурантом яких був Ти-
мошенко, зокрема через те, що 
він користувався американсь-
ким авто, призначеним для гу-
манітарної допомоги.
 На багатьох неформальних 

подіях Тимошенко завжди був 
поруч із президентом. За ос-
танні роки він набув великої 
ваги, курируючи досить висо-
ковартісні програми «Велико-
го будівництва», в часи війни 
замикав на собі багато імідже-
вих речей та зв’язки з регіо-
нами. Також він мав значний 
вплив на телемарафон «Єдині 
новини», тож був частим гос-
тем його передач та включень.
 Кирило Тимошенко не є 
людиною ні Єрмака, ні Татаро-
ва. Тимошенка свого часу при-

значав попередник Андрія Єр-
мака Андрій Богдан. Тоді вони 
з нинішнім віцепрем’єром, а 
на той момент міністром інф-
раструктури Олексієм Кубра-
ковим розпоряджались усіма 
грошовими, дороговартісними 
проєктами. 
 Пригадаймо ще один скан-
дал щодо того, що гроші з 
ковідного фонду були перена-
правлені на будівництво доріг. 
 «Тимошенко був упевне-
ний у своїй невразливості, ос-
кільки він організував систе-
му відкатів і необхідні схеми, 
— каже політичний експерт 
Тарас Чорновіл. — Будували в 
рази менше, ніж за Порошен-
ка, а грошей витратили в рази 
більше». 
 Отже, все, що курирував 
Тимошенко, тепер залишаєть-
ся в одних руках Кубракова. 
Тут інтереси зійшлись — і Ку-
бракова, і Єрмака. Останній 
не хоче, щоб іще хтось, окрім 
нього, з ОП заходив до кабіне-
ту президента. Єрмаку важли-
во замкнути все на собі. 
 Крім Тимошенка, до Зе-
ленського вільно заходить ще 
й Татаров, котрий курирує 
суди й силовиків. Якщо усу-
нути Олега Татарова, то з офі-
су президента до нього заходи-
тиме лише Єрмак, а з Кабміну 
— Денис Шмигаль. До речі, 
Шмигаль вважається фор-
мальним керівником уряду, а 
реальний — віцепрем’єр Олек-
сій Кубраков. 
 Тож звужується коло лю-

дей, котрі особисто доносити-
муть інформацію президен-
ту Володимиру Зеленсько-
му й впливатимуть на перебіг 
подій. І Тимошенко виявив-
ся зайвою людиною в ланцюгу 
Єрмак–Кубраков, він хоч тро-
хи розбавляв це середовище.
Заміна меблів
 Утім подейкують, що Кири-
ло Тимошенко може очолити 
обласну адміністрацію — або 
в Дніпрі, або в Херсоні. А на 
його посаду заступника Анд-
рія Єрмака призначили щойно 
звільненого голову Київської 
ОДА Олексія Кулебу. Він від-
значився бездушним ставлен-
ням до мешканців Київщини. 
Бо в той час, коли Буча, Ірпінь 
та навколишні села на шляху 
рашистів стали понівеченими 
й розгромленими, а їхні меш-
канці опинились без житла і 
засобів існування, Кулеба на 
догоду Кубракову будував до-
роги, замість того, щоб допо-
могти постраждалим. 
 А щодо інших керівників 
областей, то їх навряд чи че-
кає таке ж підвищення. Низ-
ка політиків, як-от депутат ВР 
Ярослав Железняк, зазнача-
ють, що всі звільнені «губер-
натори», окрім Кулеби, мали 
тісні зв’язки з Кирилом Тимо-
шенком. А екскерівника Дніп-
ропетровщини взагалі призна-
чив на посаду ще Петро Поро-
шенко.
 Тож що маємо на сьогод-
нішній день? Наразі вибішу-
ють слова президента, що в 
нас немає гарних фахівців на 
високі посади, тому признача-
ють довбодятлів — слухняних 
і зручних. Це вже корупція з 
першої секунди. Це дискреди-
тація самого інституту влади й 
колосальна шкода державі.
 Нагадаємо, поки українсь-
кі бійці ночують у холодних 
окопах і боронять державу, а 
більшість цивільних волонте-
рять і донатять 24/7, окремі 
ділки наживаються в особли-
во великих розмірах.
 Наша перемога прийде, 
але вона не буде нічого варта, 
якщо ми не зможемо побуду-
вати вільну державу відпові-
дальних інтелектуальних чи-
новників, політичних і еконо-
мічних свобод, вільної преси, 
— державу, де поважатимуть 
людину. ■

Поки українські бійці ночують у холодних окопах і боронять державу, а більшість 
цивільних волонтерять і донатять 24/7, окремі ділки наживаються в особливо 
великих розмірах.

ВІДЛУННЯ

Кадропад у владі
Очищення чи заміна меблів?

■

«Золоті» яйця від Міноборони на лінії фронту.❙
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Політика подвійних стандар-
тів Китаю щодо російсько-ук-
раїнської війни, попри нама-
гання Піднебесної виглядати 
привабливо, лізе на поверхню 
крізь усі дипломатичні шпа-
рини. Ці хитрозроблені, кіль-
карівневі ігри Пекіна ні для 
кого не таємниця. 
З одного боку, верховний лі-
дер країни Сі Цзіньпін заявляє 
про важливість територіальної 
цілісності України, і водночас 
на китайському ТБ крутиться 
російська пропаганда. 
На своєму паралельному істо-
ричному витку Пекін, дбаючи 
про власну міжнародну репута-
цію, розглядає рф як свого васа-
ла, що виконує брудну роботу. 
Тож чи є реальним сценарій 
введення військ КНР до Сибіру 
на тлі ймовірної військової по-
разки й слабкості рф?

Джокер спалився 
 Аналітики вважають, що 
КНР не може сказати, що не 
підтримує територіальної 
цілісності України, з однієї 
простої причини: вона має по-
руч Тайвань. Якби Китай під-
тримав сепаратистів «л-днр», 
то він тим самим перекреслив 
би всю власну політику щодо 
Тайваню. Тому Пекін обмеже-
ний у своїх висловлюваннях 
на загал.
 Водночас представник роз-
відки Сполучених Штатів у 
Конгресі нещодавно заува-
жив, що вторгнення КНР до 
Тайваню не є неминучим. Тоб-
то КНР іще не ухвалила одно-
значного рішення вторгнутись 
у Тайвань. Хоча б тому, що Ки-
тай сьогодні не готовий нара-
зити себе на санкції.
 Сі ще не зібрав свій так зва-
ний «клуб автократів» і не по-
будував між ними ланцюжки 
постачання, достатні еконо-
мічні, дипломатичні й війсь-
кові відносини. Тому КНР ви-
мушена балансувати.
 З іншого боку, напередодні 
широкомасштабного вторгнен-
ня Китай і росія підписали до-
говір про партнерство без меж.
 У КНР знали про вторгнен-
ня. Але у Китаї чомусь вва-
жали російську армію силь-
нішою, ніж вона є насправ-
ді. Вони недооцінили рівень 
російської корупції та опір Ук-
раїни. І не були готові до того, 
що «друга армія світу» вия-
виться «потьомкінською».
 Тепер Китаю легше спри-
ймати свою переконаність у 
тому, що такі угоди про друж-
бу мають межі. Менш ніж че-
рез два десятиліття після 
того, як Китай і Радянський 
Союз підписали свій останній 
договір про дружбу, між дво-
ма країнами відбулася серія 
гострих прикордонних сути-
чок. Експансіоністськи нала-
штовані китайські націоналіс-
ти в поєднанні зі зростаючим і 
ледь прихованим презирством 
Китаю до російської слабкості 
здатні за лічені миті зруйнува-
ти нинішнє зближення росії і 
Китаю. 
 І офіційний Пекін попри 
домовленості, в яких зазначе-
но, що всі невирішені питання 
врегульовані, тримає свої екс-
пансіоністські можливості від-
критими.
 Підстави для «перегляду» 
китайсько-російського кордо-
ну — глибокі. Китай і рф спе-
речалися та боролися через 
свій спільний кордон протя-
гом століть, тоді як «офіцій-
не» врегулювання, таке, яким 
воно є зараз, відбулося лише у 
2008 році. Через багатовіковий 

прикордонний конфлікт, який 
передує офіційному існуванню 
обох країн, Китай може лег-
ко скористатися приводом для 
скасування чинних угод, вима-
гаючи від рф повернення Вла-
дивостока, а також близько 23 
тисяч квадратних миль колиш-
ньої китайської території, яку 
росія утримує з 1860 року.

Захопити росію без зброї
 Отже, наразі реальна те-
риторіальна спокуса для Ки-
таю вбачається на півночі, на 
російському Далекому Сході.
 Хоча ми не можемо знати, 
про що думає Сі, давно уста-
лена модель поведінки Китаю 
свідчить, що в той час, як росія 
перенаправляє підрозділи при-
кордонної безпеки на війну про-
ти України, варто замислитися 
над тим, чи може Китай обмір-
ковувати експансіоністські дії 
на півночі, вздовж розгалуже-
ного і слабко контрольованого 
російського кордону.
 Історія конфліктів у регіоні 
і значний демографічний дис-
баланс між Китаєм і населен-
ням Далекого Сходу росії, що 
скорочується, роками піджив-
лювали припущення про те, 
що Пекін може просунутися 
на північ. Існують усі переду-
мови для несподіваного поси-
лення напруги на китайсько-
російському кордоні. 
 Але захоплювати росію 
зброєю Китай не бачить жод-
ного сенсу, бо він і так має 
росію. В усіх необхідних йому 
іпостасях і позах.
 У росії є цілі регіони, де вже 
навіть не розмовляють росій-
ською, лише китайською. Ми 
можемо називати росію і васа-
лом, і обслугою Китаю, інши-
ми подібними визначеннями, 
але в підсумку — рф потрібна 
Китаю рівно в тому статусі, в 
якому вона зараз є.
 Керівник ЦРУ нещодав-
но сказав, що Китаю небайду-
жа його репутація, тому йому 
дуже зручно, якщо він замис-
лив злодійство, мати собі тако-
го «м’ясника», як путін, яко-
го можна відправити зробити 
злочин, не забруднюючи влас-
ні руки кров’ю.
 І це правда, бо навряд чи 
знайдемо сьогодні на земній 
кулі іншого такого ж безприн-
ципного і жорстокого лідера. 
І в цій ролі путін Піднебесну 
повністю влаштовує.

КНР витерла ноги об росію
 Однак Захід не звернув ува-

гу на знаковий саміт Шанхай-
ської Організації Співпраці, 
що проходив на початку осені 
минулого року в Самарканді. 
Можна вважати, що стались 
історичні події — регіональ-
ний переділ Китаєм колиш-
ньої сфери впливу росії.
 Аналіз інформації за під-
сумками саміту китайської 
агенції Сіньхуа та адаптація 
дипломатичних термінів до 
широкого розуміння дають 
підказку, що, за задумом Пе-
кіна, васалами вбачаються 
Таджикистан, Білорусь, Тур-
кменістан, Монголія.
 Стратегічно важливі май-
бутні китайські колонії — Ка-
захстан, Пакистан.
 Регіональні партнери, на 
суверенітет яких Китай поки 
що не претендує, — Узбекис-
тан, Азербайджан, Іран.
 Конкурент у регіоні — Ту-
реччина.
 І цим розподілом Китай ви-
тер ноги об росію.
 Отже, реальна ситуація по-
лягає в тому, що Китай де-фак-
то не лише дав гарантії безпеки 
Казахстану, а й виставив уль-
тиматум про дружбу Білорусі 
(!!!). Нагадаймо, ще не так дав-
но президент лукашенко рубав 
дрова для Європи, щоб не за-
мерзла без російського газу!
 Китайська державна аген-
ція Сіньхуа використала певну 
градацію розподілу ролей між 
апетитами Китаю щодо країн, 
яка зображає нову ієрархію Сі 
Цзіньпіня.
 Білорусь — найближчий 
друг і широкий стратегічний 
партнер за будь-якої погоди.
 Таджикистан — сусід і пар-
тнер, який повинен краще ста-
ратися для конкретних резуль-
татів (між рядками: віджати 
більше родовищ).
 Казахстан — постійне ши-
роке стратегічне партнерство 
зі спільним майбутнім (озна-
чає: Китаю потрібен безпере-
шкодний доступ до території і 
вихід до Каспійського моря).
 Пакистан — гідний довіри 
стратегічний партнер зі спіль-
ним майбутнім (звісно, Китаю 
потрібен вихід до океану).
 Туркменістан — стратегіч-
не партнерство, яке Китай го-
товий наполегливо розвивати 
(тут читається ультиматум: 
будете лягати під росію — ста-
нете банкрутами).
 Узбекистан — стратегічна 
взаємодовіра і взаємовигідне 
партнерство (тут розуміння, що 
захопити буде не так просто).

 Азербайджан — будемо 
планувати стосунки зі стра-
тегічної перспективи (також: 
поглинути не так просто).
 Монголія — широке стра-
тегічне партнерство (або прос-
то: давайте руду і вугілля, пе-
реходьте на китайські рейки).
 Іран — широке стратегічне 
партнерство (все залежатиме 
від збройного потенціалу Те-
герана).
 Туреччина — взаємовигід-
на співпраця, треба консоліду-
вати політичне підґрунтя стра-
тегічної співпраці (між рядка-
ми — впертий баран і незруч-
ний конкурент).
 Росія — Китай готовий 
розвивати підтримку ключо-
вих інтересів кожної зі сторін 
і прагматичну співпрацю в га-
лузі торгівлі, сільського госпо-
дарства і товарних перевезень 
(простіше: ви — сировинний 
придаток, давайте вашу на-
фту, зерно і поїзди і не вима-
хуйтесь).

Мапа нових кордонів Китаю 
давно готова
 До цього саміту КНР готу-
валась не один місяць. Так, іще 
задовго до згаданого історично-
го зібрання, навесні 2022 року, 
китайські телеканали демонс-
трували нову мапу — підсум-
ки розпаду країни-агресора рф. 
Карта, що з’явилася в ефірі те-
леканалів, демонструє, як, на 
думку Піднебесної, виглядати-
ме росія після розпаду, що від-
будеться внаслідок перемоги 
України у війні. І це все демонс-
трувалось на тлі маніпулятив-
них балачок кацапських пропа-
гандистів про про нову модель 
міжнародних відносин російсь-
кої федерації та Китаю.
 На карті поділу рф вид-
но, що Україна отримає назад 
свої етнічні землі — Кубань та 
Слобожанщину, великі шмат-
ки «імперії» розділять між со-
бою Китай, Монголія та Ка-
захстан, а Японія поверне на-
зад Курильські острови. США 
та Норвегія також отримають 
частину території. Водночас 
разом із повернутими колиш-
німи українськими територія-
ми, судячи з карти, ми отри-
маємо кордон з новим сусідом 
— Китаєм. Цікаво, що, за цією 
мапою, москва має опинитись 
на території білорусі. Очевид-
но, нам передати москву пекін 
не наважується, бо там теж ки-
тайців чимало.
 Отже, щодо китайських 
намірів і дій, картина цілком 
очевидна. Пекін почав окупа-
цію Далекого Сходу на тери-
торії росії, не застосовуючи 

свою 9-мільйонну армію.
 «Китайці займаються масо-
вими інвестиціями і переселен-
ням своїх громадян у прикор-
донні міста росії і таким чином 
беруть у цих населених пунк-
тах владу в свої руки», — каже 
полковник запасу ЗСУ і війсь-
ковий експерт Олег Жданов. 
Він упевнений, що китайцям 
потрібно близько 10 років, щоб 
узяти під контроль всю місце-
ву владу. Тому не виключено, 
що завтра росіяни можуть про-
кинутись у декотрих містах із 
червоним прапором, як це вже 
було в Благовіщенську. 

Повернути «втрачене»
 Китайська історична наука 
і преса вже багато десятиліть 
стверджують про агресію росії 
проти Китаю, про перманен-
тне захоплення китайських 
територій росіянами, почи-
наючи від ХVII століття, про 
«нерівноправні договори» з 
росією. Комплекс територіаль-
них претензій до СРСР країні 
представив ще Мао Цзедун. 10 
липня 1964 року на зустрічі з 
головою соціалістичної партії 
Японії Кодзі Сасакі він ска-
зав: «Радянський Союз захо-
пив занадто багато земель... 
Вони відрізали все, що можна 
відрізати... Понад 100 років 
тому вони відрізали землі на 
схід від Байкалу, включно з 
Болі (Хабаровськ) і Хайшень-
веєм (Владивосток), і півостро-
вом Камчатка. Цей рахунок не 
погашено, ми ще не розрахува-
лися з ними».
 У китайських реаліях від-
мови від територіальних пре-
тензій не відбулося. Карти 
з позначенням «історичних 
кордонів Китаю» і «втраче-
них територій» друкуються й 
донині. Китайські діти вчать-
ся за підручниками, де «своєю 
територією» називається Са-
халін, Приморський і поло-
вина Хабаровського краю, 
Алтай, Тува і Бурятія, знач-
на частина Іркутської облас-
ті, Єврейська автономна об-
ласть, Забайкальський край і 
Амурська область.
 «7300-кілометровий ки-
тайсько-російський кордон, 
— пише в своїй статті профе-
сор Пекінського університе-
ту Лі Даньхуей, — сформу-
вався в результаті послідовних 
дій царської росії з «обгризан-
ня» китайської території, для 
чого були використані кілька 
нерівноправних договорів».
 От вона — розплата росії, 
прийшла. Але занадто доро-
гою і високою ціною для Ук-
раїни. ■

РОЗПЛАТА

Росія — вже васал КНР
Україна і Китай можуть мати спільний кордон? 

■

Пекінська версія поділу агресивної рф після перемоги України.❙

Китай поглинає росію.❙
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Повернення після примусового 
всиновлення й «оздоровлення»
 «Ще одна хороша історія по-
вернення: мама з донькою нині 
в Україні», — написав Дмитро 
Лубінець, Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав лю-
дини, в середині січня на своїй 
сторінці у фейсбуці. 
 Минулого жовтня у Херсоні 
російські зайди ще почувалися 
господарями, тож не дивно, що 
жінка з дитиною намагалася виї-
хати. Без варіантів — тоді «еваку-
ацію» із захопленого росіянами 
Херсона могли проводити тільки 
служби рф, яка створює пропа-
гандистську картинку про «без-
межне бажання» всіх українців 
«любіть матушку-рассію».
 Дорогою жінка зрозуміла, що 
можливості повернутися додо-
му може вже не бути, адже доб-
ровільна евакуація перетворю-
валася на примусову депорта-
цію — речі українці залишали у 
центрі залів очікування, до них 
не можна було підходити і заби-
рати, адже російські військові, 
які «супроводжували» людей, це 
сприймали як намагання втекти 
від «евакуації».
 Жінку з дитиною, а також ін-
шими мешканцями Херсона та 
області вивезли в росію. Для того, 
аби українці обрали громадянс-
тво країни-агресорки, працюва-
ли безкоштовні юристи, жодних 
інших питань вони не вирішува-
ли. «На жаль, жінка з маленькою 
донькою мала неприємності з ук-
раїнськими документами, однак 
відновити чи бодай посприяти їх 
відновленню росіяни не спромог-
лися», — констатував Дмитро 
Лубінець.
 Наприкінці минулого року 
вдалося повернути з росії 16-річ-
ного Сергія, який мешкав побли-
зу Маріуполя. Незадовго до війни 
він втратив батьків. Після захоп-
лення російськими окупантами 
населеного пункту, в якому жив, 
хлопця разом з багатьма інши-
ми дітьми спочатку вивезли у До-
нецьк, а потім на територію росії, 
де всиновили. 
 Сім’я, в якій довелося жити 
хлопцю, мала трьох власних ді-
тей і вже одну всиновлену. Сергій 
намагався уникати розмов з ними 
всіма. Ставлення до нього не було 
жорстоким, однак увесь час під-
літка не полишала думка про те, 
щоб вирватися додому.
 «Я хочу повернутися з рф в 
Україну», — таке повідомлення 
залишив Сергій в одному з чат-
ботів. Й отримав відповідь, що 

йому в цьому допоможуть. А че-
рез деякий час його вже зустріча-
ли на кордоні з Україною. 
 Українські документи хлопця 
знищили в «днр», видавши свідоц-
тво про народження за зразком рф. 
За лічені дні після повернення, вже 
29 грудня, Сергій отримав паспорт 
громадянина України.
 Ще один приклад. Додому в 
грудні повернулися три дитини, 
яких розлучили з батьками та під 
приводом «оздоровлення» вивез-
ли у серпні 2022 року до дитячого 
табору «Ведмежа» у місто Геленд-
жик російської федерації. Це ста-
лося під час тимчасової окупації 
Харківської області. 
 «Як омбудсман я сприяв на-
данню сім’ї грошової підтримки 
за допомогою благодійного фон-
ду «Карітас України», а також от-
риманню батьками закордонних 
паспортів для повернення дітей 
до України, — повідомив Дмитро 
Лубінець. — Адже наразі дорога 
до рф пролягає через треті краї-
ни, тому батькам довелося прой-
ти величезний та подекуди небез-
печний шлях, здолати який само-
стійно практично неможливо. Ра-
дий, що вдалося відновити право 
на єдність родини, свободу пере-
сування та вільний вибір місця 
проживання дитини. Зазначу, 
що логістично повернення дітей 
відбулось за допомоги благодійної 
організації Save Ukraine / Спасе-
мо Україну».

Гебістські правила 
 «На сьогоднішній день депор-
тація дітей триває, — коментує 
правозахисник Павло Лисянсь-
кий. — Нещодавно робили «ева-
куацію», а насправді примусову 
депортацію з Соледара, до того 
— зі Світлодарська, з населених 
пунктів Сватівського напрямку. 
За добу можуть вивозити на під-
контрольні росії території від 700 
до 1000 дітей».
 У результаті фільтраційних 
заходів частина неповнолітніх 
громадян України опинилася в 
росії без офіційних представни-
ків, бо родичі були або затримані, 
або навіть убиті росіянами — або 
впритул, або невибірковими пос-
трілами, це — воєнні сироти. 90 
відсотків тих, хто перебував в ук-
раїнських сиротинцях, мають 

біологічних родичів, кажуть пра-
возахисники. 
 Виокремлюють щонайменше 
чотири категорії українських ді-
тей, яких піддають депортації: 
діти-сироти; діти, батьків яких 
позбавили батьківських прав; 
діти, які залишилися без нагля-
ду; діти з батьками, які теж були 
примусово депортовані за програ-
мою «Соотечественник» переваж-

но у віддалені кутки рф.
 Регіоном масової фільтра-
ції (перевірки на лояльність до 
окупантів) була і залишається 
Донецька область. Це не лише 
Маріуполь, Волноваха, а й інші 
населені пункти. Точковими міс-
цями перевірки одразу після 24 
лютого були Сумська, Чернігівсь-
ка та Київська області. 
 Директорка ГО «Східна право-
захисна група» Віра Ястребова ще 
в грудні 2022 року зауважувала на 
пресконференції в агентстві «Ук-
рінформ»: «Враховуючи те, що 
хворі діти рф не потрібні, то вони 
там вирішили своїми фашистсь-
кими методами, що дітей з хворо-
бами і вадами здоров’я і розвитку 
вони залишатимуть на тимчасово 
окупованих територіях. А дітям з 
відмінним здоров’ям вони шука-

тимуть родини і будуть їх розсе-
ляти вже на території рф».
 Зрозуміло, що російські медіа 
маніпулятивно переконують, що 
рятують наших громадян віком 
від 0+ від «кієвскава рєжіма» та 
облаштовують їм «райське жит-
тя». Натомість у реальності кож-
ного, незалежно від віку, в росії 
та на тимчасово підконтрольних 
територіях чекає миттєва деук-
раїнізація і відповідальність за 
статтею 207.3 Кримінального ко-
дексу — «Публічне поширення 
свідомо неправдивої інформації 
про використання збройних сил 
російської федерації, виконан-
ня державними органами росій-
ської федерації своїх повнова-
жень». Тобто навіть якщо з вуст 
дитини «за поребриком» прозву-
чить правда про жорстоку напад-
ницьку війну росії в Україні, — 
виховуватимуть у традиціях кгб. 
 За інформацією юристки Ре-
гіонального центру прав людини 
Катерини Рашевської, найчасті-
ше українських дітей, як і дорос-
лих, із 2014 року залякують «фа-
шистським режимом в Україні» 
та «Правим сектором». Правоза-
хисниця каже, що відправляють 
примусово на Сахалін, в Астра-
хань, Мурманськ, Дагестан, за-
галом щонайменше до 57 геогра-
фічних місць росії.
 За свідченням семи прийом-
них батьків, які мають статус ре-
сурсних сімей у рф, тобто мають 
досвід виховання таких дітей, 
представники органів опіки їм 

телефонували і безальтернатив-
но переконували взяти на уси-
новлення замість дитини з росій-
ської федерації пятьох із Донбасу. 
Або кажуть: «Візьміть двох», — а 
привозять дев’ятьох.

Депортація — воєнний злочин
 В аналітичному звіті «Депор-
тація громадян України з тери-
торії ведення активних бойових 
дій чи з тимчасово окупованої 
території України на територію 
російської федерації та респуб-
ліки білорусь», підготовлено-
му коаліцією понад 30 українсь-
ких та міжнародних громадсь-
ких об’єднань «Україна. П’ята 
ранку», наводять такий приклад 
безальтернативної евакуації. У 
селище Врангель потягом із Та-
ганрога 21 квітня 2022 року при-
були 308 маріупольців та меш-
канців інших окупованих тери-
торій Донецької області, серед 
яких 90 дітей. Усього в російсько-
му Примор’ї 14 пунктів тимчасо-
вого розміщення (у містах Влади-
восток, Находка, Артем, Уссурій-
ськ).
 За грудневими даними, для 
українських громадян у росій-
ській федерації і на тимчасово 
окупованих територіях України 
створено 820 пунктів тимчасово-
го розміщення, каже експертка 
Альона Луньова. У них перебува-
ють 40 тисяч осіб. Це ті, кого тре-
ба забезпечити житлом. Ця цифра 
дуже різниться від показника 4,7 
млн — а саме стільки, звітує краї-
на-агресорка, прибуло з України 
людей, дітей серед них понад 685 
тисяч. Інші дані УВБК ООН, яка 
констатує, що українських гро-
мадян перемістилося в росію по-
над 2,8 млн.
 У багатьох — проблеми з доку-
ментами. Бо заради безпеки себе і 
дітей знищували все, на чому був 
український тризуб, а багатьох 
окупанти свідомо обманювали, 
що їм буде краще жити з російсь-
ким триколором. І це ускладнює 
і так хиткі можливості повернен-
ня на українські території, що на 
практиці можна зробити майже 
винятково через треті країни.
 Найскладніше шлях до ук-
раїнського дому знайти дітям, 
особливо молодшого віку, які 
не можуть навіть розповісти про 
себе, а тим більше — скориста-
тися інтернетом. Тому важли-
во, щоби про них повідомляли 
батьки чи родичі, заявляючи у 
правоохоронні органи, до Націо-
нального інформаційного бюро, 
до офісу Уповноваженого Вер-
ховної Ради з прав людини про 
те, що дитина, ймовірно, перебу-
ває на території російської феде-
рації. Якщо не говорити про це, 
особливо у випадку, коли в дити-
ни є рідні, — її не повернути, пе-
реконана директорка з адвокації 
Центру прав людини Zmina Аль-
она Луньова. 
 Депортація — це один з воєн-
них злочинів росії, за який ма-
ють нести відповідальність його 
ідейні натхненники, організато-
ри і ті, хто створює патронат при-
мусовим діям. ■

ДЕПОРТАЦІЯ

На Сахалін і в інші 
віддалені кутки
Окупанти депортували до 700 тисяч українських дітей, 
вдалося повернути поки що лише 125

■

16-річного Сергія, що мешкав поблизу Маріуполя, встигли в росії 
всиновити, однак його вдалося повернути в Україну.
Фото офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Із захоплених територій із 2014 року рф депортує юних українців, щоб 
маніпулювати у своїх медіа темою порятунку від «Правого сектору» 
та мати чутливий козир для можливих переговорів. За різними дани-
ми, до 700 тисяч українських дітей примусово опинилися у росії та на 
підконтрольних країні-агресору територіях за період воєнних дій. На-
томість на тепер поки що маємо лише 125 історій повернення, прізви-
ща в яких та подробиці мало афішують, щоб не нашкодити подальшій 
долі неповнолітніх жертв сучасної російсько-української війни.

Маму з донькою окупанти маніпулятивно відправили в росію з Херсона.❙

Вдалося повернути трьох дітей, депортованих із Харківщини.❙

Депортація — це один з воєнних злочинів росії, за який 
мають нести відповідальність його ідейні натхненники, 
організатори і ті, хто створює патронат примусовим діям.



Оксана ЛУЦЕНКО
(сайт texty.org.ua)

 Серпень 2022 року, США, 
Флорида. Я й мій 4-річний син 
Лев другий місяць гостюємо 
(читай «пересиджуємо війну») 
в сестри мого чоловіка. У нас є 
все для комфорту: гостинна ро-
дина, власна кімната, садочок 
для Лева через дорогу, океан, 
сонце й навіть українські друзі 
поруч.
 Я й далі дистанційно пра-
цювала на своїй українській ро-
боті, для задоволення мінімаль-
них потреб та оплати садочка 
нам вистачало наших з чолові-
ком заробітків.
 Водночас дуже не вистачало 
обіймів чоловіка, сім’ї, київсь-
кої прохолоди, друзів, флетвай-
ту, а не шмурдяка зі Старбак-
са, українських цін і мого кота. 
І було ще щось неочевидне, що 
мене тягло додому, але тоді я не 
вміла його сформулювати.
 Тож у вересні я вирішила 
приїхати в Україну, наобійма-
тися з чоловіком, закинутися 
десятками флетвайтів і через мі-
сяць повернутися до свого сина 
та хліба за 200 грн.
 Половину речей я залишила 
в Штатах, бо навіщо мені літні 
речі в Україні у вересні. Набра-
ла одну валізу стейків (в Амери-
ці просто культ стейків, тому не 
дивуйтеся), другу — подарунків 
родині зі Штатів і повернулася в 
обійми Києва. Ненадовго ж.
 Як гадаєте, що було далі? 
Красива осінь, друзі, роди-
на, коханий поруч, нуль при-
льотів, навколо дуже багато сі-
мей з дітьми, чудовий вересень 
— honey moon.
 Усе це так мене зачарувало, 
що я бачила єдине рішення. Без-
поворотну доставку дитини до-
дому (це була складна комбіна-
ція). На зміну мені у США по-
летіла свята людина — свекру-
ха, і ми з чоловіком спочатку 
натяками, повільно промацую-
чи ґрунт, презентували їй про-

єкт доставки Лева додому. Тобто 
все просто — щоб привезла нам 
сина. І валізи, і, знову ж таки, не 
забуваємо про стейки й мої речі в 
Америці (стейки були в пріори-
теті, тому половина речей зали-
шилася там), і «яблучну» техні-
ку, яка, звісно, всім раптово зна-
добилася.
 Ми дуже переймалися, 
чи пропустять Лева. Адже 
в’їжджав він у країну зі мною, а 
повертався з бабусею, тому офор-
мили в Україні всі можливі но-
таріальні заяви й надіслали їх до 

США. Доставлення було успіш-
ним, жодних документів не пи-
тали, а я поїхала до Варшави, 
щоб зустріти їх там з важкими 
валізами.
 Чи було це рішення емоцій-
ним? Найімовірніше, так. Адже 
саме наприкінці вересня всі по-
чали збирати тривожні ядерні 
валізки та вираховували, в яку 
зону потраплять при ядерному 
вибуху, купувати респіратори й 
протигази.
 А я надумала повертати ди-
тину додому. В «ядерну вій-
ну». Так непомітно для самої 
себе я з людини-раціо перевті-
лилася на людину «як буде, так 
і буде». Тоді хотілося поверну-
тись до своєї кращої версії жит-
тя. Жити на повну, попри те, що 
кривавий сусід вирішив за нас 
інакше. Хотілось відчувати, що 
йому це не вдається. Ми оренду-
вали більшу квартиру, поверну-
ли сина до садочка в Києві, за-
брали кота від мами — такий 
собі щасливий реюніон.

 Але рішення у вересні — 
це одна річ. Далі насправді все 
було не надто весело. 10 жовтня 
— перший обстріл після довгого 
спокою, ще й у таких масшта-
бах. Далі були перманентні від-
ключення електрики, немож-
ливість нормально працювати, 
рекомендації їхати з Києва тим, 
у кого є можливість перезимува-
ти деінде. Блекаут / ядерна вій-
на / підуть із Білорусі / блека-
ут.
 «Перчинки» до цієї історії 
додала наша зовсім нещодавня 

пригода. Після святкування Ми-
колая о 5-й ранку ми втрьох про-
кинулись удома від потужного 
вибуху й вібрацій. Нічна поже-
жа в квартирі на поверх нижче. 
Були впевнені, що прилетіло по 
нашому будинку «привітання» 
від «визволителів». Побігли в 
коридор ховатися, але за звука-
ми знизу й полум’ям, що вже по-
чало діставатися нашого вікна, 
зрозуміли, що це пожежа після 
«побутового» вибуху в сусідів 
під нами.
 Одяглися за секунди, схопи-
ли документи й вибігали в уже 
задимлений коридор із мокри-
ми рушниками на обличчях, 
назавжди прощаючись з квар-
тирою й усім нажитим добром, 
що залишалося в ній.
 Ми пережили сильний стрес, 
Лев трусився від страху, а ми з 
чоловіком ще довго не могли 
спокійно спати, бо очікували на 
нові вибухи о 5-й ранку.
 Наша квартира мінімаль-
но постраждала — на відміну 

від тієї, в якій стався вибух: у 
сусідів знизу вибило дві фасадні 
стіни. А це означає, що під нами 
тепер гуляє холодний зимовий 
вітер. На вулиці мороз  -10, у на-
шій квартирі градусів 16, світло 
періодично вимикають, грітися 
додатковими електричними за-
собами не вдається.
 Заразом квартира просякла 
гаром — здавалося, той сморід 
переслідуватиме нас завжди.
 Тому ми кілька тижнів по-
жили в батьків і повернулися 
додому, як тільки сморід трохи 
вивітрився й житло стало більш-
менш придатним для життя.
 Здавалося б, саме час нам із 
сином поїхати до Флориди — 
погрітися, перечекати триво-
ги майбутнього лютого місяця. 
Але ні. Немає такого рішення. 
Воно здається логічним, але чо-
мусь ніяк його не ухвалюю.
 І ось нарешті в мене народи-
лось формулювання того неоче-

видного, що мене тут тримає. Це 
важливість проживати спільний 
біль і дискомфорт тут і зараз. Це 
відчуття того, що справжнє жит-
тя — воно тут. Ось таке неідеаль-
не, без сонця, тепла, світла нон 
стоп, з тривогами і страхами.
 І я живу це життя тут на-
справді. Удома — це не там, де 
ти зараз. Удома — це там, де по-
чуваєшся на своєму місці.
 Моє «на місці» зараз тут, по-
руч із сім’єю, у тривогах, стре-
сах, незламності, в допомозі вій-
ськовим, у повідомленнях «Як 
ти?», «Ви це також чули?», «То 
приходьте до нас, у нас є газовий 
пальник», у київському житті в 
контексті.
 То шлях додому чи шлях до 
тривог? Ви самі обираєте, що го-
ловне: «додому» чи «до тривог». 
І тут не працюють жодні прави-
ла правопису. Тільки відчуття, 
які інколи навіть не вдається 
сформулювати. ■
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Добре, коли поруч є кохана людина.❙

ВЛАСНИЙ ВИБІР

Шлях додому, шлях до тривог
Чому я з дитиною повернулась зі США в Україну

■

Щасливі мама з сином.❙

Лев повернувся до свого київського садочку.❙

Лев гріється вдома.❙

Нарешті в мене народилось формулювання того 
неочевидного, що мене тут тримає. Це важливість 
проживати спільний біль і дискомфорт тут і зараз. 
Це відчуття того, що справжнє життя — воно тут. 
Ось таке неідеальне, без сонця, тепла, світла нон стоп, 
з тривогами і страхами.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Недавно інформаційний про-
стір сколихнула новина про те, 
що вінницькі лікарі дістали з 
тіла пораненого гранату ВОГ, 
яка не розірвалася. Про всяк 
випадок в операційній чергу-
вали двоє саперів, страхуючи 
роботу медичного персоналу. 
Оперативне втручання пройш-
ло успішно. Врятованого бій-
ця, який однозначно народив-
ся у захисній сорочці (це щоб 
не сказати — у бронежилеті), 
відправили на подальшу реа-
білітацію. Хлопцю пощастило, 
оскільки його янголи-охорон-
ці зуміли явити справжнє диво 
руками найдосвідченішого лі-
каря ЗСУ, генерал-майора Ан-
дрія Верби. Але у березні мину-
лого року практику екстреної 
військової хірургії швидко ос-
воїли і медики, які звикли пра-
цювати винятково у штатному 
режимі. На їхній операційний 
стіл сьогодні потрапляють не 
лише фронтовики, а й люди, 
які стали жертвами звірств 
осатанілих рашистів.

«Ми зрозуміли, що прийшла 
велика біда»
 Першого пацієнта з вогне-
пальним пораненням до Хар-
ківської обласної лікарні при-
везли 25 лютого. Той чоловік 
був не військовим, а простим 
водієм, який намагався вивез-
ти з-під обстрілів своїх близь-
ких. Усі пасажири загинули 
одразу, а він потрапив на опе-
раційний стіл і дивом вижив. 
Так у хірургічному відділен-
ні, яке до війни спеціалізува-
лося на складних операціях 
експертного типу, почалася 
нова історія. 
 Завідувач Кирило Пархо-
менко каже, що про настан-
ня великої біди здогадав-
ся вже після перших вибухів 
на околицях міста. Але тоді 
й гадки не мав, наскільки те 
лихо буде тривалим і глибо-
ким. «Ми із сином, лікарем-
інтерном, зібрали речі і пої-
хали до лікарні, — пригадує 
він в інтерв’ю Харківському 
пресклубу. — Так само вчи-
нили і 90 відсотків наших ко-
лег. Покинули місто в основ-
ному дівчата з молодшого пер-
соналу. У перші дні в нас ли-
шилося усього дві санітарки, 
тому їхню роботу часто вико-
нували лікарі. Ночували ми 
теж тут — у коридорі на під-
лозі. Додому я зміг приїхати 
лише 11 травня, коли стало 
вже трішки легше».
 Запасів ліків та перев’я-
зочних матеріалів у клініці 
вистачило рівно на кілька 
днів. Підвезти їх було ніяк, 
оскільки ще не було сформова-
но відносно безпечні логістич-
ні маршрути. Врятували ситу-
ацію небайдужі харків’яни, 
які почали зносити до кліні-
ки все, що є у домашніх аптеч-
ках. Особливо запам’ятався ві-
зит щиросердної і вигадливої 
бабусі. Вона порізала на стріч-
ки простирадло, змотала його 
у клубки і вручила зворуше-
ним медикам. Навіть ця не-
хитра заготівка пішла в хід.  
Системні державні поставки 
вдалося налагодити лише на-

прикінці березня. До того часу 
провізію, якою ділилися коле-
ги з інших областей, доставля-
ли безстрашні волонтери. Без-
цінну фахову допомогу хірур-
гам обласної лікарні надали і 
фахівці з військового шпита-
лю, які за вісім років війни 
на Донбасі отримали великий 
досвід порятунку поранених. 
Словом, доктору медичних 
наук, професору кафедри он-
кохірургії Харківської медич-
ної академії післядипломної 
освіти (ХМАПО) Кирилу Пар-
хоменку довелося освоїти но-
вий і, на жаль, нині актуаль-
ний профіль. 
 Сьогодні лікарня вже за-
безпечена усім необхідним. 
Навіть якщо у місті після об-
стрілу зникне світло і вода, 
вони зможуть спокійно про-
триматися кілька діб. Голо-
вне, аби ракета не влучила в 
саму клініку.

«Ми попадали на підлогу. 
Було нереально страшно»
 Пацієнтам, яких привозять 
з фронту, у хірургічному відді-
ленні часто дають свої прізви-
ща, аби продемонструвати їм 
свою вдячність і теплоту. Од-
ного з хлопців, наприклад, тут 
назвали Танкістом, тому що 
він «своєю джавеліною» під-
бив дві ворожі бронемашини. 
Цілився і в третю, але отри-
мав поранення. «Наші війсь-
кові стали нам дуже рідні. Ми 
їх буквально носимо на руках, 
— у погляді лікаря з’явилася 
особлива теплота. — Знаєте, 
з роками на цій роботі трохи 
черствієш. Щодня — медич-
на рутина. Але коли нам по-
чали везти поранених, то від-
крилися якісь фібри душі чи, 
може, чакри. Бувало, від вто-
ми мої колеги просто падали з 
ніг. Тоді я їм казав: «Ви тут у 
теплі і добрі, а уявіть, як на-
шим хлопцям в окопах». І вто-
ма враз минала». 
 Нескінченним потоком 
сюди надходять і цивільні з 
районів, які потрапили під об-
стріли. Був також період, коли 
фактично усі ліжка зайняли 
люди з деокупованих сіл та 
містечок. «Як правило, із за-
недбаним перитонітом, киш-
ковою непрохідністю чи онко-
логією у мирний час ми мали 
справу десь кілька разів на рік, 
— каже лікар. — А тут — доб-
ра черга. Можна сказати, що 
люди, які перебували в окупа-

ції, не отримували жодної ме-
дичної допомоги. До того ж ці 
«освободітєлі» ґвалтували їх, 
забирали їжу, катували, роз-
писували паркани матюччям, 
малювали статеві органи. Ми 
такі розповіді почули, що во-
лосся ставало дибки».
 Особлива історія — пора-
нені, яких рятувальники діста-
ють з-під завалів після арти-
лерійських обстрілів. Кирило 
Пархоменко каже, що ніколи 
не зможе забути їхній запах. 
Це суміш крові, пилу і шту-
катурки. Кожна з таких тра-
гедій «залишає на серці глибо-
кий рубець», який болить ще й 
через особливості теперішньої  
біди. Якось до хірургічного 
відділення бійці спецслужби 
привезли двох поранених ко-
регувальників. Тобто саме тих 
кацапських запроданців, що 
наводять артилерію москалів 
на міські об’єкти. З лікарні до 
СБУ їх відправили живими-
здоровими, хоча на той час тут 
вже пережили не одну ракетну 
атаку. 
 Одного разу «прилетіло» 
просто по адміністративному 
корпусу. «У нас якраз «планір-
ка» була, — пригадує лікар. — 
Деякі шибки полетіли. Ми по-
падали на підлогу. Повинен 
вам сказати, що за свої 52 роки 
я ніколи не переживав такого 
тваринного жаху. Коли бачиш 
літак, який скидає вибухівку 
просто біля тебе, це нереаль-
но страшно. Наша операцій-
на розташована на дев’ятому 
поверсі, тому під час обстрілів 
будівля буквально трясеться. 
Кілька разів вибігали в кори-
дор з піднятими руками, якщо 
була можливість залишити 
хворого на якусь хвилину». 
 На військові «рейки» відді-
лення перебудувалося досить 
швидко. Тут створили брига-
ди лікарів, які змінюють і під-
страховують одна одну. При-
чому нова система працює 
чітко, мов швейцарський ме-
ханізм. Волонтери придбали 
для них рації, які допомага-
ють спілкуватися по лікарні, 
коли зникає зв’язок. Старі ге-
нератори замінили більш по-
тужними і навіть отримали 
від військових у користуван-
ня бронежилет. Без нього ніх-
то не виходив за стіни корпусу 
у той період, коли орки Харків 
засипали вибухівкою з якоюсь 
несамовитою постійністю.
 У перші дні війни з ворожи-

ми зайдами можна було зустрі-
тися і в лікарні, оскільки міс-
том бігали ДРГ, а також підго-
товлені для диверсій цивіль-
ні. Двох жінок молоді інтерни 
виявили серед харків’ян, які 
приходили допомагати пора-
неним. Спритні молодиці ви-
дали себе тим, що надто підоз-
ріло винюхували щось по усіх 
закутках і сходах. 
 Вивести розвідниць на чис-
ту воду допомогла спецслуж-
ба, але після цього випадку за-
відувач відділенням поставив 
до шафи у своєму кабінеті за-
ряджену мисливську рушни-
цю. «Я сам не мисливець, — 
каже він. — Але мені тоді було 
настільки страшно і моторош-
но, що я вирішив подбати ще й 
про такий варіант захисту. А 
що тут вдієш? Кацапська по-
гань у перші дні війни намага-
лася захопити у Харкові війсь-
ковий шпиталь. Страх звичай-
но від того був, але я про нього 
тоді не думав. У душі виникла 
така ненависть до окупантів, 
що якби з’явилися на порозі, 
то рвав би їх не тільки руками, 
а й зубами».

«Будьте спокійні. Ми 
обов’язково переможемо»
 Стіни робочого кабінету 
Кирила Пархоменка увішані 
дорогими серцю пам’ятними 
знаками. Тут є, наприклад, 
дитячий малюнок у формі дер-
жавного прапора, на тлі яко-
го зображена фігура військо-
вого. Та ж рука вивела своє 
щире: «Дякуємо». Можли-
во, ця нехитра картинка на-
лежить хлопчику або дів-
чинці, які не змогли отрима-
ти медичну допомогу в облас-
ній дитячій лікарні, оскільки 
ту будівлю нагло розбомби-
ли дикі росіяни. Після цього 
хворих і поранених малих па-
цієнтів почали звозити до до-
рослої клініки, де швидко об-
лаштували спеціальне відді-
лення.  
 Найбільше ж місця на тій 
стіні займає розгорнутий си-
ньо-жовтий стяг. Він з’явився 
тут через півтора місяця після 
навали і тепер виконує особли-
ву пам’ятну місію. Тобто на ньо-
му залишають свої підписи усі, 
хто так чи інакше долучився 

до роботи відділення. «На цьо-
му прапорі розписалися коле-
ги, які тут днювали і ночували, 
— ностальгійно повідомляє лі-
кар. — Є тут підписи багатьох  
волонтерів, без яких нам би не 
вдалося швидко перейти на вій-
ськові рейки. Розписалися і ре-
портери, які сповіщали світові 
про все, що тут коїть російсь-
ка федерація. Хірурги з інших 
країн та клінік, які приїзди-
ли нас навчати, теж залишили 
свої підписи. Серед них був і ві-
домий доктор Девід, який, за 
версією журналу «Таймс», вхо-
дить до топ-100 знаменитих лю-
дей світу». 
 Відомого британського вій-
ськового хірурга харків’яни 
запросили самі, аби отримати 
безцінний досвід оперування 
поранених бійців. До міста він 
приїздив у червні задля майс-
тер-класу з військово-польової 
хірургії. Медик, який працю-
вав у багатьох гарячих точках 
світу, вразив не лише своєю 
високою фаховістю, а й демок-
ратичною людяністю. Інтерни 
буквально ходили за ним слі-
дом, мов зачаровані, ловлячи 
кожне слово. Кирилу Пархо-
менку було приємно і те, що 
молоді хірурги з британським 
гостем вільно спілкувалися 
англійською. Мовляв, нічого 
не стоїть на місці. Життя йде 
вперед, демонструючи ознаки 
прогресу. Головне, аби якнай-
швидше закінчилася ця клята 
війна.
 Цікаво, що про трудно-
щі клініки лікар розпові-
дав у минулому часі, оскіль-
ки після звільнення Харків-
щини від кремлівських зайд 
тут поменшало бойових і ар-
тилерійських поранень. Але 
насправді небезпека нікуди 
не зникла, оскільки сьогодні 
сюди теж може «прилетіти» 
якийсь «кинжал» чи «шахед». 
Тому Кирило Пархоменко ра-
дить усім триматися мужньо. 
«Будьте спокійні, — каже він. 
— Ми обов’язково переможе-
мо. Кожен на своєму місці. Лі-
карі — на лікарському, енер-
гетики на енергетичному — 
низький їм уклін. Виконую-
чи свою роботу, ми тим самим 
наближаємо нашу спільну пе-
ремогу». ■

ЕКСТРИМ

Військово-польовий скальпель
Українські хірурги швидко освоїли фронтову медицину, рятуючи життя тяжкопораненим в екстремальних умовах

■

Кирило Пархоменко. ❙

У військовий час хірургічне відділення Харківської обласної лікарні 
працює «бригадами». 
Фото зі сторінки на фейсбуці Кирила Пархоменка.

❙
❙
❙
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 В Україні триває декомунізація. У 
країні знесли пам’ятники Леніну та пе-
рейменували вулиці, названі на честь лі-
дерів кривавої епохи. Країна прямує до 
Європи й усіляко намагається загоїти 
рани, завдані комуністичним періодом.
 Водночас багато хто висловлює за-
непокоєння, мовляв, світ приховує у 
собі інші загрози: високі податки, над-
мірну бюрократизацію, насаджування 
квот щодо мігрантів, моральну розбе-
щеність, нівелювання культурної іден-
тичності та інші. І мало хто здогадуєть-
ся, що все це й багато інших негативних 
явищ є просто видозміненою формою 
комуністичної ідеології, так званим 
ненасильницьким комунізмом, який у 
такий завуальований спосіб уже сповна 
заволодів західним світом, обдуривши 
тих, хто думав, що з комунізмом уже 
покінчено.
 Ці процеси дуже детально викладе-
но в книзі «Нашим світом керує при-
вид комунізму». У ній з абсолютно но-
вої точки зору й на основі численних 
фактів пояснюються події, які відбули-
ся у світі впродовж останніх 100 років. 
Можна дізнатися, як комунізм захопив 
великі міжнародні організації й очолив 
міжнародні рухи, як він увійшов до сис-
теми освіти, органів правосуддя та вла-
ди великих держав, як він руйнує інсти-
тут сім’ї й традиційні цінності, як заго-
стрює конфлікти, насаджує хаос у полі-
тиці та економіці, як придушує релігії, 
маніпулює законами, контролює ЗМІ 
й навіть підтримує міжнародний теро-

ризм. Найголовніше, ви довідаєтеся, 
яка кінцева мета всіх цих планів, котрі 
комунізм систематично реалізовує, а 
також як можна цьому ефективно про-
тидіяти.
 Водночас у книзі приділяється знач-
на увага країнам, де комунізм стоїть 
при владі й сьогодні, зокрема Китаю. 
Змінивши економічну систему, країна 
залишається жорсткою в політичному 
плані з тим самим репресивним апара-
том.
 Компартія Китаю досі не реабіліту-
вала 80 млн власних громадян, яких 
вона, захопивши владу в 1949 році, уби-
ла в різних жорстоких кампаніях. При-
душення інакодумства, рабська праця, 
повний контроль влади над інтернетом 
і ЗМІ, переслідування вірян і насаджу-
вання атеїзму, суцільна корупція та 
зневажання людської гідності — ось на 
що перетворила компартія колись ве-
личний Китай, який був колискою роз-
витку й духовності східного світу. Та 
найстрашніше — це вбивства невинних 
заради отримання їхніх органів.
 Небувалою на планеті формою зла на-
звав канадський правозахисник, лауреат 
Нобелівської премії миру Девід Мейтас 
вирізування органів у в’язнів сумління в 
Китаї. Згідно з нещодавно оприлюдненою 
заявою ООН, затриманим з-поміж етніч-
них, мовних або релігійних меншин при-
мусово проводять УЗД або рентгенівське 
обстеження внутрішніх органів, а також 
беруть кров на аналіз. Результати цих до-
сліджень реєструють у базі даних донорів 

органів. Водночас найчастіше вирізають 
серце, нирки, печінку та рогівки очей.
 Органи вирізають в уйгурів, тибет-
ців, мусульман і християн, але най-
частіше — в послідовників духовної 
практики Фалунь Дафа. Останніх ки-
тайська влада почала переслідувати 
понад 20 років тому, коли кількість 
прибічників цього вчення значно пе-
ревищила кількість членів компартії 
Китаю (КПК). Тогочасний лідер КПК 
Цзян Цземінь угледів у зростанні по-
пулярності вчення загрозу для свого не-
роздільного правління. Адже принципи 
Фалунь Дафа — істина, доброта, терпін-
ня — не сумісні з боротьбою, ненавистю 
та насиллям, які пропагує компартія. 

А через те, що прихильники вчення за-
вдяки виконанню енергетичних вправ 
стали здоровими, вони й стали основни-
ми донорами органів.
 У 2019 р. незалежний міжнародний 
Трибунал щодо Китаю підтвердив, що 
видалення органів відбувалося впро-
довж багатьох років у всьому Китаї в 
значних масштабах, і кваліфікував ці 
дії як злочини проти людяності.
 Припинити примусове вирізання ор-
ганів закликають Європарламент і Кон-
грес США у своїх резолюціях.
 Ознайомитися з книгою можна на 
сайті: fofg.in.ua, натиснувши праворуч 
на віконце «Нашим світом керує при-
вид комунізму». 

НОВОДРУК

Нове обличчя 
комунізму
Унікальна книга проливає світло на захоплення 
Заходу лівими ідеями

■

Книга «Нашим світом керує привид комунізму».❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Друковані ЗМІ в Україні, як це не 
прикро, фактично вимирають, а повно-
масштабне вторгнення рашистів лише 
прискорило цей процес. Аби вижити, 
редакторам видань доводиться, як ка-
жуть, лізти зі шкури. 
 Не оминула лиха доля й українсь-
кі дитячі журнали, зокрема такі, як 
«Джміль», «Малюк Котя», «На криль-
цях Ангела», «Розумашки», «Пізнай-
ко» і «Смайлик», які, аби залишити-
ся на плаву, вирішили створити спіл-
ку «Асоціація періодичної преси для 
дітей та підлітків».
 Ідея об’єднання виникла після ми-
нулорічного вторгнення росіян, каже 
менеджерка «Джмеля» Лілія Кулі-
ковська. А гендиректор журналу «Ро-
зумашки» Василь Андрійчук зазначає, 
що проблема дитячих видань в Україні 
виникла навіть набагато раніше. Вони 
мали проблеми з передплатою, достав-
кою, роздрібним продажем, друком, 
закупівлею паперу тощо. А також ви-
дання часто не витримували конкурен-
ції з безкоштовним (здебільшого пірат-
ським) дитячим контентом.
 «Удвічі зросли витрати через інф-
ляцію, а продажі вдвічі впали, бо ве-
личезна кількість наших читачів ста-
ли біженцями й опинилися поза Ук-
раїною», — додав директор журналів 
«Малюк Котя» та «На крильцях Анге-
ла» Анатолій Лапушен.
 «Зросли витрати на папір і друк. 
Оскільки ми використовуємо тільки 
якісні матеріали, сертифіковані за 
європейськими стандартами, а курс 
гривні щодо інших валют упав, усі 
витрати ростуть. Але, попри це, ми 
не можемо сильно піднімати вартість 
журналу, бо купівельна спроможність 
людей теж падає. Шукаємо компро-

місів: якщо за кордоном такий жур-
нал коштує два-три євро, то в нас — 
аналог 1,7 євро. Журнал «схуд» на чо-
тири сторінки, які раніше були рек-
ламними, адже зараз реклами немає. 
Ми звертались до українських благо-
дійних фундацій, до міжнародних ор-
ганізацій, до UNICEF із пропозиція-
ми співпраці, але поки що відповіді не 
отримали», — розповідає Василь Анд-
рійчук.
 Видавці сподіваються, що спілка 
дасть їм змогу залучати більше допо-
моги від міжнародних організацій і, 
можливо, від держави.
 Аби не повторити долю одного з най-
старіших українських дитячих жур-
налів «Барвінок», який іще в 2019 році 
припинив свою роботу, редакції жур-

налів для дітей і підлітків звертають-
ся до громадськості з проханням під-
тримки.
 Представники редакцій зазнача-
ють, що борються за те, щоб не втра-
тити культуру дитячого й підлітково-
го читання під час війни через трудно-
щі, що виникають: «Ми продовжуємо 
готувати й публікувати періодичні ви-
дання в умовах стрімкого зростання 
цін на папір та незважаючи на склад-
нощі в організації виробничого проце-
су, коли багато працівників редакцій 
вимушені працювати дистанційно».
 У зверненні зазначають, що жур-
налам можна допомогти одним із на-
ступних способів: надати розголосу 
листу (він опублікований у відкрито-
му доступі); передплатити провідні 
українські дитячі журнали; передпла-
тити дитячу періодику організаціям 

(дитсадкам, освітнім та інклюзивним 
центрам, школам, книгозбірням, куль-
турним клубам); залучити до здійснен-
ня передплат представників місцевої 
влади, небайдужих меценатів та спон-
сорів; попросити допомоги в інозем-
них друзів або українців, які мешка-
ють за кордоном, долучитися до пошу-
ку спонсорів для періодичних видань 
українським дітям.
  Додамо, що понад 100 регіональ-
них медіа на тимчасово окупованих 
територіях закрилися, щоб не спів-
працювати з ворогом та не бути кола-
борантами. ■

ПЕРІОДИКА

Щоб не «стелитися» за «Барвінком»
Тривогу забили видавці дитячих журналів

■
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Минулоріч грибів вродило на славу. 
Просто сила-силенна! Яких тільки 
не було: білі, маслюки, лисички, 
сироїжки. І місця навіть грибні не 
потрібно знати, бо капелюшки ви-
зирають з-під кожного дерева і самі 
просяться в кошик. Тож, мабуть, 
тільки лінивий не ходив на «тихе 
полювання». А страви з них вже які 
смачнющі можна приготувати — і 
на повсякдень, і для святкового сто-
лу! Вони ситні, ароматні та завжди 
апетитно виглядають. 

Коли на столі запіканка з грибів 
та цвітної капусти — обід буде 
смачним і поживним
 Ця апетитна страва ніжна 
всередині та хрустка зовні, адже 
готується з додаванням сметан-
ної заливки та має рум’яну сир-
ну скоринку.
 Смажені гриби додають цвіт-
ній капусті особливого смаку, а 
цибулька та морква дарують со-
ковитість і насичений аромат. 
Перед подачею посипаємо сві-
жою зеленню і насолоджуємося 
корисною запашною стравою! 
 Запечена цвітна капуста з 
грибами — досить ситна стра-
ва, тому її можна подавати і са-
мостійно, і як гарнір до м’яса чи 
риби. Трохи вашого часу — і обід 
готовий. 
 А для цього знадобляться: 
цвітна капустина — 1 шт. ( 500-
600 г);
яйце — 1 шт.;
гриби — 200 г;
рослинна олія — 3-4 ст. л.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
морква — 1 шт.;
сметана — 150-200 г;
сир твердий — 3 ст. л.;
сіль за смаком;
свіжа зелень.
 Суцвіття цвітної капусти 
опускаємо в підсолений окріп і 
варимо протягом 12 хвилин. Від-
кидаємо на друшляк та викла-
даємо в глибоку форму для запі-
кання.
 Цибулю нарізаємо півкільця-
ми, моркву натираємо на грубій 
тертці. Викладаємо овочі на 
розігріту сковороду, додаємо рос-
линну олію. Смажимо на невели-
кому вогні до м’якості.
 Гриби ви можете узяти будь-
які, чи-то шампіньйони, чи лі-
сові. Нарізаємо їх пластинами й 
додаємо до овочів. Солимо й об-
смажуємо суміш 6-7 хвилин, пе-
ріодично помішуючи. Підсма-
жені гриби з овочами викладає-
мо у форму на цвітну капусту.
 Твердий сир натираємо на се-
редній тертці й посипаємо овочі. 
У глибоку посудину розбиваємо 
яйце, додаємо сметану і дрібку 
солі. Збиваємо. Виливаємо яєч-
но-сметанну суміш на шар сиру.
 Цвітну капусту з грибами 
ставимо в розігріту духовку. За-
пікаємо протягом 15 хвилин за 
температури 180 °С.
 Посипаємо страву свіжою зе-
ленню, викладаємо на тарілки і 
смакуємо.

Ароматна запіканка з картоплі, 
фаршу та грибів — справжня 
знахідка для сімейної вечері
 Прості інгредієнти, простий 
рецепт, година вільного часу — 
і на вашому столі апетитна, аро-
матна і ситна страва для буденної 
трапези чи святкового застілля.
 А м’ясний фарш, запашні 
гриби та овочі, присипані натер-
тим сиром або соусом бешамель, 
зроблять цей наїдок іще соко-
витішим.
 Для картопляної запікан-
ки найкраще підходить фарш зі 
свинини або яловичини. Картоп-
лю обирайте тих сортів, що добре 
розварюються, але гарно трима-
ють форму при приготуванні.
 Для утворення красивої 

рум’яної скоринки візьміть твер-
дий або напівтвердий сир: парме-
зан, голландський, чедер, гауду 
тощо.
 Для приготування вам знадо-
бляться:
картопля — 500 г;
яловичий фарш — 400 г;
гриби — 200 г;
морква — 1-2 шт.;
цибуля — 2 шт.;
вершки — 100 г;
сметана — 100 г;
сир пармезан — 200 г;
вершкове масло — 50 г;
базилік, паприка, сіль, перець за 
смаком.
 Чистимо картоплю, нарізає-
мо тонкими кружальцями. Под-
рібнюємо цибулю, на грубій тер-
тці натираємо моркву та сир. До 
м’ясного фаршу додаємо базилік, 
паприку, сіль, перець, а також 
вершки, і все вимішуємо. 
 Гриби підсмажуємо на рос-
линній олії з половиною цибулі 
до золотистого кольору, а решту 
цибулі пасеруємо разом із морк-
вою на олії протягом п’яти хви-
лин. Додаємо ложку сметани, 
солимо і знову перемішуємо. На-
криваємо кришкою й тушкуємо 
протягом трьох хвилин на серед-
ньому вогні.
 Змащуємо форму для випі-
кання рослинною олією й викла-
даємо інгредієнти шарами. На 
дно викладаємо половину кар-
топлі, потім м’ясний фарш. Далі 
— суміш овочів та грибів, наступ-
ний шар — морквяний. Зверху 
викладаємо решту картоплі.
 Перемішуємо сметану, вер-
шки та натертий сир. Заливаємо 
страву.
 Ставимо наповнену форму в 
розігріту до 200 °С духовку та за-
пікаємо протягом 40-50 хвилин 
до утворення рум’яної скорин-
ки.
 Смачного!

Ой смачні полтавські галушки. 
А якщо вони з курятиною 
та грибами — і за вуха не 
відтягнете
 Відварені шматочки тіста, 

присмачені грибами, м’ясом, ци-
булею та класичними українсь-
кими спеціями, — це вони: зна-
мениті галушки, якими часту-
ють гостей на Полтавщині. Готу-
ють їх із пшеничного борошна, 
замішаного на воді або сироватці 
з яйцем. Далі тісто розкачують, 
ріжуть на смужки, відщипують 
невеличкі шматочки та кида-
ють у киплячу воду, молоко чи 
бульйон. Зварені борошняні гру-
дочки викладають на тарілку та 
поливають розтопленим вершко-
вим маслом. Або ставлять умлі-
вати в духовці.
 Смакувати готові галуш-
ки можна самостійно, як гарнір 
чи замість хліба з борщем чи су-
пом. Вони надзвичайно апетитні 
та ситні, адже, окрім грибів чи 
м’яса, їх заправляють ще й сме-
танкою, а зверху посипають тер-
тим сиром і зеленню. 
 Відварені галушки зазвичай 
подають зі шкварками чи сме-
танним соусом. Та найсмачніші 
галушки — запечені в горщиках 
із додаванням смажених грибів 
та ніжної курятини. 
 Для приготування вам знадо-
бляться:
борошно — 3,5 скл.;
гриби — 300 г;
куряча грудка — 400 г;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
кефір — 0,5л;
яйця — 2 шт.;
сода — 1 ч. л.;
сметана — 180 г;
вершкове масло — 30 г;
сіль, перець за смаком.
 У глибоку посудину наливає-
мо кефір, додаємо соду, яйця та 
сіль і перемішуємо вінчиком. 
Далі просіюємо борошно та ви-
сипаємо до кефіру невеличкими 
порціями, щоб уникнути грудо-
чок. 
 Викладаємо тісто на присипа-
ний борошном стіл та вимішує-
мо, додаючи необхідну кількість 
борошна. Тісто має вийти елас-
тичним, але не надто тугим.
 Готове тісто перекладаємо в 
миску, накриваємо рушником 
та даємо йому відпочити.

 Цибулю нарізаємо кільцями 
та обсмажуємо до золотистого ко-
льору. Курячу грудку нарізаємо 
маленькими шматочками та до-
даємо до цибулі разом із гриба-
ми. Солимо, перчимо та смажи-
мо до готовності.
 Із тіста скачуємо товсті ков-
баски, нарізаємо порційними 
шматочками та відварюємо в під-
соленому окропі, доки вони не 
піднімуться на поверхню води. 
Виймаємо, даємо стекти рідині.
 Перекладаємо галушки в гор-
щики, зверху викладаємо гриби 
та м’ясо. Додаємо вершкове мас-
ло, сметану та столову ложку 
води. Розігріваємо духовку до 
200 °C та запікаємо протягом 20 
хвилин.
 Готові галушки подаємо на 
стіл гарячими та смакуємо всією 
родиною!

Тушковані овочі з грибами в 
сметанному соусі не залишать 
байдужим жодного гурмана
 Як ніжно парує домашня кар-
топелька, присмачена грибами, 
шкварками та овочами! Цю ко-
лоритну і неймовірно смачну ук-
раїнську страву традиційно за-
правляють сметаною, а потім 
тушкують під закритою криш-
кою, лишаючи овочі мліти від 
жару.
 Підсмажені до золотистого 
кольору гриби дарують гарні-
ру насичений пряний аромат. 
А свіженька сметана зі спеція-
ми у процесі готування пере-
творюється на найсмачніший 
соус.
 Тушковані овочі з грибами 
рідко готують точно за рецеп-
том. Більшість інгредієнтів стра-
ви легко замінити чи доповнити. 
Замість картоплі ви можете ви-
користати квасолю, кабачки та 
солодкий перець, а до грибів — 
додати бекон або шматочки яло-
вичини.

 Яскравими доповненнями до 
страви стануть кукурудза, горо-
шок та морква. Тож сміливо ек-
спериментуйте.
 Смачний мікс тушкованих 
овочів та шампіньйонів у сметані 
— поживний обід для всієї роди-
ни. Страва виходить дуже ніж-
ною, ситною та запашною. Пода-
вайте з легкими салатами та сві-
жою зеленню.
 Для приготування знадоб-
ляться:
картопля — 7 шт.;
гриби — 400 г;
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
морква — 1 шт.;
крохмаль — 1 ч. л.;
овочева суміш;
масло — 50 г;
рослинна олія, зелень, лавровий 
лист, сіль, перець.
 Чистимо та подрібнюємо ци-
булю, пасеруємо в глибокій вог-
нетривкій сковороді до прозорос-
ті. Моркву нарізаємо кружаль-
цями, додаємо до цибулі та сма-
жимо ще три хвилини. До овочів 
додаємо гриби і ще обсмажуємо 
протягом семи хвилин.
 Тим часом чистимо та нарізає-
мо кубиками картоплю, викла-
даємо в сковороду разом з овоче-
вою сумішшю. Перемішуємо та 
смажимо чотири-п’ять хвилин.
 Наливаємо в сковороду 
склянку води, додаємо три лож-
ки сметани, спеції та шматочок 
вершкового масла. Накриваємо 
кришкою, тушкуємо на повіль-
ному вогні 15 хвилин.
 У половині склянки холодної 
води розводимо крохмаль, додає-
мо до рагу. Перемішуємо та зали-
шаємо тушкуватися ще п’ять-сім 
хвилин.
 За кілька хвилин до готов-
ності додаємо часник та зелень.
Викладаємо тушковані овочі з 
грибами на тарілки та подаємо 
гарячими.
 Смачного! ■ 

ГРИБНІ СТРАВИ

Смажені грибочки чи 
солоні з бочки
Рецепти на кожен день та до святкового застілля

■

Запіканка з грибів та цвітної капусти. ❙

Полтавські галушки.❙

Тушковані овочі з грибами в сметанному соусі.❙
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СЕРЕДА, 1 ЛЮТОГО 2023ОСВІТА

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (автоматично генерується про-
грамними засобами ведення Реєстру, не зазначається 
суб’єктом господарювання)
2022121510212 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на дов-
кілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво автозаправного комплексу за адресою: вул. 
Броварська, 15 в масиві «Київський» на території Іван-
ківської сільської ради Бориспільського району Київсь-
кої області.
Об’єкт запроектовано зі спорудами для приймання, 
зберігання, відпуску рідких моторних палив (РМП) та 
скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), а також сервіс-
ного обслуговування водіїв і пасажирів та надання пос-
луг з продажу супутніх товарів.
Приймання та зберігання палива на АЗК передбачено 
в підземних резервуарах, а саме: для бензину – чоти-
ри резервуари загальним об’ємом 30 м3 (по одному ре-
зервуару об’ємами 10 м3 та 8 м3 та два по 6 м3); для ди-
зельного палива – два резервуари об’ємом 19,5 м3 та 5,5 
м3; для СВГ - резервуар об’ємом 19,95 м3; для аварій-
ного зливу пального – резервуар об’ємом 10 м3. Пали-
во на АЗК буде доставлятися автоцистернами- паливо-
возами. Для відпуску палива в автомобілі запроектова-
но чотири ПРК, з них дві - для відпуску РМП та СВГ, дві 
– тільки для РМП.
Загалом на території АЗК планується розміщення на-
ступних будівель та споруд: приміщення сервісного об-
слуговування водіїв та пасажирів; навіс на 4 ПРК; під-
земний резервуарний парк РМП (55 м3); підземний ре-
зервуар СВГ (19,95 м3); резервуари протипожежного 
запасу води (200 м3); очисні споруди дощової та побу-
тової каналізації; тимчасова автостоянка; літній майдан-
чик відпочинку; резервуар аварійного зливу нафтопро-
дуктів; стела інформаційна; резервуар чистої води; КТП; 
колодязі забору води для пожежних цілей. Технологічна 
частина включатиме всі необхідні технічні пристрої (ди-
хальна арматура з клапанною системою, арматура для 
метроштоку, противибухові пристрої, технічні пристрої 
для запобігання переповненню ємностей при зливі на-
фтопродуктів, запобіжні клапани, відривні муфти, а та-
кож прилади електронного контролю рівня пального).
Зовнішнє пожежогасіння будівлі АЗК передбачається з 

проектних резервуарів протипожежного запасу води за-
гальним об’ємом 200 м3.
Режим роботи АЗК: 365 днів на рік, у 3 зміни по 8 годин. 
Проектна пропускна здатність АЗК: 250 авто/добу по РМП 
та 100 авто/добу по СВГ. Річна реалізація бензину 1210 т, 
дизельного палива 1830 т, скрапленого газу 180 т.
Планована діяльність з будівництва АЗК буде здійсню-
ватися в межах приватної земельної ділянки за адресою: 
Київська обл., Бориспільський р-н, масив «Київський» 
в адміністративних межах Іванківської сільської ради, 
вул. Броварська, 15. 
Площа ділянки 0,6242 га, кадастровий номер 
3220884000:02:004:0195. Цільове призначення - для 
розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього серві-
су. Земельна ділянка перебуває в приватній власності 
ТОВ «АТ ТРЕЙД ПЛЮС».
(загальні технічні характеристики, у тому числі парамет-
ри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце провадження планова-
ної діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АТ ТРЕЙД ПЛЮС»; код ЄДРПОУ 40136846; місцезна-
ходження юридичної особи: Україна, 02152, м. Київ, вул. 
А. Бучми, буд. 5, контактний номер телефону:  (067) 505 
82 85, е-mail: s.zhidkov@brsm-nafta.ua
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДР-
ПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи- під-
приємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (пош-
товий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпе-
чує проведення громадського обговорен-
ня
Департамент екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації,  місцезнаходження: 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, 
e-mail:  dep_eco@koda.gov.ua, номер телефону: (044) 
279-01-58, 
контактна особа:  Ткаліч Ганна Іванівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаход-
ження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконан-

ня будівельних робіт, що видається Державною інспек-
цією архітектури та містобудування України. Інші доку-
менти дозвільного характеру, передбачені законодавс-
твом, за умови що вони не  передбачають встановлення 
(затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схва-
леній) рішенням  про провадження планованої діяль-
ності або подовження строків  її провадження (згідно 
пункту 9  статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громадсь-
кості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з оцін-
ки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території каранти-
ну, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадсь-
кі слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться:_-
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться:_-
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)
6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Київської 

обласної державної адміністрації,  місцезнаходження: 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, 
e-mail:  dep_eco@koda.gov.ua, номер телефону: (044) 
279-01-58, 
контактна особа:  Ткаліч Ганна Іванівна
 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надаються зауваження і 
пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій 
Департамент екології та природних ресурсів Київсь-
кої обласної державної адміністрації,  поштова адреса: 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А, 
e-mail:  dep_eco@koda.gov.ua, номер телефону: (044) 
279-01-58, 
контактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну 
адресу,  номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.
Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
з додатками на 340 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громад-
ськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що сто-
сується планованої діяльності)
8. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:
1. В приміщенні АЗК мережі БРСМ - Нафта, що роз-
ташований на автошляху М03 (Е40) за адресою: вул. 
Київський шлях, 209, м. Бориспіль, Київська обл., 08300. 
Контактна особа: еколог Жидков Сергій Леонідович, e-
mail: s.zhidkov@brsm-nafta.ua, тел. 067-505-82-85. Оз-
найомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля мож-
на з 07.02.2023.
2. В адміністративному приміщенні Бориспільської 
міської ради за адресою: 08301, Київська обл., м. Бо-
риспіль, вул. Київський шлях, 72. Контактна особа:  Бо-
рисенко Володимир Костянтинович – міський голова, e-
mail: inf@borispol-rada.gov.ua, тел: (04595) 5-58-02. Оз-
найомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля мож-
на з 07.02.2023.
(найменування підприємства, установи, організації, міс-
цезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайо-
митися з документами, контактна особа)

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Війна в Україні, через зло-
чинні дії рф, спричинила ще й 
катастрофу в царині освіти: по-
над 2 тис. 600 будівель закладів 
освіти пошкоджено, повністю 
зруйновано — 406; за результа-
тами соцопитування, 54% вчи-
телів мають вигорання, а 75% 
школярів — стрес. 
 На тимчасово окупованих 
територіях наразі перебувають 
приблизно 95 тисяч учнів (за не-
офіційними даними, до росії ви-
везено до 150 тисяч українсь-
ких дітей), а в країнах ЄС та сві-
ту перебувають 516 тисяч дітей 
шкільного віку (лише в мене 
троє неповнолітніх племінників 
навчаються у Греції. — Авт.). 
Юне покоління має серйозні ос-
вітні втрати: спершу з навчаль-
ної колії їх вибила пандемія 
COVID-19, а тепер — повномас-
штабна війна.
 Освітній омбудсман Сергій 
Горбачов заявив, що пропущені 
школярами теми, а отже нездо-
буті знання та навички, необ-
хідно ідентифікувати й компен-

сувати. «Прогалини у знаннях 
мають практично всі українсь-
кі діти шкільного віку, хоч де 
б вони перебували», — підкрес-
лив омбудсман. Це стосується і 
дітей, які проживають на під-
контрольній Україні території, 
і тих, хто перебуває в окупації 
або виїхав за кордон.
 При цьому в нас на рівні де-
ржави відсутні усталені проце-
дури для дослідження рівня ос-
вітніх втрат та їх компенсації, 
й навіть самовідданість педаго-
гів, які проводили уроки на ву-
лиці, з «пунктів незламності» 
або в укриттях, не покращує за-
гальну картину.
 У свою чергу представники 
Сектору освіти Світового бан-
ку вважають, що через вище-
названі фактори освітні втрати 
в Україні можуть становити по-
над один рік.
 «Світовий банк у своєму ог-
ляді зазначає, що їм доводиться 
відмовлятися від масштабних ін-
вестицій у фізичну інфраструк-
туру України на користь прямої 
підтримки процесу викладання 
та навчання. І радять організува-

ти шкільне навчання де завгод-
но, на кшталт як це зробила Пів-
денна Корея в 1951 році. Нам ра-
дять зосередитися на оцінюванні 
втрат, підтримці та репетиторс-
тві, щоб забезпечити досягнення 
мінімального рівня знань», — 
наголосив омбудсман.
 На етапі відновлення рівня 
знань Світовий банк також ра-
дить приділяти увагу повернен-
ню до навчання, аби подолати 
прогалини, й переконаний, що 
економічне зростання України 
в середньостроковій перспек-
тиві вимагатиме значних інвес-
тицій у людський капітал, зок-
рема у відновлення системи на-
дання високоякісної освіти.
 Важливо пам’ятати, що на-
долуження освітніх втрат в Ук-
раїні не є миттєвим процесом, а 
вимагає довгострокової роботи 
та взаємодії між державними 
установами, освітніми закла-
дами та суспільством.
 Омбудсман також запропо-
нував стратегію вимірювання 
та компенсації освітніх втрат на 
рівні громади та закладу осві-
ти. Зокрема, радить зазначити: 

з яких предметів планують ор-
ганізувати компенсацію освітніх 
втрат та в яких класах, у який 
термін; формат та строк прове-
дення освітніх вимірювань з ок-
ремих предметів; формати спів-
праці з батьками; орієнтовну 
кількість годин із кожного пред-
мета, необхідну для компенсації 
знань; яких учителів планують 
залучити до компенсації освіт-
ніх втрат тощо.
 Аби компенсувати прога-
лини в освіті, необхідно спо-
чатку визначити рівень опор-
них знань у школярів. Оскіль-
ки на державному рівні освітні 
вимірювання не розроблені і не 
проводяться, можна скориста-
тися діагностичними тестами з 
математики й української мови 
для учнів 5, 7 та 9 класів, які 
розміщені на сайті Всеукраїнсь-
кої школи онлайн. 
 Водночас задля перевірки 
знань з інших предметів необ-
хідно створити карту опорних 
знань з кожного предмета. У ній, 
на думку омбудсмана, необхідно 
зазначити головні знання з кож-
ної дисципліни за певний клас. 
До карти опорних знань мають 
увійти найголовніші теми (пра-
вила, формули тощо), для кож-
ного класу з певного навчально-
го предмета.
 Щодо варіантів компенсації 
освітніх знань, то пропонуєть-
ся дітей під час такого навчання 
поділити не на класи, а на гру-
пи — залежно від рівня знань та 
рівня освітніх втрат, які мають 
показати вимірювання. Освіт-
ній процес може відбуватися у 
формі пришкільного табору або 
навчання з окремих предметів.

 Також заклади освіти мо-
жуть скористатися короткостро-
ковими програмами надолужен-
ня освітніх втрат (надолужи-
ти матеріал завдяки повторно-
му доступу до нього паралельно 
з продовженням стандартно-
го навчання) та корекційними 
програмами (для учнів, які ма-
ють труднощі в навчанні) . 
 «У разі запровадження та-
ких програм оплату можуть 
здійснювати лише за кошти 
місцевого самоврядування або 
за рахунок економії освітнь-
ої субвенції», — додав освітній 
омбудсман.
 Альтернативою вказаним 
програмам компенсації освітніх 
знань можуть бути й недержав-
ні, які впроваджують громад-
ські організації. Наприклад, 
«Освітній суп» — безоплатні 
онлайн-заняття з урахуванням 
шкільної програми для учнів та 
учениць 5-10 класів; цьогоріч 
проєкт фокусується на мате-
матиці та українській мові) або 
ж проєкт «Залишаємось з Ук-
раїною» — він дає можливість 
учням 5-11 класів, які перебу-
вають за кордоном, зберігати 
зв’язок з Україною та її систе-
мою освіти (діти матимуть змо-
гу вивчати українську мову, лі-
тературу та історію України. 
Безоплатні українознавчі он-
лайн-заняття відбуваються вве-
чері в будні дні та в суботу).
 Зауважимо, що школярі, 
які зареєстровані та перебува-
ють на окупованих територіях, 
зможуть вступати до вищого 
навчального закладу дистанцій-
но, без складання національно-
го мудьтимедійного тесту. ■

Є ПРОБЛЕМА

Системне подолання 
«неписьменності»
Вчителі б’ють на сполох через прогалини в навчанні школярів

■
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Тарас ГОЛОВКО

Автор романів «Культ», «Пок-
лоніння ящірці», «Архе» та інших, 
написаних останніми десятиліт-
тями, Любко Дереш спробував 
переосмислити долю молодого 
покоління, своїх сучасників у но-
вому творі «Там, де вітер». Голов-
ний герой авторської розповіді 
Макс Тарнавський потрапляє 
до Маріуполя — фактично на-
передодні широкомасштабного 
вторгнення московської орди. В 
передчутті горя, що неухильно 
наближається з півночі, він інтуї-
тивно намагається закарбувати 
в пам’яті чарівність і неповтор-
ність цього українського міста, 
розташованого на березі моря. 
Мине небагато часу, і про Міс-
то Марії і його героїчних захис-
ників — бійців з полку «Азов» 
— дізнається увесь світ. Про-
лита ними кров, як і кров Макса 
Тарнавського, виявилася немар-
ною, бо зло ніколи не переможе 
добро, а любов до рідної землі 
буде вічною...

 ■ Любомире, чи можна вва-
жати, що роман «Там, де вітер», 
якщо не помиляюсь, одинадця-
тий у вашому творчому доробку, 
є автобіографічний? Що спіль-
ного між головним героєм тво-
ру Максом Тарнавським і вами 
— письменником з двадцятиріч-
ним стажем?
 — Мало який письменник 
зможе сказати, поклавши руку 
на серце, що пише неавтобіогра-
фічний роман, — його біогра-
фія майже завжди є базовим ма-
теріалом для роботи. Питання у 
тому, наскільки сміливо автор 
готовий працювати з матеріалом 
свого життя у тексті й дозволяти 
героям вести себе зовсім інакше, 
аніж їхні прототипи у реально-
му житті.
 Мій біографічний досвід у 
певних моментах перетинаєть-
ся з досвідом Тарнавського — 
але під особливим кутом. 
 Скажімо, і Тарнавський, і я 
мали певні труднощі в літера-
турній кар’єрі. І Тарнавський, і 
я мали певні труднощі з тим, аби 
включитися у процеси Револю-
ції гідності. Це певні відправні 
точки. Але загалом наші жит-
тєві шляхи рухаються у різних 
площинах. 
 Наприклад, більшість епі-
зодів з поїздками по українських 
містах, які відвідує Тарнавський 
зі своїми юними колегами-музи-
кантами, я змальовував з влас-
них досвідів мандрівок Україною 
як посланця толерантності Про-
єкту розвитку ООН в Україні. 
Для цього мені потрібно було по-
дивитися на власний досвід геть 
під іншим кутом, у зовсім іншо-
му світлі. Та й сам Тарнавський 
для мене — це можливість про-
жити інше життя, якого в мене 
не було. Можливість побути в 
чомусь гіршим, ніж я собі дозво-
ляю бути, а в чомусь — і вільні-
шим, розкутішим.
 ■ У творі кілька разів спливає 
ім’я американця Гантера Томп-
сона — засновника напряму в 
журналістиці, що отримав назву 

gonzo (дослівно – божевільний, 
навіжений). За всіма ознаками 
гонзо-стиль, притаманний цій 
манері оповіді, можна екстрапо-
лювати на твір «Там, де вітер», 
сприймаючи його як гонзо-ро-
ман. Чому саме така форма по-
дачі доволі цікавого літератур-
ного матеріалу була обрана?
 — Для мене довгий час дуже 
важливою була західна контр-
культура шістдесятих, багато в 
чому вона мене сформувала як 
особистість. Звідти — імена Кена 
Кізі, Берроуза, Томпсона, які ви-
никають у романі. Але ця любов 
до американських шістдесятих 
була переважно в підлітковому 
віці, з часом ставлення до цього 
пласту культури змінилося. 
 Роман «Там, де вітер» для 
мене — це певна спроба ревізії 
власної юності: певні речі по-
значити для себе як важливі й 
забрати з собою в життя далі, 
певні речі залишити у минуло-
му. Щось усвідомити про свої 
підліткові роки, щось пробачи-
ти собі. Зрештою, дорослий Тар-
навський саме для того й виру-
шає у мандрівку з підлітками, 
щоб краще розібратися з влас-
ним бурхливим минулим і дати 
йому, як це дивно, більш по-
блажливу оцінку, віддати шану 
помилкам юності й подякувати 

їм, а не картати себе за них. 
 Думаю, це історія про про-
щення самого себе. Але Тар-
навський, як і я, глибоко вкорі-
нений у шістдесяті, й тому ця 
мандрівка-проща по святих міс-
цях контркультури шукає собі 
відповідної форми. Гонзо-роман 
— хороша, відчайдушна форма, 
яка пасує Тарнавському. Плюс 
це моя особиста данина автори-
тетам минулого.
 ■ Головний герой роману 
страждає від депресії, виклика-
ної творчою невдачею. Могли б 
ви назвати п’ять умов, завдяки 
яким написаний твір буде вда-
лий, викличе позитивне сприй-
няття читацького загалу?
 — Боюся, якщо ми зараз бу-
демо перераховувати елементи 
абстрактного «успішного» ро-
ману, то швидко прийдемо до 
рецептів, які дають письмен-
ники на зразок Дена Брауна чи 
Е. Л. Джеймс, авторки серії «50 
відтінків сірого»: побільше втеч 
і погонь, еротики, конспіроло-
гії тощо. Гадаю, проблема пись-
менницької депресії (при всьому 
її різноманітті) полягає не стіль-
ки в тому, що реакція аудиторії 
на твір виявилася недостатньо 
вдячною, скільки в тому, що 
сам автор глибоко в душі усві-
домлює, що створив фальшив-
ку, порожню річ. Ось що мучить 
найбільше. 
 Але фальшивим може бути 
не тільки окремий твір — фаль-
шивим може бути саме уявлен-
ня автора про свою роль у літе-
ратурі: хибне уявлення про те, 

для кого він пише, про те, які 
твори він хоче писати, про те, 
чого хоче досягти тощо. Комусь 
важко вийти з-під чарів жанро-
вої літератури і почати писати 
щось авторське. 
 Інший автор, навпаки, може 
не зізнаватися собі в тому, що він 
хоче (а головне, може і вміє) пи-
сати масову літературу й зароб-
ляти книжками гроші, й мордує 
себе інтелектуальними екзерси-
сами. Не треба боротися зі своєю 
природою — треба її виявити і їй 
відповідати. Проблема ж у тому, 
що процес усвідомлення своєї 
природи часто достатньо боліс-
ний і повільний. Мало хто відна-
ходить свою нішу, свого читача і 
свій голос у літературі одразу. 
 Поступове наближення до 
власної природи і її розкриття 
через тексти — думаю, це і є фор-
мула успіху письменника, запо-
рука його внутрішнього спокою 
і визнання серед тієї аудиторії, 
для якої його книжки справді 
матимуть велике значення.
 ■ Літературні критики в ці-
лому схвально поставились до 
роману «Там, де вітер». Водно-
час один з них закидає, що текст 
твору нібито нагадує автотера-
пію, автоаналіз, які дуже часто 
стають нав’язливими. Що на це 
скажете?

 — Ну, як-то кажуть, усім не 
догодиш.
 ■ Ви навчались у Львівсько-
му фізико-математичному ліцеї, 
а згодом на економічному фа-
культеті Львівського універси-
тету. І тут виникають паралелі. 
Відомий угорський письмен-
ник Петер Естергазі — яскра-
вий представник  європейсько-
го пост модернізму — теж мав 
математичну освіту, що поз-
начилося на манері письма. 
Йому притаманна інтертекс-
туальність, фрагментарність і 
мозаїчність. Як би ви охарак-
теризували свій літературний 
стиль, який, напевне ж, постій-
но трансформується, починаю-
чи з «Поклоніння ящірці» і за-
кінчуючи «Там, де вітер»?
 — Зовсім недавно я перегля-
дав свої перші твори — кілька 
новел і неопублікований роман 
«Наркотичні рослини Східної 
Европи», хочу викласти їх он-
лайн спеціально для шануваль-
ників задля збору пожертв на 
підтримку ЗСУ. Так от, я з ве-
ликим здивуванням виявив, що 
між моєю першою новелою «Во-
лосся» і моїм теперішнім стилем 
письма — ціла прірва. Гадаю, 
що і тоді, і тепер моєму письму 
притаманна іронія та гумор, але 
раніше, коли мені було чотирнад-
цять, я намагався жартувати, як 
завсідник американського бару 
десь у штаті Мен, котрий пере-
живає кризу середини життя. 
 Тепер я більш стриманий 
і більше орієнтований на ук-
раїнські інтонації, як мені 

здається. Мені подобається со-
ковита художня деталізація тек-
сту, я схильний до структурова-
ного письма, але ціную експери-
ментальні стилістичні засоби, 
які додають у текст елементи по-
току свідомості. І для мене цент-
ром оповіді завжди є елемент ме-
тафізичності. У ранніх творах 
він буквальний, зараз — більше 
пов’язаний із самою атмосфе-
рою, аніж із якимись конкрет-
ними містичними чи фантастич-
ними сюжетними ходами.
 ■ Складається враження, 
що внутрішньо ви тяжієте біль-
ше до писань Чарлза Буковскі, 
Генрі Міллера, Вільяма Берро-
уза, аніж до Джеймса Джойса, 
Германа Гессе, Річарда Баха. 
Може, ще не прийшов час пе-
рейти до високоінтелектуаль-

ної прози, позбавленої будь-яко-
го нальоту вульгарщини?
 — Можливо. Час покаже, 
якої прози ми варті насправді.
 ■ У романі «Там, де вітер» є 
фрагмент, який викликає біль-
ше запитань, аніж відповідей на 
них. Оскільки в ньому не до кін-
ця розставлено акценти, чита-
чу доводиться домислювати по-
дальший перебіг подій, можли-
во, помилково. Що ж насправді 
сталося з Максом Тарнавським 
у Будинку профспілок під час 
Майдану, де загинули люди в 
момент штурму спецназівця-
ми? Він виявив легкодухість?
 — Думаю, що так.
 ■ Головний герой твору мріє 
про той час, коли його роман 
«Там, де вітер» стоятиме на 
книжковій полиці поруч із тво-
рами Михайла Стельмаха і Ула-
са Самчука. Чесно кажучи, це 
складно уявити, швидше, там бу-
дуть книжки Олеся Ульяненка, 
Сергія Жадана, Юрія Андрухо-
вича. Погодьтеся, достойна ком-
панія як на сьогоднішній день...
 — Боюсь, це не зовсім точна 
цитата. Ось що відбувалось на-
справді у тій сцені в книгарні: 
«Були тут і романи — то розло-
гі родинні епоси на тисячу сторі-
нок, то раптом локальні історії 
якогось дитячого зґвалтування, 
то історії про ображені почуття, 
то історії про дівчат з татуюван-
ням дракона, то історії про дів-
чат у вікні, у потязі, у кризі, у 
тумані, сотні тисяч історій про 
дівчат. Доходячи до цих рядів, 
Макс відчував укол ревнощів 

— адже тут мала бути і його 
книжка, на еволюційній вер-
шині топхітів продажу, але ж, 
на жаль, ні, кілька книг Макса 
Тарнавського можна було знай-
ти тільки у відділі української 
літератури, недалеко від Стель-
маха і Самчука».
 Герой не мріє про те, щоб 
опинитися поруч зі Стельмахом 
і Самчуком, — це, на жаль, його 
розпачлива реальність. Нато-
мість літературні мрії Тарнавсь-
кого описані в іншому місці, у 
сцені в квартирі його літ агентки 
Жанночки, де герой розглядає 
її книжкові полиці: «Він, Макс 
Тарнавський, бачить там лиш 
одне: серед цих щільних рядів 
великих імен надто тісно, аби 
увіпхнути ще один томик з його 
власним іменем...»
 ■ Макс Тарнавський, за заду-
мом автора, наприкінці роману 
гине. Хепіенду не сталося. Цей 
трагічний фінал для головного 
героя ви розглядаєте в контек-
сті драматичних подій, що нині 
відбуваються в Україні?
 — Не вважаю, що герой гине, 
і не думаю, що фінал трагічний. 
З героєм цього роману стаєть-
ся щось особливе — він раптом 
приходить на місце, яке сам опи-
сував у своєму романі: маяк, до 
якого він приходить у фіналі ро-
ману, не існує в реальності, й про 
це героєві каже його дівчина Алі-
са. Але наш герой бачить маяк і 
чітко розуміє, що це — те саме 
місце, яке він собі уявляв, коли 
писав свій провальний роман, з 
якого, власне, все й почалося. 
 Те, що стається з Тарнавсь-
ким, — це щось на зразок схо-
дження Геракла на Олімп і до-
лучення до сонму безсмертних. 
Його життя стало романом, а ро-
ман, який колись написав Тар-
навський, став життям, а отже, 
смерть, ні літературна, ні фізич-
на, більше не владна над ним. 
Тож Тарнавський, як на мене, 
входить у своєрідну Вальгаллу 
на березі Азовського моря, де 
вічно живуть у славі інші наші 
герої, котрі віддали у війні за 
Україну свої життя. 
 Я не намагаюся якось при-
тягти роман, написаний у тон 
подіям, що мали місце в Україні 
у 2019 році, до теперішньої пов-
номасштабної війни. Але для 
мене дуже важливо, що шлях 
Тарнавського пройшов через 
Маріуполь повз «Азовсталь» і 
що в пам’яті мого героя назавж-
ди зберігся той особливий, перед-
воєнний маріупольський пей-
заж, який таким, яким був тоді, 
у 2019-му, вже більше не буде ні-
коли. ■

«Кілька новел і неопублікований роман «Наркотичні рослини Східної Европи» хочу 
викласти онлайн спеціально для шанувальників задля збору пожертв на підтримку ЗСУ.
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Любко Дереш: «Там, де вітер» — це 
певна спроба ревізії власної юності
Письменник із 20-річним стажем розповідає в новому романі 
про біографічні моменти, Майдан та Маріуполь до Великої війни
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 Але ж без гри, як знати, діла 
не буде. Роззирається малий 
— «а огірки з-під широкого лис-
тя виглядають, кличуть його в 
піжмурки погратися». А там ще 
й курчатка — «цілий день розко-
шував Северинко на бабусиному 
подвір’ї». Загрався, аж раптом 
лоба в лоб зіткнувся зі справжнім 
жахом: «Просто на нього насу-
вався здоровецький цап. Не цап, 
а справжнісіньке тобі Цапи-
ще!». Ну, то великі очі страху — 
насправді Цапище виявилося од-
нолітком, і, як потоваришували, 
звіряло Северинкові свої дорос-
лі плани: «Коли я навчуся літа-
ти, то сам стану обирати лис-
тя. Навіть з вершечка. А поки що 
нагни мені оту гілочку». Хлоп’я 
тягнеться до спокусливої яблунь-
ки і тут бачить малу господинь-
ку сусідського подвір’я, й життя 
зовсім налагоджується: «Дівчин-
ка була така гарна, що й очей від 
неї не відведеш. Як і від її грушок 
з яблучками».
 Відчуваєте, як у повітрі зави-
сає невидимий усміх Чеширсько-
го кота? Пам’ятаю, як мене 
щоразу зачаровував вид пана Во-
лодимира, коли, обговорюючи 
цілком серйозні речі, його від-
повідно статечне обличчя ніби 
ледь стримувалося від весело-
щів. А пізніше прочитав у біогра-
фічному нарисі Наталі Марчен-
ко таке: «Володимир Григорович 
розповідав, як під час Перебудови 
один із колишніх секретарів обко-
му зізнався йому, що коли висту-
пав перед інтелігенцією, то йому 
весь час хотілося крикнути: «Ви-
ведіть Рутківського, бо в нього 
ТАКЕ глузливе обличчя!» (Воло-
димир Рутківський: тексти долі. 
— Тернопіль: Богдан, 2014). 
 Мало хто з українських пись-
менників випромінював таку 
нестримну вітальність, згада-
ти хіба Миколу Вінграновсько-
го. Та у Рутківського це — чи не 
щосторінки. Ось навскидь: «Чет-
вертий «А» зустрів прибульців 
таким галасом, що всі сороки по-
далися з лісу» («Ганнуся. У гості 
до лісовика»); «Так ми нічого й 
не придумали. Хоча й думали з 
усіх сил» («Джури і Кудлатик»); 
«Сергійко зітхнув так тяжко, 
що збудив муху, яка до того мир-
но дрімала на фіранці» («Бух-
тик з тихого затону»). А от як той 
«Бухтик» починається: «Елект-
ричка вискочила з лісу, наче за 
нею вовки гналися. Та коли поба-
чила перед собою десятки будин-
ків, присоромлено стишила хід і 
вже без поспіху зупинилася біля 
перону». Так-так, це те саме, що і 

Льюїс Керрол. Аж зринає розби-
шацька думка: якби англієць був 
знайомий з українцем, чи не мали 
б ми замість усмішки Чеширсько-
го кота — усмішку Рутківсько-
го? 
 Усі книжки Володимира Рут-
ківського для школяриків — су-
цільна гра. В тому самому сенсі, 
що й Керролова «Аліса», — ка-
лейдоскоп кумедних ситуацій, 
де сюжет позбавлено владних 
повноважень. Приміром, історія 
«Ганнусі» — це виїзд 4-го кла-
су на декілька днів до організо-
ваного у недалечкому лісництві 
літнього табору. У таких безпре-
тензійних декораціях над усім 
домінує Пригода, всеосяжна і 
самодостатня. Під софітами — 
хвалько й шибайголова (Аліса, 
до речі, також із цього племені), 
або ж, по-дорослому кажучи, 
трикстер — альтер-еґо автора. Не 
так «історія», як шоу анекдотів. 
Звісно, жодної дидактики. Але... 
чи анекдоти, притчі та казки не є 
навчальними посібниками?
 Ясна річ, про Ніцше з пер-
шокласником не говоритимеш. 
Не говоритимеш навіть із захмар-
но дорослим п’ятикласником 
(«шпаківня висіла так висо-
ко, що дістатися туди міг хіба 
що якийсь п’ятикласник»). Та 
це не означає, що дитячий пись-
менник не здатний підкрасти-
ся до проблеми з іншого боку. 
У «Злющому Цапищі» сільсь-
ке буття щокроку дивує, а ча-
сом і лякає міського хлопчика. 
Ось після зливи величезна ка-
люжа перегородила вулицю: «А 
безодня та не тільки глибочез-
ною була. Вона ніби заманюва-
ла Северинка в себе. І не просто 
заманювала, а ніби наказува-
ла: ану, давай негайно стрибай 
сюди! І тягне в себе, тягне...». Це 
ж адаптація не лише «прірви Ніц-
ше», у яку не варто вдивлятися, 
а й застереження Декарта: страх 
засмоктує, бо паралізує. Авжеж, 
дитячі «пригоди» — тренування 
дорослих випробувань.
 Сучасний британський до-
слідник Вілл Сторр категорич-
но стверджує: «Мозок засвоює 
інформацію у формі гри» (Наука 
сторітелінгу. Чому історії впли-
вають на нас і як ними вплива-
ти на інших. — К.: Наш формат, 
2022). Або — не засвоює через її, 
гри, відсутність. Вчений наводить 
шокуючий приклад: під час одно-
го дослідження з аналізу життє-
вого шляху убивць-психопатів не 
вдалося виявити жодних зв’язків 
між ними, окрім одного: майже 
90% обстежуваних у дитинстві 

не бавилися з однолітками або ж 
мали тягу до девіантних ігор, на 
кшталт садизму чи цькування. 
Володимир Рутківський дійшов 
подібного висновку поза науко-
вим експериментом, інтуїтивно. 
В одному з листів до Н. Марчен-
ко він розповідає про задум каз-
кової повісті про Бабу Ягу: «Звід-
кіля вона з’явилася і що змусило 
її стати на такий злодійський 
шлях». А змусило її, вважав пись-
менник, оте украй небезпечне 
«немає з ким погратися». Екзис-
тенційний, сказати б, ви бір між 
кумедністю і потворністю стояв 
і перед водяним створіннячком 
Бухтиком, яке олюднюється на 
наших очах у перебігу гри — гри 
з дітлахами. Та й Злюще Цапи-
ще, демонструючи на початку 
єдине бажання буцатися, поз-
бувається агресивної звички та 
негативного прізвиська саме че-
рез процес гри-товаришування з 
дітьми.
 Так, дорослішання — то є гра. 
Але часом виснажлива, а інколи 
навіть нагадує війну. Не випадко-
во всі книжки Володимира Рут-
ківського, адресовані підліткам, 
відбуваються в декораціях леген-
дарних бойових дій. І всі вони, 
що прикметно, мали складну 
видавничу долю. Повість «Сто-
рожова застава» опублікували у 
скороченому вигляді в журналі 
«Однокласник» 1991-го. Наступ-
ного року автор відніс рукопис до 
видавництва «Веселка», де отри-
мав відповідь: нехай полежить 
до кращих часів. Авжеж, тоді ще 
щосили намагалися «дружити з 
Росією», — а тут автор фактич-
но викривав одну з історичних 
крадіжок Московії. За формою 
це — традиційна «мандрівка у 
часі»: п’ятикласник опиняєть-
ся у рідному селі часів Київсь-
кої Русі. І зустрічає не фейкових 
«русскіх богатирєй», а прапра-
щурів своїх односельців, а сам 
виявляється родичем-нащадком 
Іллі Муровця. Дивуємося разом з 
Вітьком: «А хто ж тоді його нова 
мати, оця тітка Миланка, коли 
такі славетні люди, як Ілля Му-
ровець і Олешко Попович, сидять 
перед нею, як двієчники перед 
грізною вчителькою?».
 Тут чимало етимологічних та 
реконструкційних вправ зі сло-
вом, що нагадує практики Сергія 
Плачинди та Івана Білика, пись-
менників, замовчуваних і гна-
них перед Рутківським, ще за 
совєтських часів. «Сторожову 
заставу» можна ідентифікува-
ти і як історичний нонфікшн — 
у тому ж сенсі, що і романи Дена 
Брауна. Динаміка оповіді вель-
ми кінематографічна, і це вда-
ло реалізувалося в однойменній 
екранізації (2017). Нарешті для 

«Сторожової застави» настали 
«кращі часи» — перед кінодебю-
том «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
випустила перфектну, з ілюст-
раціями Максима Паленка, пов-
ну версію повісті.
 Понад десять років чекав на 
повну публікацію двотомовий 
роман «Сині Води»; виданий 
«Темпорою» 2011-го, він тоді ж 
став лавреатом всеукраїнського 
рейтингу. Там ідеться про най-
більшу середньовічну перемогу 
на українських теренах: «Це ж 
ми вперше побачили татарські 
спини! Розумієте — вперше!». 
Та битва сталася задовго до міто-
логізованої Куликовської — тож, 
звісно, ніхто й не прагнув це дру-
кувати, аби не дратувати «стар-
шого брата». До всього, «Сині 
Води» ґрунтуються на геть від-
мінній від російського нарати-
ву тезі, сформульованій Володи-
миром Григоровичем в одному з 
листів: «Як сучасний українець, 
я не хочу героїчно помирати. Я 
хочу героїчно жити, героїчно пе-
ремагати». Трилогія «Джури 
козака Швайки» лишалася не-
затребуваною дванадцять років 
поспіль, аж поки 2007-го її опуб-
лікувала та ж «А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА». Вона так само стала лав-
реатом «Книжки року», а згодом і 
Шевченківської премії.
 Згадуваний Вілл Сторр зазна-
чає: «Історія, яку нам розпові-
дають, — це форма гри, якої ми, 
цивілізовані тварини, навчаємо-
ся, щоб керувати світом людей». 
А що, якби тварини були цивілі-
зованіші за людей? Таке при-
пущення хвилювало багатьох 
славетних письменників; хрес-
томатійних творів, де світ роз-
кривається нам крізь очі звіри-
ни — найчастіше псів та котів, 
— не злічити, навіть не рахую-
чи казок і мітів. Тож назву лише 
одного класичного антропомор-
фного персонажа, позаяк уже 
йшлося про його автора: Білий 
Кролик. Звісно, він дорослі-
ший, досвідченіший і виховані-
ший за Злющого Цапища, але й 
воно нівроку, попри свою дитин-
ність: «Цапище подумало, по-
терло передньою ратицею межи 
рогів і сказало... Тоді опустило-
ся на три копита, четвертим 
пригладило скуйовджену бороду 
і мовило». Та й решта мешканців 
книжки не мовчать. «Такий здо-
ровий, а літати не вміє! Ти кри-
лами, крилами махай!» — кпи-
нить шпак із нашого Цапища.
 Проте найкраща книжка 
Рутківського «про тварин» — 
роман «Джури і Кудлатик» (К.: 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015). 
Формально це четверта частина 
трилогії. Іван Малкович неодно-
разово наполегливо навертав на-
шого автора написати продов-
ження. Зрештою той зголосився 
на думці дати повну волю своїй 

фантазії і прокоментувати всіх 
трьох попередніх «Джур» мовою 
цуценяти Кудлатика. 
 Найчастіше тварини-персо-
нажі втілюють якісь «приспані» 
в людині якості. В цьому романі 
йдеться про пам’ять. Історія роз-
гортається в сьогоденні. Цуценя 
пам’ятає себе в усіх пращурах, 
починаючи з ранньокозацьких 
часів. А от її господар-школя-
рик — ні. Ба більше, Кудлатик 
пам’ятає й усіх попередників-
джур свого нинішнього хазяїна 
і щиро дивується людській не-
чутливості: «Я біг і згадував, що 
ці місця мені знайомі принайм-
ні літ п’ятсот тому... Я скосив 
очі на Грицика: чи пам’ятає він 
про це? Проте Грицик навіть не 
поглянув у той бік. Атож, дуже 
жаль, що в людей така коротка 
пам’ять». Чи справді вона ко-
ротка, а чи сучасна людина «за-
губила» ключі від неї — вчені за-
пекло дискутують й досі: теорія 
реінкарнації, теорія сновидінь, 
теорія ноосфери...
 Там, де Кудлатик «згадує» 
прапрадавні часи, мимоволі 
з’являється Редьярд Кіплінг. У 
Рутківського, вважай, такий са-
мий разок притч-пригод. Путів-
ник людськими емоціями. Зро-
зуміло, жодних повчань, лише 
власні висновки за власними 
спостереженнями. Включно з са-
мопокаранням. Дидактика хіба в 
такому вигляді: «Чи зміг би я вчи-
нити, як Барвінок?.. Відповіді не 
знаходилося. Мабуть, тому, що 
я був ще зовсім молодий», — мір-
кує Кудлатик.
 У спогадуваннях песика зри-
нає чимало колишніх бойових 
епізодів — тож «Джури і Кудла-
тик» також належить до «воєн-
них» творів Рутківського. У 
Наталі Марченко є цікаве спос-
тереження за тим, як його пер-
сонажі ставляться до ворогів, до 
самого збройного спротиву: «Ге-
рої не так марнують час, аби їх 
перемогти, як вимушені через 
них затримуватися на шляху 
до доброго». Оцей шлях до добро-
го — чи не головна характерис-
тика письма Володимира Рут-
ківського. Свого часу Франц 
Кафка теж віддав данину антро-
поморфізмові в мініповісті «До-
слідження одного собаки», де 
знаходимо формулювання його 
«шляху до доброго»: «Звільни-
ти нарешті душу для найзвич-
нішого, спокійного, щасливого 
повсякдення». У Рутківського 
ці речі виразно візуалізуються: 
«Численні озерця виблискували 
під сонцем так радісно, ніби щой-
но вродились на світ» («Джури і 
Кудлатик»); «Навколо застиг-
ла глибока тиша. Лише на річці 
інколи била хвостом не спійма-
на рибалками риба... На місячній 
галявині сидів заєць. Він ласував 
буркуном» («Ганнуся»). ■

СЕРЕДА, 1 ЛЮТОГО 2023 13ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»

УКРАЇНА МОЛОДА
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Далі публікуємо Короткі списки рейтингу’2022 (номінантів 
подано за абеткою) – лавреати стануть відомі наприкінці 
лютого. Три інші підномінації «Дитячого свята» – на нашому 
партнерському сайті «Буквоїд».
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■НОМІНАНТ

Усміх Рутківського:
шлях до доброго

■

Костянтин РОДИК

1938 року європейським нонфікшн-бестселером стала книжка 
голландського культуролога Йогана Гейзінґи Homo ludens (К.: Ос-
нови, 1994). Перші її слова — «Гра давніша за культуру». Такого 
несподіваного погляду на ігрову діяльність у тодішній гуманітарис-
тиці досі не було. Далі більше: «Щира, чиста гра як одна з голов-
них підвалин цивілізації... Вона творить лад, вона сама є лад, по-
рядок... Поєднує суворі правила зі щирою свободою... Випробовує 
гравця з усіх боків: його сміливість, витривалість, винахідливість і 
заразом його моральні якості — «чесність», бо ж він, хоч як пал-
ко бажає виграти, мусить дотримуватися правил гри». Отже, гра 
— наше все. А як трапиться, що раптом опиняєшся «поза грою», 
— то вже є щонайменше драма. Як-от в історії Володимира Рут-
ківського «Злюще Цапище», яка починається розпачливою фра-
зою: «Нелегко доводиться малому Северинкові. Немає йому з ким 
погратися» (Л.: Видавництво Старого Лева, 2022).
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Григорій ХАТА

 Українська держава всерйоз розгля-
дає можливість бойкоту наступної літньої 
Олімпіади, котру в 2024 році приймати-
ме Париж. Такий крок може стати від-
повіддю нашої країни на рішення МОК 
допустити до майбутніх Ігор у нейтраль-
ному статусі атлетів із росії та білорусі.
 «Третього лютого буде проведено по-
зачергову асамблею НОК України щодо 
можливого бойкоту Олімпійських ігор у 
Парижі 2024 року в разі дозволу російсь-
ким та білоруським спортсменам повер-
нутися на міжнародні спортивні арени 
до припинення агресії росії проти Украї-
ни. Вочевидь, усе йде до того, що їх по-
вернуть... тож ця подія матиме серйоз-
ні наслідки», – повідомив народний де-
путат України, олімпійський чемпіон 
Токіо-2020 Жан Беленюк.
 Водночас очільник МОК Томас Бах 
наголошує, що жодному спортсмену 
не можна перешкоджати брати участь 
у змаганнях лише через його паспорт. 
При цьому, за його твердженням, для 
російських та білоруських повпредів 
буде  встановлено чіткі правила допуску 
до Олімпійських ігор. «Лише спортсме-
ни, які повністю дотримуються Олімпій-
ської хартії, можуть брати участь у зма-
ганнях. Це означає, що, по-перше, зма-
гатися можуть лише ті, хто не виступав 
проти миротворчої місії МОК, активно 
підтримуючи війну в Україні, по-дру-
ге, лише ті спортсмени, які повністю до-
тримуються Всесвітнього антидопінго-
вого кодексу та всіх відповідних анти-
допінгових правил і положень», — під-
креслює позицію МОК Бах.
 Власне, ідею допустити російських 
та білоруських спортсменів до участі в 
літніх Олімпійських іграх-2024 під ней-
тральним прапором одним із перших ви-
голосив президент Франції Еммануель 
Макрон. Не проти такого розвитку подій, 
як свідчить видання The Wall Street 
Journal, і Олімпійський та Паралімпій-
ський комітети США.
 «США підтримують повернення 
спортсменів до змагань, до яких вони го-
тувалися все своє життя. Водночас ми 
категорично проти того, щоб спортсмени 
повернулися під національними прапо-

рами країн, уряди яких перебувають під 
санкціями», — заявила голова комітету 
Сюзанна Лайонс.
 Томас Бах каже, що питання участі 
спортсменів дуже відрізняється від пи-
тання санкцій. «Нам потрібно вивчити 
шляхи подолання цієї дилеми», — зазна-
чає очільник МОК.
 Натомість президент України Во-

лодимир Зеленський переконаний, що 
МОК рухається хибним шляхом: «Нама-
гання Міжнародного олімпійського комі-
тету повернути російських спортсменів 
на змагання та Олімпійські ігри — це на-
магання сказати всьому світу, ніби терор 
може бути чимось прийнятним. Ніби 
можна заплющити очі на те, що Росія 
робить із Херсоном, із Харковом, із Бах-

мутом та Авдіївкою», — наголошує глава 
Української держави й додає, що своє ба-
чення ситуації виклав у листі президенту 
Франції Еммануелю Макрону, де закли-
кав організаторів паризької Олімпіади 
не дозволити росії використовувати Ігри 
чи будь-яку іншу міжнародну спортивну 
подію для пропаганди агресії чи свого дер-
жавного шовінізму. ■

Українські олімпійці можуть пропустити Олімпійські ігри-2024 в Парижі.
Фото з сайту focus.ua.

❙
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ОЛІМПІЗМ

«Не тим шляхом ідете...»
У МОК планують допустити російських атлетів до Олімпіади-2024; 
Україна на знак протесту може оголосити паризьким Іграм бойкот

■

Олексій ПАВЛИШ

 На першому у сезоні турнірі «Вели-
кого шолома» — Australian Open — ви-
значилися переможці: головним героєм 
змагань став 35-річний серб Новак Джо-
кович, який виграв 10-й трофей в Авс-
тралії та загалом 22-й «шолом» у кар’єрі, 
при цьому повернувши собі звання пер-
шої ракетки планети.
 У спортивному плані до Ноле, який 
до фіналу програв лише один сет і в яко-
го, фактично, після травми Надаля не 
було серйозних опонентів, питань особ-
ливо немає. Проте, як і торік, коли Джо-
ковича не пустили на турнір через від-
сутність COVID-щеплень, цього разу теж 
не обійшлося без скандалів.
 Усе почалося з того, що, попри забо-
рону на російські і білоруські прапори 
на стадіонах, фанати тенісистів, які цьо-
горіч виступали у нейтральному статусі, 
таки приходили на трибуни із символі-
кою країни-агресора, футболками із зоб-
раженням путіна та Z-символікою. Піс-
ля реакції організаторів таких дій з боку 
російських уболівальників стало менше, 
проте їхню «естафету» підхопили агре-
сивні сербські фанати Джоковича.
 Дійшло до того, що після чвертьфі-
нального матчу свого сина батько титу-
лованого тенісиста Срджан фотографу-
вався з прихильниками путіна та, за да-
ними ЗМІ, навіть вигукував: «Хай живе 
росія!».
 Попри обурення в медіа щодо вседоз-
воленості серба, сам Джокович на скан-

дал відреагував доволі стримано, заявив-
ши, що він і його родина не підтримують 
жодних бойових дій, але при цьому зви-
нуватив пресу в надмірній, на його дум-
ку, увазі до інциденту.
 Природне обурення викликав інци-
дент і у представників України.
  «Я не знаю, які правила і що на тур-
нірі дозволено за регламентом робити. Але 
такі речі не можна залишати непомічени-
ми. Неважливо, ким ти є, нікому не мож-
на таке робити. Хоч що я зараз би сказала, 
на мене до кінця життя нападатимуть де-
які дуже агресивні вболівальники Нова-
ка», — визнала Марта Костюк.
 Скандальною до позиції щодо вій-
ни в Україні є й переможниця жіночо-
го турніру, білоруска Аріна Соболєнко 
(до речі, вперше в історії чемпіонкою 
«шолома» стала тенісистка, що грала 
без прапора). Друга ракетка світу, яка в 
Австралії виграла дебютний «мей джор», 
раніше публічно висловлювалась на під-
тримку соратника путіна — лукашенка. 
Крім цього, Аріна не підтримала рішен-
ня Уїмблдона не пустити росіян і біло-
русів, заявивши, що вона проти війни, 
але, за її словами, «спорт поза політи-
кою».
 Скандальними діями запам’ятались і 
білоруські телетранслятори, які, попри 
відсутність ліцензії, показували матчі 
своєї співвітчизниці у піратській версії. 
Утім постійні інциденти з гравцями з рф 
і білорусі та відсутність адекватної реак-
ції від тенісних структур уже майже ні-
кого не дивують.

 Що ж стосується українських тені-
систів, то найуспішніше на австралійсь-
ких кортах виступила саме Марта Кос-
тюк, яка несподівано для себе дійшла до 
півфіналу парної сітки. Там Марта у тан-
демі з румункою Рузе поступилась най-
сильнішому дуету світу, чешкам Синя-
ковій і Крейчиковій, котрі виграли «шо-
лом» вдруге поспіль.
 Таким чином, Марта стала лише тре-
тьою українкою після сестер Бондарен-
ко у півфіналі Australian Open: найкра-
щий результат у кар’єрі дозволив їй під-

нятись на рекордне у кар’єрі 31-ше міс-
це в парному табелі про ранги.
 Значно покращили свої позиції у рей-
тингах після вдалого турніру й інші ук-
раїнці. Перша ракетка України Олексій 
Крутих, який на дебютному «шоломі» по-
долав кваліфікацію, уперше піднявся до 
топ-175. А лідерка нашого жіночого тені-
су Ангеліна Калініна після третього кола 
на Australian Open дебютує у топ-35. Од-
разу на 11 сходинок піднялась і Катерина 
Байндль, котра цей тиждень починає на 
84-му місці у WTA-рейтингу. ■

ТЕНІС

Коли важливий не лише результат
Українці провели успішний «шолом», а до переможців є питання про позицію щодо війни

■

Марта Костюк залишилась за крок від фіналу парного Australian Open.
Фото: Великий теніс України.
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«Кожна медаль для України важлива, аби всі чули про нашу країну».Антон Дудченко

український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Під психологічним тиском
 Цьогорічний ЧЄ не став 
винятком. І, як уже бувало 
не раз, на континентально-
му форумі представники ук-
раїнського біатлону, маю-
чи потужне представництво, 
знову були активними учас-
никами медального розподі-
лу. Цього разу ЧЄ проходив 
у швейцарському місті Лен-
церхайде, і тут «синьо-жов-
ті» вибороли три медалі. 
Спочатку в індивідуальних 
гонках срібними медалями 
розжилися Юлія Джима та 
Антон Дудченко, а згодом 
Анастасія Меркушина поті-
шила Україну тріумфом у 
спринті.
 «Безумовно, наша коман-
да готувалась до чемпіонату 
Європи, і це був один з тих 
стартів у цьому сезоні, на 
якому ми розраховували бо-
ротись за медалі. Дуже пора-
дував виступ Анастасії Мер-
кушиної, яка проявила ха-
рактер на останньому колі 
спринтерської гонки і змог-
ла якраз ходом, з яким у нас 
цього сезону не все гаразд, 
показати гідний результат. 
Без сумніву, для нас це ус-
піх. Звісно, ми очікували хо-
роших стартів і в інших гон-
ках, але не все склалось і зі 
стрільбою, і з ходом. Проте я 
вважаю, що цього року чем-
піонат Європи пройшов для 
нас на мажорній ноті», — за-
значив президент ФБУ Іван 
Крулько.
 І новий очільник федера-
ції, і самі біатлоністи пот-
ребували позитивних емо-
цій. Що казати, коли флаг-
манський для країни зимо-
вий вид спорту опинився в 
тіні своїх скромних резуль-
татів на етапах нинішнього 
Кубка світу.
 Певно, з немалим хвилю-
ванням в українській коман-
ді чекають головного старту 
сезону. Зовсім не факт, що 
на чемпіонаті світу в Обер-
гофі вони претендуватимуть 
на медалі. Приміром, очіль-
ник вітчизняної жіночої 
збірної Олександр Кравчен-
ко про перспективи на май-
бутньому «мундіалі» висло-
вився дуже обережно: «Ме-
далей не обіцяю, але бороти-
ся будемо».
 За підсумками чемпіона-
ту світу в Обергофі, без сум-
ніву, ФБУ робитиме принци-
пові висновки, тож кожен зі 
збірників прагнутиме там до 
гідного виступу.
 А чемпіонат Європи в 
Ленцерхайде Олександр 
Кравченко характеризує як 
успішний проєкт: «Вважаю, 
що чемпіонат Європи нам 
вдався. Трохи не вистачило, 
мабуть, успіху в стрільбі на 

естафетах, особливо в сингл-
міксті. Загалом, я задоволе-
ний станом дівчат. І сподіва-
юся, що до Обергофа ми ще 
зможемо покращити їхню 
форму».
 Працювати, звісно, є над 
чим. Скажімо, без медалей 
в естафетах, які, до слова на 
ЧЄ-2023 проходили лише за 
змішаним принципом, ук-
раїнська збірна залишилася 
через невдалу стрільбу до-
свідчених виконавиць.
 Так, капітан жіночої ко-
манди Олена Білосюк при-
мудрилася заробити два 
штрафні кола в сингл-мік-
сті, через що її дует з Бог-
даном Цимбалом опинив-
ся в підсумковому прото-
колі лише на сьомому місці. 
Для досвідченої 36-річної 
ветеранки української збір-
ної це була перша в кар’єрі 
сингл-естафета. І цей де-
бют, як часто трапляється з 
пробним млинцем, не надто 
вдався. «Чому зробив ви бір 
на користь Олени Білосюк у 
цій гонці? Довірився її до-
свіду. На жаль, вона трохи 
не впоралася», — констату-
вав Кравченко.
 Так само у відповідаль-
ний момент — під час зміша-
ної естафети — не впорала-
ся з нервами під час стріль-
би на стійці й інша олімпій-
ська чемпіонка Сочі-2014, 
Юлія Джима. Через заробле-
не нею коло штрафу синьо-
жовтий квартет у підсум-
ку фінішував лише п’ятим. 
«Не думаю, що Джима схи-
била через психологічні 
чинники. Вочевидь це були 
проблеми з фізичною підго-
товкою, адже траса в Лен-
церхайде — важка. Гори, до 
яких треба звикати. Перед 
Обергофом ми переїдемо на 
нижчу висоту й будемо готу-
ватися», — поділився своїм 
баченням ситуації очільник 
жіночої команди.

Кожна нагорода має 
значення
 Хай там як, а свою медаль 
континентального форуму 
Джима (п’ятиразова чем-
піонка Європи) все ж узя-
ла. «Срібло» індивідуаль-
ної гонки їй дісталося після 
перегляду результатів пере-
гонів, коли з’ясувалося, що 
електронна система відслід-
ковування результатів по-
милково піднесла на другу 
позицію італійку Каррару, 
в котрої виявилися невра-
хованими аж дві хвили-
ни штрафу. Після протесту 
української сторони Юлія 
піднялася в протоколі з тре-
тього на друге місце, ви-
казавши після гонки жаль 
стосовно єдиної похибки 
на стрільбищі. «Промахну-
лася, оскільки дуже хотіла 
перемогти. Але вважаю, що 
в цілому впоралася з гон-
кою. Добре, що є медаль, 

адже цей сезон почався для 
мене дуже непросто. Я пере-
хворіла на COVID. І при цьо-
му психологічно тяжче ста-
ло боротися за медалі, адже 
тебе постійно вибивають но-
вини з дому, і ти всередині 
порожній. Зараз і друге міс-
це теж виглядає дуже хоро-
шим результатом», — Джи-
ма розповіла про свій внут-
рішній стан.
 Анастасія Меркуши-
на в Ленцерхайде вигля-
дала впевненіше: відмінна 
стрільба та потужний хід 
дозволив їй вигризти у кон-
куренток «золото» в сприн-
ті. Володарку срібної наго-
роди, шведку Тильду Йо-
ханссон, українка випере-
дила на 0,5 секунди. «Це 
чудово — виграти золоту на-
городу, почути Гімн Украї-
ни. Сподіваюсь, мені вда-
лося принести трохи щас-
тя моїй країні», — сказала 

чемпіонка Європи.
 Неабияк задоволений 
своєю срібною нагородою 
в «індивідуалці» й Антон 
Дудченко: «Кожна медаль 
для України важлива, аби 
всі чули про неї», — каже 
26-річний біатлоніст із Сум-
щини.
 Три континентальні на-
городи, здобуті українця-
ми в Швейцарії, — звісно, 
хороший результат. Прези-
дента ФБУ Івана Крулька ті-
шить той факт, що українсь-
кі біатлоністи показали себе 
на ЧЄ конкурентоздатними. 
Однак уся увага біатлонної 
спільноти України вже при-
кута до Обергофа, де 8 лю-
того розпочнуться головні 
старти сезону. Наставники 
чоловічої та жіночої збірних 
України вже майже визна-
чилися зі складом, залишив-
ши у своїх заявках по одно-
му вакантному місцю. ■

БІАТЛОН

Медальний почин
На чемпіонаті Європи в Швейцарії вітчизняна біатлонна збірна здобула три нагороди

■Григорій ХАТА

У першій частині сезону віт-
чизняні біатлоністи взагалі 
не радували медалями своїх 
уболівальників. На шести 
етапах Кубка світу українські 
стріляючі лижники та лижниці 
не здобули жодної нагороди. 
Тож їхати за медальними від-
знаками лідерам української 
збірної довелося на чемпіонат 
Європи, котрий, як відомо, 
постійно ігнорується лідера-
ми світового біатлону й надає 
нашим спортсменам значно 
більше шансів піднятися на 
п’єдестал. 

Анастасія Меркушина — чемпіонка Європи-2023 в спринті.
Фото пресслужби IBU.
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Юлія Джима нині рада й континентальному «сріблу».
Фото з сайту news.liga.ne.
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Центр 00…00

 00…00

Схід 00…00

 00…00
Центр -1...-2
  0...-1
 -1...-2
  0...-1

Північ -7...-8
  -5...-7
 -5...-6
 -5...-6

Схід  -2...-3
  +1...-2
  -2...-4
  +1...-1

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 00…00

 00…00
Південь   0...+1
 +2...+5
   0...+2
 +1...+6

 Оце вишкіл! За три години світ-
ла примудряюся робити те, чого не 
встигала робити за тиждень.

* * *
 Надії путіна вбити бойовий дух 
українців ударами по енергетиці за-
знав краху. Українці вперто обгово-
рюють лише ціни на яйця.

* * *
 — Тищенко, як ви опинились в 
Таїланді?
 — Був сигнал повітряної триво-
ги, а далі все як у тумані.

* * *
 Туреччина запрошує москалів на 
відпочинок, а українців на сафарі.

* * *
 Люди в 1950-му:
 В 2022 році машини замінять 
людей!
 2022-й:
 «Лади» заміняють москалів.

* * *
 Коли в росії починають говорити про 
патріотизм, знай: десь щось вкрали.

* * *
 Допитують полонених:
 — Хто кричав з окопу «росіяни 
не здаються»?
 — Це я, вибачте.
 — Ну і чого тоді ти здався?
 — Я по мамі бурят.

 По горизонталі: 4. Столи-
ця Хорватії. 7. Батьківщина Ольги 
Кобилянської та Володимира Іва-
сюка. 8. Творче псевдо французь-
кої письменниці Аврори Дюпен. 10. 
Кулінарний інгредієнт, що викорис-
товується при маринуванні овочів. 
11. Фігуральна назва ядерної хма-
ри, що формується після вибуху. 
12. Солом’яний сніп, один із голо-
вних атрибутів Різдва. 14. Відомий 
бренд спортивного одягу і взуття. 
16. Людина, яка нічого не вміє, за 
все береться і все псує. 17. Химе-
ра, яку переміг Едіп, розгадавши її 
загадку. 19. Англійський письмен-
ник, один з основоположників жан-
ру фентезі, автор «Гобіта» та «Во-
лодаря перснів». 21. В давньогрець-
кій міфології — титан, старший син 
Урана та Геї, володар водної стихії. 
22. Національна японська бороть-
ба. 24. Стиль плавання. 25. Гірське 
пасмо в Південній Америці. 26. Ве-
ликий гетьман Литовський часів Бог-
дана Хмельницького, на честь якого 
названо місто на Рівненщині. 27. Ук-
раїнська письменниця і педагог, одна 
з піонерок українського фемінізму.
 По вертикалі: 1. Самовбивство. 
2.  Допис у фейсбуці. 3. Давня назва 
Тбілісі. 4. Ситуація в стрибках у дов-
жину, коли спортсмен переступив 
обумовлену лінію. 5. Музичний інс-
трумент, який сигналізує про початок 

і закінчення боксерського раунду. 6. 
Полковник Армії УНР, який у квіт-
ні 1918 року командував звільнен-
ням Криму від більшовиків. 9. Від-
городжене місце в стайні для одно-
го коня. 12. Герой оповідання Мак-
сима Горького «Стара Ізергіль», 
який вирвав власне серце, щоб ос-
вітити дорогу іншим. 13. Перевізник 
душ померлих у царство мертвих у 
давньогрецькій міфології. 14. Пояс, 
брошка, сумочка, капелюх, рукавич-
ки чи інше доповнення до того чи ін-
шого образу. 15. Усталений вираз. 
18. Райцентр на Київщині. 19. Роз-
порядник на весіллі. 20. Європейсь-
ка країна. 23. Префікс, що означає 
ракове захворювання. 24. Легкий ві-
тер на морському узбережжі. ■

Кросворд №4
від 25 січня

Марія ТКАЧЕНКО

 Ця абсолютно не-
сподівана новина вра-
зила фанатів актриси, 
які навіть не здогаду-
валися, що в зірки та 
Картера Реума (Періс і 
її бойфренд одружили-
ся позаминулого року) 
має з’явитися дитина. 
За словами Періс, вони 
скористалися послуга-
ми сурогатної матері. 
Причому Хілтон не об-
межилася лише пові-
домленням про зміну 
свого статусу — вона 
поділилася першим 
фото новонароджено-
го та розкрила його 
стать.
 «Стати матір’ю 
завжди було моєю 
мрією. І я така щас-
лива, що ми з Реумом 
знайшли одне одного. 
Наші серця перепов-
нені любов’ю до тебе, 
наш малюк. Ми вже 
любимо тебе сильні-
ше, ніж це можна ска-
зати словами», — так 
вона підписала зні-
мок, на якому зня-
ли крихітну ручку її 
сина, якою той обхо-
пив палець Періс.
 Як вона хоче стати 
мамою, Хілтон зізна-
лася вперше задовго до 
того, як познайомила-
ся з Картером. Відтоді 
її молодша сестра Нікі 
встиг ла народити трь-
ох, а Періс, на її роз-
чарування, все ще за-
лишалася бездітною. 
Але після того, як 
у листопаді 2021-го 
Хілтон і Реум зігра-

ли весілля, вона за-
явила, що тепер твер-
до вирішила нарешті 
здійснити свою мрію. 
Проте з того часу ми-
нуло вже майже пів-
тора року, а фанати 
все ще чекали, коли 
вона виконає свою 
обіцянку.
 Незабаром після 
весілля Періс розпові-
ла, що вони з Реумом 
уже розпочали проце-
дуру ЕКЗ, проте звіс-
ток про позитивні ре-
зультати не було. Це 
спровокувало чутки, 
що в Періс виникли 
серйозні проблеми зі 
здійсненням її плану. 
Плітки мимоволі під-

тримала й мати Хіл-
тон Кеті, яка публіч-
но розповіла про дра-
му, що нібито пережи-
ває її донька. Мовляв, 
та проходить уже да-
леко не перший цикл 
ЕКЗ, але ніяк не може 
завагітніти. Періс тоді 
виступила зі спросту-
ванням слів матері, 
заявивши, що все йде 
за планом. Бо, як ви-
явилося пізніше, Хіл-
тон і не збиралася наро-
джувати сама. А коли 
спростовувала слова 
Кеті, найнята Періс 
сурогатна мати вже ви-
ношувала дитину для 
подружжя.
 Нагадаємо, Кар-

тер і Періс почали зус-
трічатися наприкін-
ці 2020-го, а в люто-
му 2021-го оголосили 
про свої заручини. Фа-
нати актриси сприйня-
ли це повідомлення не-
однозначно: вони, зви-
чайно, бажали їй уда-
чі, але побоювалися, 
що все ще може зір-
ватися. Адже Періс 
до цього була заруче-
на тричі, проте щора-
зу розривала заручи-
ни. Цього разу Хілтон, 
мабуть, справді зустрі-
ла чоловіка, якого так 
довго шукала, і тепер 
запевняє, що буде щас-
ливою провести з ним 
усе життя. ■

2—3 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без опадів. Вiтер південно-західний, 
1-3 м/сек. Температура вночi 0...-1, удень +1...-2. Післязавт-
ра вночі -2...-6, удень +1...-2.

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

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Несподівано 41-річна Періс Хілтон 
стала мамою
Зірка розкрила стать свого первістка і показала фото дитини

■

«Стати матір’ю завжди було моєю мрією».
Фото з сайту unian.ua.

❙
❙

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