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Поспішіть передплатити «Україну молоду» на березень                                                                                     стор. 6 

Свято-Успенський собор постав за два роки з руїн.
Фото з газети «Вечірній Київ».
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Мрії збитих 
льотчиків

ЗСУ поцілили в літак, з якого 

Пригожин викликав Зеленського на 

дуель, і далі продовжують героїчно 

тримати оборону в районі Бахмута

Бойові кури

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 39,097 грн

М’ясо птиці з України 

практично зайняло 

монопольне місце 

на ринку ЄС після 

запровадження 

безмитної торгівлі

стор. 9»

стор. 7»

Час повертати своє: 

триває набір до 

штурмових бригад 

«Гвардія наступу»

Де козак, 
там і слава

За гранню
Священноначалля УПЦ МП не може змиритися з втратою Києво-Печерської лаври, 
тому продовжує ганьбити Україну в стилі кремлівської пропаганди



СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 20232 ІнФорУМ
«Зростання кількості втрат росіян пов’язане з низкою факторів. Ідеться про брак 
підготовленого особового складу, координацію дій та ресурсів на фронті, що 
підтверджується розвитком ситуації навколо Вугледара і Бахмута».

За інформацією Інституту 
вивчення війни (ISW)

УКРАЇНА МОЛОДА

ТОРГІВЛЯ

Бойові кури 
М’ясо птиці з України практично зайняло 
монопольне місце на ринку ЄС після 
запровадження безмитної торгівлі
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Амбіційну заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо намірів Ук-
раїни приєднатися до Євросоюзу в наступні два роки європейці швидко ос-
тудили: Україна стала б найбіднішою країною ЄС та найбільшим отриму-
вачем європейського фінансування — і це вже занадто для них. Утім це не 
завадило Мінекономіки нещодавно повідомити, що Україна до кінця 2023 
року планує підписати угоду про доступ українських товарів на ринок ЄС 
(АСАА). Тобто рух до спільного з Європою ринку нині в пріоритеті. Адже 
торгівля з ЄС стала майже вільною після того, як улітку 2022 року Євросо-
юз скасував усі мита й обнулив безмитні квоти, щоб підтримати українсь-
ких експортерів, та запровадив вільний в’їзд до ЄС українських вантажопе-
ревізників. 
 На саміті «Україна—ЄС» президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 
заявила, що, найімовірніше, термін дії безмитної торгівлі буде продовже-
но. 
 До війни частка ЄС у міжнародній торгівлі України становила 41% (по-
над 10 тис. українських компаній експортували свою продукцію до Європи), 
а за підсумками 2022 року ця частка сягнула вже 55,5%. 
 Українським виробникам надали тимчасовий квиток до вільного ринку 
Європи, але «полетіли» далеко не всі. Попри відкритість, європейські рин-
ки залишаються жорстко конкурентними. Ані українські виробники сви-
нини, ні виробники молока не наблизилися до європейської ефективності 
та собівартості й сьгодні «не продаються» в Європі. Навіть навпаки — висо-
кі ціни на свинину та молоко в Україні роблять її привабливим ринком збу-
ту для європейських виробників.
 Ціна на свинину в напівтушах у ЄС — 1,4 євро за кг, що відповідає цінам 
в Україні живих свиней. Це на 30% дешевше за українську свинину. Імпорт 
пшениці з України до ЄС зріс на порядок: з 287 тис. тонн 2021 року до 2,8 
млн тонн у 2022-му. Обсяг ввезеної до Євросоюзу української кукурудзи зріс 
майже вдвічі — з 7,3 млн тонн до 12 млн тонн. Але найбільш різким вияви-
лося зростання імпорту в ЄС насіння соняшнику з України: 2021 року цей 
показник становив лише 25 тис. тонн, а у 2022-му — вже 1,8 млн тонн. 
 А от бойова українська курка вже помітно непокоїть європейських пред-
ставників аналогічого бізнесу: так, із 90 тис. тонн курятини до війни імпорт 
майже подвоївся до 163 тис. тонн. Українська курятина практично зайняла 
монопольне місце на ринку ЄС, а Миронівський хлібопродукт» (МХП) став 
для європейців прикладом ефективної організації бізнесу.
 Собівартість вирощування курятини в Україні — одна з найнижчих у 
світі: 65,6 євроцента за кілограм живої ваги, тоді як собівартість вирощуван-
ня птиці в різних європейських країнах коливається від 82 до 91 євроцента 
за кілограм живої ваги (у фермерів із Польщі — 81,8 євроцента). Попри те, 
що в ЄС лунають заклики окремих виробників обмежити імпорт з України, 
«Євросоюз не розглядає варіанта запровадження скасованих раніше мит на 
українську сільгосппродукцію», зазначив єврокомісар із питань сільсько-
го господарства Януш Войцеховський. 
 30 січня в Брюсселі відбулася спеціальна нарада профільних міністрів, де 
Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словаччина надали доповіді про на-
слідки зростання імпорту сільгосппродукції з України для виробників цих 
країн. «При цьому не було жодних пропозицій припинити або обмежити ім-
порт з України, — наголосив єврокомісар. — Ідеться про допомогу ферме-
рам, а не про бар’єри чи заборону ввезення товарів з України. Про це не вис-
ловився жоден із представників країн ЄС». 
 Міністерство економіки України і генеральний директорат Єврокомісії з 
торгівлі узгодили оновлений Пріоритетний план заходів з посилення імпле-
ментації Угоди про вільну торгівлю. План передбачає 29 заходів, які дозво-
ляють розпочати роботу над інтеграцією в усіх галузях — рух товарів (угода 
АСАА), телекомунікації, енергетика, митниця, безпечність харчових про-
дуктів тощо. Віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки України 
Юлія Свириденко заявила, що Україна планує підписати угоду АСАА до 
кінця 2023 року. Це означає, що все промислове виробництво працювати-
ме за правилами ЄС. 
 Передбачається, що ЄС не лише відмовляється від тарифних інструмен-
тів, а й визнає усі перевірки, сертифікати тощо, видані українськими орга-
нами. А Україна натомість має запровадити європейське регулювання, нор-
ми безпечності.
 Другий напрям лібералізації — скасування плати за роумінг між Украї-
ною та ЄС. Тимчасове використання українських мобільних номерів у ЄС 
планують зробити постійним. «Проривним» вважають фахівці лібераліза-
цію експорту до ЄС українських м’ясопродуктів. Київ запропонував у питан-
ні хвороб тварин застосувати взаємне визнання «регіоналізації». Тобто у ви-
падку спалаху захворювання тварин в одній області України не буде блоку-
ватися експорт продукції на рівні всієї держави, як це є на сьогодні.
 На жаль, ми практично не можемо успішно інтегрувати сектори еконо-
міки, котрі перебувають у глибокій кризі через російську воєнну агресію, 
це насамперед гірничо-металургійний комплекс (ГМК), де падіння вироб-
ництва та експорту за 2022 рік становить 70 відсотків. Якщо цьогоріч нічо-
го не зміниться в контексті підтримки держави, то падіння поглибиться до 
85 відсотків і Україна перейде винятково на внутрішнє споживання та втра-
тить світові ринки, вважають у Союзі промисловців і підприємців. 
 У глибокій кризі хімічна галузь, машинобудування тощо, незворотні 
втрати тут уже перевищили 30 відсотків. Вітчизняна економіка в об’єднаній 
Європі багато в чому залежатиме від підтримки влади. А українському біз-
несу — великому, середньому і малому — вже зараз потрібно починати ак-
тивно готуватись до роботи на єдиному європейському ринку. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Ворожий Су-24, який наші 
артилеристи збили в небі над 
Бахмутом, виявився саме тим 
літаком, з якого Євген При-
гожин викликав Володими-
ра Зеленського на повітря-
ну дуель. Цю новину підтвер-
див сам керівник ПВК «Ваг-
нер» у своєму Telegram-каналі 
«Кепка Пригожина». «Так, 
дійсно, саме цей борт був сьо-
годні атакований із землі засо-
бами ППО противника, — на-
писав він. — Пілот здійснив 
диво, приземлив палаючу ма-
шину, повністю виконавши 
бойове завдання. Зараз техні-
ки займаються ремонтом лі-
така. Пілот — красень. Честь 
йому і хвала».
 Опікун згаданої ПВК та-
кож повідомив, що його най-
манці нібито взяли під кон-
троль селище Красна Гора в 
Бахмутському районі, але його 
радість виявилася перебільше-
ною. «Противник постійно змі-
нює тактику, — пояснили си-
туацію в Міноборони України. 
— То атакує малими штурмо-
вими групами, то залучає для 
штурму десятки мобілізова-
них. Іноді посилює обстріли 
вночі, систематично уражає 

ракетами тилові міста, теро-
ризує мирне населення, підри-
ває цивільну інфраструктуру», 
проте Бахмут стоїть. 
 За даними представника 
Східного угруповання ЗСУ Сер-
гія Череватого, це місто далі за-
лишається в центрі основних 
атак росії. Втім українська ар-
мія має можливість постачати 
зброю, продовольство, техні-
ку, медикаменти та евакуюва-
ти звідти поранених.
 Одержимість, з якою ка-
цапи намагаються придуши-
ти спротив української армії 
на Донбасі, стала предметом 
аналізу й Інституту вивчен-
ня війни (ISW). Експерти ка-
жуть, що наразі щоденні втра-
ти росіян тут перевищують 800 
осіб на день. Це в чотири рази 
більше, ніж улітку минулого 
року, коли в цьому районі теж 
точилися жорстокі бої. «Зрос-
тання кількості втрат росіян 
пов’язане з низкою факторів, 
— вважають вони. — Йдеться 
про брак підготовленого особо-
вого складу, координацію дій 
та ресурсів на фронті, що під-
тверджується розвитком ситу-
ації навколо Вугледара і Бах-
мута».
 Українські артилеристи 
продовжують нищити і війсь-

кову техніку ворога. За дани-
ми нідерландського ресурсу 
оборонної аналітики та дослід-
ження військових дій Oryx, 
з початку повномасштабного 
вторгнення росія могла втрати-
ти в Україні до половини свого 
танкового парку. 
 Демілітаризація рашистсь-
кого потенціалу триває далі. За 
даними ЗСУ, в період 6-12 лю-
того російські окупаційні вій-
ська недорахувалися по всіх 
гарячих точках фронту майже 
6,5 тисячі солдатів та 400 оди-
ниць ворожого озброєння й 
техніки. Йдеться про два літа-
ки, два гелікоптери та 60 тан-
ків. Серйозні втрати зазнали 
окупанти в Бахмутському, Ва-
силівському, Бердянському, 
Волноваському, Каховсько-
му районах, а також у Меліто-
полі, Донецьку та Іловайську, 
де було знищено сім складів зі 
зброєю та шість штабів.
  І все ж недооцінювати 
противника, на думку аналі-
тиків, не можна. Чергове 
«побєдобєсіє» в них заплано-
вано на річницю початку вій-
ни. Тому вони не пошкоду-
ють ні людей, ні техніки, аби 
путіну було чим похвалитися 
у своєму (теж запланованому) 
виступі. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 «Лагідна українізація» 
— так називаються курси ук-
раїнської мови, які відкрили 
для переселенців у Черкасах. 
 Як повідомляють у громад-
ській організації «Україна на 
часі» — Spotlight on Ukrainе, 
яка реалізує цей проєкт, опа-
нувати рідну мову та вишука-
но розмовляти українською 
внутрішньо переміщеним осо-
бам, які знайшли прихисток у 
Черкасах, допоможуть викла-
дачі української мови Інна Ли-
сяна та Світлана Майстренко.
 Курси української мови 
«Лагідна українізація» про-
водять у рамках реалізації 
проєкту «Інтеграційний хаб 
«Черкаси — твоє місто» за 
підтримки департаменту со-
ціальної політики міської 
ради в межах програми «Стій-
кість», яка впроваджується 
Фондом Східної Європи у кон-
сорціумі неурядових організа-
цій на чолі з European Union 
in Ukraine та у партнерстві з 
Фундацією домів з прав лю-
дини, Домом прав людини — 
Тбілісі, Чорноморським фон-
дом регіонального співробіт-
ництва та коштом Європейсь-
кого Союзу. 
 На першому занятті учас-
никам групи дали загальне 
уявлення про спілкування та 
мовлення, а також ознайоми-
ли з вітальними конструкція-
ми та звертаннями, які вико-
ристовують у різний час доби 
у різних куточках України. 
 Як наголошує кандидат 
філологічних наук, доцент і 

викладач курсів Світлана 
Майстренко, мова сьогодні — 
це не просто свідомий вибір, а 
відповідальність і вияв почут-
тя патріотизму. 
 «Мова — це генетичний 
код нації, її історія, її менталь-
ність, дух і свобода. На жаль, 
так сталося історично, що про-
тягом останніх 300 років ук-
раїнська мова зазнавала не-
щадного утиску. Понад 100 
указів за цей період забороня-
ли українське друковане сло-
во. Тому, на жаль, і маємо сьо-
годні таку ситуацію», — гово-
рить пані Світлана.
 За її словами, курси «Лагід-

ної українізації» допоможуть 
переселенцям не лише опану-
вати рідну мову, а й говорити 
українською вишукано.
 Такі курси у Черкасах 
триватимуть протягом трьох  
місяців і проходитимуть у Бу-
динку культури імені І. Кули-
ка двічі на тиждень. Завдя-
ки цим заняттям люди, які 
втекли від війни у Шевченків 
край, зможуть покращити рі-
вень володіння українською 
мовою, вивчити українську 
граматику, розширити свій 
словниковий запас і підви-
щити рівень розмовної прак-
тики. ■

Курси української мови «Лагідна українізація» проводять у рамках 
реалізації проєкту «Інтеграційний хаб «Черкаси — твоє місто».
Фото громадської організації «Україна на часі» — Spotlight on Ukrainе.
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НА ФРОНТІ

Мрії збитих льотчиків
ЗСУ поцілили в літак, з якого Пригожин викликав 
Зеленського на дуель, і далі продовжують героїчно тримати 
оборону в районі Бахмута
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МОВНЕ ПИТАННЯ

Говори, ти зможеш 
У Черкасах для переселенців відкрили 
курси української

■
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Ідеї 
новаторів
Війна сформувала попит 
на унікальні наукові 
розробки, які згодяться і 
в мирний час
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Науковці з фармацевтичного уні-
верситету Харкова розробили крово-
спинний препарат PLANTOR для пот-
реб Збройних сил України, який доз-
воляє швидко зупинити кровотечу. 
 Його вже випробували в лаборатор-
них умовах і запустили у виробництво. 
«Принцип дії полягає в тому, що при 
контакті з кров’ю цей засіб миттє-
во поглинає у ній воду, — повідомив 
«Суспільному» один з авторів ноу-хау 
Сергій Штриголь. — Кров не може 
текти зневоднена, тому кровотеча до-
сить швидко зупиняється. Ми маємо 
документи, в тому числі висновок де-
ржавної експертизи, які засвідчують, 
що цей засіб відповідає всім умовам і 
вимогам».
 Препарат був винайдений ще кіль-
ка років тому для потреб військових, 
які перебували в зоні АТО. Але його 
виробництво вдалося налагодити у 
Дніпрі лише з початком повномасш-
табної війни. PLANTOR зареєструва-
ли за спрощеною процедурою як виріб 
медичного призначення. 
 За цей час науковці відправили на 
фронт понад 10 тис. пакунків, уря-
тувавши життя не одному поране-
ному бійцеві. «Ми маємо зворотний 
зв’язок, — каже винахідник. — Тобто 
позитивну інформацію про результа-
ти клінічної апробації тих випадків, 
коли допомогу надавали на етапі ева-
куації або на етапі вже лікувального 
закладу».
 Купити ліки в аптеці не можна — 
на їх упакуванні зазначено, що це пре-
парат для ЗСУ. За словами Сергія 
Штриголя, винаходом харків’ян уже 
зацікавилися колеги з Латвії.
 А розробка українського стартапу 
Esper Bionics  узагалі потрапила на об-
кладинку відомого журналу Time, ос-
кільки була визнана одним із кращих 
винаходів 2022 року. Йдеться про ін-
новаційний протез «розумної руки», 
який може функціонально замінити 
ампутовану кінцівку. Подібні виро-
би вже є на міжнародному ринку, але 
вони дорожчі і повільніші за українсь-
кий. 
 У своїй моделі розробники викорис-
тали спеціальний нейрокомп’ютерний 
інтерфейс для обміну інформацією 
між мозком і пристроєм. У складі «ро-
боруки» також є цифровий сигналь-
ний процесор, який забезпечує оброб-
ку сигналів, передаючи дані в хмар-
не сховище. З часом протез починає 
«розуміти» шаблони рухів конкрет-
ної людини та її звички й надалі по-
чинає їх передбачати й підлаштовува-
тись під них. 
 «Наприклад, власнику руки треба 
взяти зі столу чашку, — каже один з 
авторів ноу-хау Дмитро Газда. — Він 
напружує м’язи у місці ампутації. Ін-
формацію зчитують міосенсорні дат-
чики і надсилають сигнал руці, яка 
виконує необхідну дію. Раз на тиж-
день такі сигнали відправляються у 
«хмару». 
 Судячи з офіційного сайту ком-
панії, Esper Hand уже зареєстрова-
ний в Управлінні з продовольства і 
медикаментів США. Винахід отримав 
дозвіл на продаж у цій країні та спів-
працю з американськими страховими 
компаніями. Хочеться вірити, що і в 
Україні, де протезування потребують 
сотні бійців, розумна рука з’явиться 
вже найближчим часом. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У людини закладено праг-
нення до пошуку чогось но-
вого та досконалого. Одним 
із таких проявів людського 
розуму і бажання поекспе-
риментувати над природою 
є поява науки селекції (від 
лат. selectio — вибір, добір), 
основи якої вперше заклав 
Чарльз Дарвін ще 1859 року. 
В Україні як наука вона по-
чала розвиватися наприкінці 
ХІХ ст., коли виникли перші 
станції для селекції цукрово-
го буряку та інших сільсько-
господарських культур. Піс-
ля більшовицької революції й 
занепаду їхню діяльність було 
поновлено у 1920-ті й органі-
зовано нові.
 У наш буремний час ук-
раїнські селекціонери теж 
не пасуть задніх — яскравим 
прикладом є досягнення вче-
них кафедри садівництва На-
ціонального університету біо-
ресурсів і природокористу-
вання, котрі нещодавно запа-
тентували сорт шипшини без 
шипів, бузини «Чорна рута» 
та незвичної яблуні.
 Новий сорт шипшини 
«Спалах», створений Володи-
миром та Людмилою Меженсь-
кими, містить гени шипшини 
травневої та шипшини Веббо-
вої, тобто є міжвидовим гібри-
дом, що поєднує цінні власти-
вості батьківських видів. Ниж-
ні частини стебел вкриті чис-
ленними шипами, але в зоні 
плодоношення шипи повніс-
тю відсутні, що полегшує руч-
не збирання. Плоди вітамінної 
шипшини вирізняються над-
високим умістом вітаміну С 
(аскорбінової кислоти) та про-
вітаміну А (каротину), що на-

дає їм потужних лікувальних 
властивостей. 
 Проте вирощування на 
промислових плантаціях пе-
редбачає механізоване зби-
рання плодів для потреб фар-
мацевтичної промисловості. 
Нині науковці НУБіП Украї-
ни працюють над питання роз-
множення цього сорту.
 А ось до «народження» 
нового сорту бузини «Чорна 
рута», окрім вищезгаданих 
науковців, причетний ще й 
їхній колега Артур Ліханов. 
У країнах Європи бузину чор-
ну офіційно вважають про-
мисловою сортовою культу-
рою вже декілька десятиліть. 
І хоч вона — звичайна росли-
на, притаманна флорі Украї-
ни, саме «Чорна Рута» є пер-
шим вітчизняним сортом, що 
дозволяє розпочати її широке 
культивування на наших те-
ренах. 
 Плоди бузини чорної ма-
ють високий протиокислю-
вальний потенціал завдяки 
вмісту флавоноїдів, тому їх 
використовують для лікуван-
ня та в системі раціонально-
го здорового харчування. Ок-
рім того, плоди цінують як по-
тужний природний харчовий 
барвник. Квітки також є важ-
ливою фармакологічною сиро-
виною. 
 Учені НУБіП України се-
лекціонували зразок бузи-
ни, який перевершував інші 
за вмістом рутину в квітках, 
тому новий сорт отримав від-
повідну назву за забарвлен-
ням плодів і накопиченням 
великої кількості рутину в 
квітках — «Чорна Рута». Він 
має універсальне використан-
ня, тобто для цього слугують і 
квітки, і плоди. У лабораторії 

мікроклонального розмно-
ження сорт вводять у культу-
ру in vitro, щоб у стислі тер-
міни можна було виростити 
потрібну кількість садівного 
матеріалу для промислових 
насаджень. 
 Яблуня є не лише провід-
ною зернятковою культурою 
в світі, а й вирізняється неаби-
якими декоративними власти-
востями. Найпоширенішими 
є сорти декоративної яблуні з 
червоними квітками, що по-
ходять від центральноазійсь-
кої яблуні Сіверса Недзвець-
кого, яка має антоціанове за-
барвлення всіх органів. 
 Під час виконання дослід-
жень за державною темати-
кою «Селекція нетрадицій-
них плодово-декоративних 
культур з фітонцидно-ліку-
вальними властивостями і 
розробка технологій нату-
рального виробництва садо-
вини в умовах Лісостепу Ук-
раїни» було створено зокрема 
гібридний фонд декоративної 
яблуні. Серед нього дібрали 

низку перспективних форм, 
що поєднують високі деко-
ративні властивості зі стій-
кістю до парші й борошнис-
тої роси. Одну з них, що ряс-
но квітує рожево-червоними 
квітками, зареєстровано під 
назвою «Оксана». Хоч основ-
не призначення сорту деко-
ративне (для потреб зеленого 
будівництва), плоди яблуні, 
хоч і дрібні, містять високу 
кількість біологічно актив-
них речовин, тому придат-
ні для переробки на компо-
ти, мармелад, пастилу тощо. 
Отже, маємо три в одному: де-
коративність, екологічність 
та лікувально-профілактич-
ні властивості рослини.
 Додамо, що свого часу на 
українських землях завдяки 
вітчизняним селекціонерам 
були створені такі знамениті 
на весь світ сорти сільськогос-
подарських рослин, як озима 
пшениця Кримка, яра — Пол-
тавка, конюшина — Глухівка, 
яра вика Вишневецька (бобова 
трава) та багато інших. ■

НАУКА

Не бійся, не вколешся
Українські селекціонери не перестають дивувати: шипшина без шипів, бузина 
«Чорна рута», декоративна яблуня

■

На городі бузина...
Фото з сайту google.com.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаській обласній філармонії 
відкрили пам’ятну дошку — присвяту 
народному артисту України, автору піс-
ні «Степом, степом» Анатолію Пашке-
вичу. 11 лютого відомому композито-
ру, художньому керівнику та дириген-
туЧеркаського народного хору з 1965 
року по 1973-й виповнилося б 85 років. 
 Дошку відкрила донька композито-
ра Оксана Анатоліївна на стіні біля ко-
лишнього кабінету батька,в якому й те-
пер зберігаються його ноти, книги та за-
писи.
 Як зазначив на відкритті директор 
Черкаської філармонії Юрій Федоряка, 
Анатолій Пашкевич написав на Черка-
щині понад 80 пісень, які нерідко нази-
вають народними. Серед його творів — 
«Степом, степом», «Мамина вишня», 
«Їхав козак з України», «Синові», «Ук-
раїна кохана». 
 До речі, ці пісні заспівали на від-
криття Черкаський народний хор та ан-
самбль «Росава».
 «Композитор віддав свою душу Ук-
раїні. І це відчутно в його піснях. Вели-

кою честю для нашого колективу є мож-
ливість виконувати його твори», — го-
ворить Юрій Федоряка. І підсумовує, 
що колектив філармонії планує у квітні 
провести вечір пам’яті та концерт, при-
свячений композитору Анатолію Паш-
кевичу, видати збірку його творів. Уже 

влітку є задумка організувати фести-
валь пам’яті Пашкевича, на який запро-
сити Волинський народний хор, київсь-
кий ансамбль «Дарничанка», жито-
мирський хор «Льонок», Чернігівський 
народний хор, з якими свого часу пра-
цював Анатолій Пашкевич. ■

Відкриття пам’ятної дошки композитору Анатолію Пашкевичу в Черкаській філармонії.
Фото управління культури Черкаської ОВА.

❙
❙

ШАНА

Автору «народних пісень» присвячується 
У Черкаській філармонії відкрили пам’ятну дошку композитору Анатолію 
Пашкевичу

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2023 ПОЛІТИКА

Ламати систему не на словах
 Отже, основна проблема на-
шого державного устрою фун-
даментальна і давня — це його 
корупцієвмісність. Причому ко-
рупційність полягає не в пооди-
ноких випадках. А в тому, що 30 
років Україна будувала парадиг-
му: влада існує винятково для 
того, щоб невеличка кількість 
людей отримувала безмежні 
можливості для самозадоволен-
ня і самозбагачення. Це і є ко-
рупція. З цим мирилися всі. 
 І не один раз на різних рів-
нях звучало, що українське сус-
пільство дуже толерантно ста-
виться до корупції. А живлять 
цю поблажливість давні ук-
раїнські міфи.
 Перший: корупцію поборо-
ти взагалі неможливо. І другий: 
у всіх країнах, навіть найцивілі-
зованіших, існує така проблема. 
 Так, випадки корупції трап-
ляються, і подекуди доволі час-
то, навіть у цивілізованих краї-
нах, але системного розкрадан-
ня власності держави і народу 
там немає. І якщо в розвинених 
країнах трапляються корупцій-
ні скандали, то і правоохоронні 
органи, і суспільство на це дуже 
жорстко реагують. 
 Ми ж за 30 років чули бага-
то заяв і оголошених кампаній 
про боротьбу з корупцією, але 
щоразу все застигало в первин-
ній точці декларацій і намірів. 
Природа цих кампаній чіт-
ко проглядається: вся бороть-
ба з корупцією демонструвала-
ся будь-якою новою владою як 
намагання виконати виборчі 
обіцянки. 
 Але сьогодні ситуація змі-
нилась, тому що на нашій тери-
торії триває широкомасштабна 
війна. І вона суттєво вплинула 
на ставлення суспільства до ко-
рупції й до боротьби з нею.
 Однак вирішення пробле-
ми полягає не лише в тому, що 
хтось хоче і може зловити ко-
рупціонерів. Сьогодні вже зама-
ло — просто лише їх виявляти і 
притягати до відповідальності. 
Треба так зробити, щоб у всій 
архітектурі державного апара-
ту корупція як системне яви-
ще прижитись не могла. Щоб не 
було підґрунтя для цього. 
 Наразі й Банкова відчула, 
що якщо ми програємо війну, то 
це принесе загрозу і їхнім жит-
тям. У президента Володимира 
Зеленського є чітке розуміння, 
якою буде його подальша доля, 
якщо ми програємо. Бо ця війна 

так і планувалась кремлівськи-
ми головорізами: прибрати Зе-
ленського, його оточення і замі-
нити на іншого, на свого. 

Не підвести західних партнерів 
 Тепер інше питання: від чого 
залежить наша перемога? Звіс-
но, насамперед вона залежить 
від мужності наших військо-
вих, від того, як успішно ми ве-
демо війну, але водночас вона 
дуже залежить від допомоги 
західних країн: зброєю, танка-
ми, снарядами. Якщо завтра За-
хід вирішить, що нам не треба 
доставляти зброю, то нам буде 
надзвичайно важко. Тоді наша 
боротьба за свободу може роз-
тягнутись на десятиріччя і пе-
рерости в партизанську війну. І 
це несе величезну загрозу країні 
та її державному апарату. 
 Отже, коли західні партне-
ри переконалися, що коруп-

ція навіть під час війни ніку-
ди в Україні не поділася, що 
крадуть із бюджету, який по-
винен іти на нашу обороно-
здатність, на забезпечення со-
ціальних потреб українців, чи-
мало котрих сьогодні втратили 
житло або є внутрішніми пере-
селенцями чи закордонними 
біженцями і їх утримують за-
хідні платники податків, — а 
тут величезна армія чиновни-
ків продовжує самозбагачува-
тись, — то їх охоплюють сум-
ніви й праведний гнів. 
 І західні платники податків 
можуть запитати: чому вони ма-
ють збагачувати апарат і давати 
гроші, які, невідомо, чи пішли 
в армію, на оборону, на нашу пе-
ремогу? Тому зараз Банкова ак-
тивно демонструє, що Україна 
готова боротися з корупцією. 
Причому так, як ніколи до того 
не боролась: звільняти всіх, аре-
штовувати, і навіть якщо немає 
конкретних доказів, але є підоз-
ра, — відправляти у відставку. 
 «Не знаю, чим це закінчить-
ся, — каже політолог Сергій 
Гайдай. — Президенту Зеленсь-
кому і його команді потрібно 
зрозуміти, що треба не лише ло-
вити на митниці, в податковій 
інспекції та держапараті й при-
тягати до відповідальності ко-

рупціонерів, треба ліквідува-
ти й скорочувати держапарат, 
ліквідувати цілі інституції, які 
сьогодні нам не потрібні. Сьо-
годні Україна — це важкий лі-
так, і, щоб він летів більш-менш 
вільно, з нього потрібно викида-
ти більшість чиновників, яких 
аж занадто багато, більшість 
установ, міністерств, де саме й 
«живе» корупція. А не просто 
звільняти одних і наймати ін-
ших, які також через певний 
час користуватимуться всіма 
тими можливостями, закладе-
ними в цю корупційну архітек-
туру влади, що дісталась нам 
ще з часів Радянського Союзу. 

 І сьогодні владна будівля, 
як ракова пухлина, розрослася 
майже до 20 міністерств, до того 
ж довколакабмінівських форму-
вань, функції яких могли б ви-
конувати й міністерства, й зага-
лом до мільйона чиновників по 
всій країні в центральному де-
ржавному апараті. Треба ско-
рочувати їх і віддавати повно-
важення місцевому самовряду-
ванню. Треба зробити виборни-
ми посади суддів, прокурорів, 
правоохоронців. І тоді, дійсно, 
корупція, як системне явище 
полишить нашу державу». 
 Водночас важливо не забу-
вати про певні «але», що майже 
завжди виникають у нас у гуч-
них показових пертурбаціях. 
 Ми вже писали про те, що є 
небезпека, що ця боротьба з ко-
рупцією може в багатьох випад-
ках бути банальним показовим 
обтрушуванням системи від 
«чужих», від того, кого не шко-
да, й запеклою боротьбою най-
ближчого оточення президен-
та, яке затіяв глава офісу пре-
зидента Єрмак за одноосібний 
доступ до вух Зеленського.

Індекс української корупції в 
міжнародному вимірі
 А тепер про те, як ми вигля-
даємо на антикорупційному сві-

товому ландшафті.
 За підсумками 2022 року 
міжнародна шкала організації 
Transparency International на-
рахувала Україні 33 бали зі 100 
можливих в індексі сприйнят-
тя корупції. Порівняно з попе-
реднім роком цей показник зріс 
усього на один бал, і Україна те-
пер посідає в рейтингу 116-те 
місце (зі 180). Минулого року — 
32 бали зі 100 можливих і 122-
ге місце серед 180 країн.
 За останні десять років, за-
значають в організації, цей по-
казник зріс на 8 балів.
 «На жаль, маємо констату-
вати: корупція є навіть під час 

війни. Тому поступ України на 
антикорупційному фронті, зок-
рема, залежить від належно-
го доступу до даних у громад-
ськості та журналістів, які ма-
ють моніторити й контролюва-
ти дії влади, — йдеться у звіті 
експертів. — Є і позитиви, серед 
них — ухвалення державної ан-
тикорупційної стратегії, довго-
очікуване призначення керів-
ника САП, що стало рушійною 
силою для активізації розсліду-
вань щодо топкорупції. Також 
свою ефективність показав Ви-
щий антикорупційний суд — за 
2022 рік він розглянув 49 справ, 
з яких 37 — із винесенням ви-
років».
 Водночас Україна у 2022 
році втратила позиції в рейтин-
гу свободи преси, рейтингу ми-
ролюбних країн, рейтингу про-
довольчої безпеки. Але підня-
лася у списку найсильніших ар-
мій світу.
 Юридичий радник Trans-  
parency International Ukraine  
Олександр Калітенко назвав се-
ред низки позитивних моментів 
серйозні недопрацювання: так і 
не ухвалили державну антико-
рупційну програму. Саме цей 
документ визначає функції 
відповідальних осіб, строки та 
конкретні заходи, щоб досягти 

необхідних очікуваних резуль-
татів.
 Кабмін мав її ухвалити до 10 
січня 2023 року, після шести 
місяців від ухвалення антико-
рупційної стратегії. На важли-
вості ухвалення цієї програми 
наголосили посли країн «Групи 
семи» (G7).
 «Затвердження та впровад-
ження державної антикоруп-
ційної програми викликатиме 
довіру. Це зміцнить стійкість 
України під час війни та стане 
ще одним кроком до її європей-
ського майбутнього», — йдеть-
ся у спільній заяві G7.
 Також серед негативних мо-
ментів, які не дають Україні зай-
няти вищу позицію в Індексі, рад-
ник Transparency International 
Ukraine Олександр Калітенко 
називає, зокрема, й те, що вже 
майже три роки, як призупине-
но обов’язок політичних партій 
подавати звіти до Національно-
го агентства з питань запобіган-
ня корупції (НАЗК).
 Окрім того, каже фахівець, 
Україна не провела реформу 
Конституційного Суду з ураху-
ванням правок Венеційської ко-
місії.
 У Transparency International 
Ukraine зауважують, що вка-
зували на низку ризиків у не-
досконалих підходах відбору 
на голову Агентства з розшуку 
та менеджменту активів, якого 
так і не обрали.
 Не обрали і голову Націо-
нального антикорупційного 
бюро України. Лише частково, 
зауважують, виконали рекомен-
дації Transparency International 
Ukraine щодо забезпечення про-
зорого обліку державної влас-
ності та продовження курсу на 
приватизацію, а також мінімі-
зації ризику ухвалення законо-
проєктів, які виводять закупів-
лі з-під дії закону України «Про 
публічні закупівлі».
 Підсумовуючи викладене, 
цілком очевидно: антикоруп-
ційної роботи в нас предостат-
ньо: розпочати й закінчити. Але 
робити це треба, причому дуже 
швидко і з абсолютно новим ра-
дикальним підходом, назавжди 
забувши всі криві традиції фор-
мування корупційної влади. ■

Сьогодні Україна — це важкий літак, і, щоб він летів більш-менш вільно, з нього 
потрібно викидати більшість чиновників, яких аж занадто багато, більшість установ, 
міністерств, де саме й «живе» корупція.

МОРАЛЬ І ВЛАДА

Шанс на порятунок 
Обнулити живлення корупції

■

Владну корупцію — на звалище історії.❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Наприкінці січня — на початку лютого Україну накрила лавина 
інформаційних повідомлень про звільнення, висунення підозр 
у скоєнні корупційних дій і затримання чиновників із різних де-
ржавних відомств. Цей фактор створив протиріччя, котре полягає 
в тому, що, з одного боку, ми маємо загрозу чергового масштаб-
ного наступу, з іншого — почалась тотальна й радикальна бо-
ротьба з корупцією всередині країни. І суспільство зосередилось 
саме на другому факторі.
Але, як сказав політичний експерт Тарас Чорновіл, у будь-якій си-
туації завжди є два виходи — це може бути катастрофа, а може 
бути й шанс. 
Насправді загроз зараз набагато більше. Тому що це не питання 
лише сьогоднішнього дня. «Перед нашими союзниками, західни-
ми партнерами постало питання: чи вони взагалі мають остаточ-
но допомагати Україні, — каже Тарас Чорновіл. — Насправді, хоч 
як би нам було страшно, але зараз це питання стоїть дуже гостро. 
Зокрема в американців. Вони сумніваються, чи можна допома-
гати Україні, якщо не відбудуться кардинальні зміни всередині 
держави». 
Окрім корупції, були й інші виверти, котрі наводили на думки: а 
чи не вигідно комусь там, нагорі, створювати такі ситуації й об-
ставини, щоб нам не допомагали зброєю. 
Пригадаймо хоча б ситуацію, коли експосол України в Німеччині 
Андрій Мельник провокував Берлін на конфлікт, що відтягнуло 
на три місяці німецьку допомогу нам. Саме Німеччину, котра й 
так коливається у виборі між фантомом давньої любові до путіна 
і власної безпеки. Без чіткої вказівки згори Мельник не міг би так 
поводитися — так кажуть дипломати, котрі добре знають пана 
Мельника. Достатньо зухвалі й згубні для нас закиди експосол 
робив, коли владою в Україні фактично почав керувати головний 
канцлер президента Зеленського — Єрмак.
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У світі триває процес нагромад-
ження карколомних подій: епо-
хальна, важка війна в Україні; 
смертоносні землетруси в Туреч-
чині та Сирії, трясло й США, Грузію 
і чимало інших країн Євразії. 
Два тижні тому американський ви-
нищувач збив китайську повітряну 
кулю над Атлантичним океаном, 
біля узбережжя Південної Каролі-
ни.
Американські аналітики активно 
обговорюють тривожні маячки та 
сигнали, які посилає їхній країні 
Піднебесна. 
Одні надають цій події важливого 
безпекового значення у протисто-
янні КНР та США, яке постійно 
зростає. Інші використовують цю 
тему для внутрішньополітичної 
виборчої боротьби за крісла в 
Конгресі. 
Можливо, минуть місяці, перш 
ніж американські спецслужби 
зможуть співставити зухвалий 
політ китайської повітряної кулі 
спостереження територією країни 
з іншими вторгненнями в систе-
ми національної безпеки Амери-
ки, щоб визначити його рейтинг. 
Адже конкуренція велика.
Водночас ширяння китайської 
повітряної кулі, спостереження 
над Сполученими Штатами поси-
лило напругу між двома надде-
ржавами.

Китай не бавиться 
 Повітряна куля пролетіла над 
континентальною частиною Спо-
лучених Штатів лише за кілька 
днів до того, як держсекретар Ен-
тоні Дж. Блінкен мав здійснити 
перший візит високопоставлено-
го американського дипломата до 
Пекіна за багато років. Китайсь-
кі чиновники стверджували, що 
це була повітряна куля, яка ви-
падково увійшла в повітряний 
простір США.
 Пан Блінкен скасував свою 
поїздку — це публічний ляпас, 
яким, на думку багатьох аме-
риканських чиновників, прези-
дент Сі Цзіньпін не може бути 
задоволений. Зараз китайський 
лідер, схоже, взявся стабілізу-
вати відносини з Вашингтоном, 
які стрімко погіршуються.
 Слід зазначити, що це був 
не перший візит китайських 
повітряних куль у повітряний 
простір США. Після того, як 
кілька попередніх летючих «гос-
тей» не спричинили значної вій-
ськової реакції США, китайці 
зробили цю повітряну кулю на-
стільки великою та яскравою, 
що пересічні американці не мог-
ли не побачити її. Це був достат-
ньо великий блискучий об’єкт. 
 Чому вони зробили її такою 
помітною? На що розрахунок? 
Американське видання New York 
Times назвало три причини.
 По-перше, громадська 
обізнаність про повітряну кулю 
змусила президента Байдена 
вдатися до застосування зброї. 
Таким чином китайці дізнають-
ся більше про своїх супротивни-
ків щоразу, коли провокують 
військову відповідь.
 По-друге, це дозволило ки-
тайцям побачити, як Амери-
ка реагує на загрозу низько-
го рівня. Піднебесна, мабуть, 
була рада бачити, що замість 
того, щоб об’єднатися як одна 
нація, у стилі 11 вересня 2001 
року, американці поринули у 
дискусії. Політичні опонен-
ти президента використовува-
ли для критичної оцінки кож-
не важке рішення, яке мав при-
йняти Байден, як спосіб отрима-
ти бали проти нього.
 І, нарешті, така дивна загро-
за неминуче стала вірусною, від-
вернувши національну розмову 
в Америці від теми токсичності 

китайського експансіонізму та 
планів побудувати нові війсь-
кові бази США на Філіппінах. 
 Сі Цзіньпін має бути задово-
лений.

Солдати КНР — біороботи? 
 «Китай є найбільшою загро-
зою панування Америки в еко-
номіці, військовій галузі і техно-
логіях, а також демократії і сво-
боди за останні 75 років і в усьо-
му світі — з часів Другої світової 
війни», — вважає директор На-
ціональної розвідки Сполучених 
Штатів Джон Реткліфф.

 Висновки глави нацрозвід-
ки базуються на підставі досту-
пу до найбільшого обсягу роз-
відувальної інформації в порів-
нянні з будь-яким членом уря-
ду США. Коментуючи ситуацію 
американським ЗМІ, пан Рет-
кліфф наводить приклади аре-
шту і суду в США китайських 
громадян за звинуваченням у 
промисловому, технологічному 
і науковому шпигунстві. Влада 
США оцінила втрати від розкра-
дань Китаєм американської ін-
телектуальної власності в $ 500 
млрд на рік.
 Розкрадання військових тех-
нологій у США націлене на те, 
щоб перетворити КНР на провід-
ну військову державу світу. Гла-
ва нацрозвідки припускає, що 
над військовослужбовцями На-
родно-визвольної армії Китаю 
проводять експерименти в надії 
отримати солдатів із більш роз-
виненими біологічними можли-
востями.
 Реткліфф згадує спроби не-
прямого впливу на членів Кон-
гресу США, у виборчих окру-
гах яких розташовані китай-
ські підприємства, що забезпе-
чують американців робочими 
місцями. Глава нацрозвідки, 
який курирує діяльність усіх 16 
американських розвідувальних 
відомств, повідомив, що пере-
розподілив ресурси в їхніх бюд-
жетах ($ 85 млрд на рік) так, 
щоб зосередити увагу на Китаї.
 На його думку, Пекін го-
тується до необмеженої за ча-
сом конфронтації зі США, нази-
ваючи це викликом, який трап-
ляється тільки один раз у житті 
одного покоління.
 Скажімо, свого часу адмініст-
рація Трампа готувалась до ого-

лошення про те, що 89 аерокос-
мічних та інших компаній спів-
працюють із ВПК Китаю, що не 
дозволяє їм купувати низку аме-
риканських товарів і технологій.
 Список комуністичних ки-
тайських компаній, що вироб-
ляють зброю, був затвердже-
ний відповідним законом у 1999 
році. Він вимагав від Пентагону 
скласти перелік компаній, що 
належать Народно-визвольній 
армії Китаю або контролюють-
ся нею, але міністерство оборони 
США зробило це тільки в 2020-
му. Гіганти китайського ВПК, 

такі як Hikvision, China Telecom 
і China Mobile, були додані лише 
минулого року.

Партійна американська 
складова китайської кулі-
шпигунки
 Інцидент з повітряною кулею 
стався в той період, коли демок-
рати та республіканці змагають-
ся, щоб продемонструвати, хто 
може бути сильнішим проти Ки-
таю.
 Нехарактерно публічний і 
драматичний проліт цієї повітря-
ної кулі, який явно є порушен-
ням американського суверені-
тету, але, за словами співробіт-
ників розвідки, мав мінімальні 
наслідки для національної без-
пеки, викликав перебільшену 
реакцію — не з боку адміністра-
ції Байдена, яка належним чи-
ном знищила її, а з боку респуб-
ліканців. На їхню думку, було 
непробачно затягнуто час від її 
початкового руху до збиття.
 Водночас, як стверджують 
американські ЗМІ, президент і 
його радники уважно стежили 
за маршрутом повітряної кулі та 
ймовірним її вмістом і виріши-
ли знищити її, коли вона вийде 
з-понад густо заселеної зони, аби 
не піддавати ризику життя аме-
риканців.
 Проте республіканці в Кон-
гресі, традиційно критикуючи 
все, що пов’язано з Байденом, 
передбачувано накинулися на 
нього. Якби президент погодив-
ся на раннє знищення повітряної 
кулі, що могло б призвести до за-
гибелі людей, це рішення також 
викликало б їхнє обурення.
 Розповідаючи про часті за 
декілька останніх років випад-
ки активності повітряних куль 

з Китаю, генерал Патрік С. Рай-
дер заявив, що багато з них роз-
ташовані в Тихому океані, деякі 
— поблизу Гаваїв, де базуєть-
ся Індійсько-Тихоокеанське 
командування разом із пере-
важною частиною військово-
морського потенціалу та засобів 
спостереження Тихоокеансько-
го флоту США.
 Інформація генерала Райде-
ра загострила питання про те, 
чому Сполучені Штати не змог-
ли встановити червону лінію ба-
гато років тому щодо ймовірно-
го спостереження з повітряних 
куль. Адже, по суті, цією без-
діяльністю США заохотили Ки-

тай поводитися все нахабніше. 
 «Той факт, що кулі-шпигуни 
КНР і раніше заходили в амери-
канський повітряний простір, 
не втішає. Ми повинні були мати 
стратегію раніше», — зазначила 
Емі Б. Зегарт, старша наукова 
співробітниця Гуверівського ін-
ституту та авторка дослідження 
«Шпигуни, брехня та алгорит-
ми».
 Отже, нічого нового в тому, 
що супердержави шпигують 
одна за одною, навіть з повітря-
них куль, немає. Згідно зі стат-
тею, опублікованою Національ-
ним архівом у 2009 році, пре-
зидент Дуайт Д. Ейзенхауер 
дозволив спостереження за Ра-
дянським Союзом за допомогою 
камер на повітряних кулях у се-
редині 1950-х років, які літали 
«над країнами радянського бло-
ку під виглядом пристроїв для 
метеорологічних досліджень». 
 «Це викликало більше про-
тестів з боку кремля, ніж ко-
рисних розвідувальних даних», 
— повідомив Девід Хейт, архі-
варіус бібліотеки Ейзенхауера.
 З появою перших супутни-
ків-шпигунів повітряні кулі 
вийшли з ужитку. Тепер вони 
повертаються, бо хоча супутни-
ки-шпигуни й можуть бачити 
майже все, проте повітряні кулі, 
оснащені високотехнологічни-
ми датчиками, зависають над 
місцем набагато довше і можуть 
приймати радіо-, стільникові та 
інші передачі, які неможливо 
виявити з космосу. Ось чому пе-
ребування попередньої повітря-
ної кулі в штаті Монтана було 
критичним. 
 В останні роки Агентство на-
ціональної безпеки та Стратегіч-
не командування Сполучених 

Штатів, яке контролює амери-
канський ядерний арсенал, пе-
реоснащували комунікації з 
об’єктами ядерної зброї. Це була 
б одна, але лише одна з цікавих 
цілей для міністерства держав-
ної безпеки Китаю, яке контро-
лює багато аспектів національ-
ної безпеки.

Економічно-політична 
конфронтація
 Сучасні взаємини Китаю та 
США перебувають у стані віль-
ного падіння, економічна спів-
праця провалилася через торго-
вельну війну. А також через тех-
нологічну політику проти таких 
фірм, як Huawei, щоб викинути 
їх з ринку. В таких умовах лег-
ко прорахувати, як подібні події 
можуть спровокувати протисто-
яння найближчим часом.
 Наприклад, чергове загос-
трення на Корейському півос-
трові може привернути увагу 
обох держав, як це вже відбу-
вається в Тайванській протоці 
та Південнокитайському морі. 
Вашингтон також наближаєть-
ся до офіційного визнання неза-
лежності Тайваню та посилення 
обіцянки захищати цю, не всіма 
визнану, демократію за допомо-
гою зброї. Задоволення цих ви-
мог означатиме відмову від за-
хисту Тайваню та полегшення 
для Китаю планів захоплення 
острова. Невтручання у китай-
ські справи, хоч би як того хоті-
ли у Пекіні, означатиме кінець 
американської першості. Тому 
на це США навряд чи підуть, 
що підвищує вірогідність гаря-
чого конфлікту. На відміну від 
холодної війни, коли розумін-
ня сфер впливу в Європі стри-
мало дві наддержави від бойо-
вих дій.
 Якщо ж Китай усе-таки на-
паде на Тайвань, США будуть 
змушені готувати американців 
до війни, показуючи КНР як аг-
ресивну експансіоністську ко-
муністичну диктатуру, котра 
хоче завоювати і підкорити сво-
бодолюбних людей на їхніх влас-
них землях.
 Голоси тих, хто закликає до 
війни, наразі звучать гучніше за 
опозицію. Проблема в тому, що, 
коли справа почала стосуватися 
Китаю, чимало перейшли з дру-
гого табору в перший. Вони на-
полягають, що США мають ак-
тивно протистояти бажанню 
КНР стати гегемоном, бодай у 
регіоні. Втім цей процес не за-
слуговує на війну. 
 Але, на думку чималої кіль-
кості експертів, якщо вій-
на спалахне, то попередні ста-
нуть лише блідими тінями цієї, 
ймовірної... ■

Китай є найбільшою загрозою панування Америки в економіці, військовій галузі і 
технологіях, а також демократії і свободи за останні 75 років і в усьому світі — з 
часів Другої світової війни.

ПРОТИСТОЯННЯ

«Вам посилка із Шанхая»
Парад китайських куль-шпигунок над Америкою

■

Нутрощі китайської шпигунки.❙

Китайський дирижабль над Південною Кароліною.❙
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Найчастіше фейки 
запускають через 
соціальні мережі 
 — Дезінформація — 
масове явище. Фейки — 
це частина систематичних 
ворожих атак на українсь-
кий інформаційний про-
стір. Росія продукує їх со-
тні на день, тисячі на тиж-
ні, місяці, і спростовувати 
кожен з них було б контр-
продуктивно, тим паче, 
один фейк може дублюва-
тися десятки разів, — го-
ворить пані Світлана. — 
У переліку найпопуляр-
ніших наративів росій-
ських пропагандистів 
— «діяльність» хімічно-
біологічних лабораторій 
й медичні досліди над ук-
раїнцями. Лише для дис-
кредитації галузі меди-
цини росія останніми ро-
ками запустила 91 фейк. 
Представляти медичну 
реформу у викривлено-
му світлі — одна з попу-
лярних тем російської 
пропаганди про Україну. 
Мета її наративів — з од-
ного боку, посіяти пані-
ку серед українського на-
селення, а з іншого — по-
ширити негативний образ 
України на міжнародній 
арені й підірвати довіру 
іноземних партнерів до 
нашої держави.
 Найчастіше — у 74 від-
сотках — фейки запуска-
ються через соціальні ме-
режі, і це триватиме далі. 
 У більшості випад-
ків фейки за чисту моне-
ту сприймають представ-
ники консервативної ау-
диторії, яка, за прогно-
зами фактчекерів, буде 
зменшуватися в міру про-
сування України до Євро-
союзу. Але все залежати-
ме від того, як лідери ду-
мок будуть підживлювати 
свій електрорат.  
 — Шкідливість дезін-
формації в тому, що вона 
може нашкодити прямо 
або спотворити ситуацію і 
впливати на те, як Украї-
ну сприйматимуть у світі, 
— продовжує Світлана 
Сліпченко. — До прикла-
ду візьмемо один із най-
поширеніших наративів 
кремля про зовнішнє уп-
равління Україною з боку 
Заходу і США. Пропаган-
дисти говорять, що за-
рубіжні країни викорис-
товують Україну у своїх 
цілях. Зокрема, НАТО, 
мовляв, розмістило на на-
шій території свої біола-
бораторії, в яких прово-
дяться досліди над війсь-
ковими і цивільними, що 
там виводяться небезпеч-
ні віруси, які можуть за-
вдати шкоди самим ук-

раїнцям, а далі росіянам. 
Через такі фейки росія на-
магається нав’язати сві-
тові думку, нібито НАТО 
використовує Україну як 
поле для тестування не-
безпечних вірусів. Про-
тидіяти цьому наративу 
на точковому рівні непро-
дуктивно, але можна дава-
ти системну відповідь про 
те, якою насправді є взає-
модія України із Заходом, 
США і зокрема НАТО, які 
переваги ми маємо від 
співпраці з ними, від єв-
роінтеграції. 
 — Наша мета — підви-
щити рівень медіаграмот-
ності серед населення, — 
говорить Світлана Сліп-
ченко. — Тому ми не лише 
друкуємо відповідні аналі-
тичні матеріали на своє-
му сайті, а й розміщує-
мо їх у засобах масової ін-
формації. Повідомлень із 
закритих джерел ми не 
перевіряємо, керуємося 
лише відкритими ресурса-
ми, тож кожен бажаючий 
може вийти за посиланням 
на першоджерело й додат-
ково перевірити факти. 

Г. чи м.? Ул. чи вул.?
 Фахівці VoxCheck зо-
середжуються на найпо-
пулярніших, а  отже, на 
найшкідливіших із фей-
ків. Після збору пошире-
ної протягом певного пе-
ріоду часу ворожою про-
пагандою брехні на тему 
медицини вони її спросто-
вують й завантажують ма-
теріали у базу під назвою 
«Detox від пропаганди». 
Презентована оновлена 
база простіша в користу-
ванні. У ній  краща навіга-
ція з контенту, з’явилися 
інтерактивні візуалізації, 
простіша функція заван-
таження, відображені усі 
джерела, які поширили ту 
чи іншу фейкову новину. 
До того ж база наразі до-
ступна трьома мовами: ук-
раїнською, англійською і 
російською.
 — Найважче звичай-
ному споживачеві роз-
пізнати дезінформацію, 
що супроводжується фо-
тографіями, скріншота-
ми, відео, підробленими 
документами тощо, — го-
ворить Світлана Сліпчен-
ко. — Такі повідомлення 
виглядають надзвичай-
но правдоподібно. Вони 
розраховані на те, що 
більшість читачів лише 
поверхово сприймають 
«картинки», не розгляда-
ють їх, тому легко потрап-
ляють на гачок пропаган-
ди. Фейки, що супровод-
жуються сфальсифікова-
ними документами, мені 

здається, одні з найнебез-
печніших. Однак наші 
фахівці дуже чітко бачать 
маркери фейків, бо зверта-
ють увагу на деталі. Так, 
скажімо, багатьма росій-
ськими ЗМІ була розпов-
сюджена дезінформа-
ція про нібито секретний 
документ Міністерства 
оборони України, у яко-
му йшлося про знищен-
ня особистих даних пра-
цівників українських до-
слідницьких установ, що 
співпрацювали з військо-
во-біологічними лабора-
торіями США. При цьому 
медіа посилалися на теле-
грам-канал «Известий», 
де він уперше був опублі-
кований. 
 На те, що це підробка, 
вказує низка допущених у 
цьому «документі» поми-
лок, яких грамотний ук-
раїнець ніколи не припус-
титься. Зокрема, у текс-
ті вжито російські скоро-
чення г. (город) замість м. 
(місто), ул. (улица) замість 
вул. (вулиця), словоспо-
лучення «особова справа» 
перекладено як «особис-
та справа», а слово «безпе-
ки» у назві Служба безпе-
ки України написано з ве-
ликої літери... 
 Російські пропаган-
дисти часто намагають-
ся «загорнути» свої пові-
домлення в уявну обгорт-
ку «правди». Посилання 
на іноземні медіа з якіс-
ною репутацією (чи й не 
дуже) виглядає досить ав-
торитетно, бо начебто все, 
що написано за кордоном, 
написано неупереджено, 
має бути перевіреним, бо 
там керуються достовір-
ними джерелами. 
 — Насправді це не за-
вжди так, — заперечує 
Світлана Сліпченко. — 
За кордоном також є бага-
то проросійських видань, 
жовтої преси, є багато 
медіа, які не дотримують-
ся жодних журналістсь-
ких стандартів, тому да-
леко не все, що написано 
англійською мовою і є за-
рубіжним джерелом, — 
це правда. Більше того, 
навіть у медіа з хорошою 
репутацією можуть бути 
помилки: десь бракує ро-
зуміння українського кон-
тексту, десь — доступу до 
інформації, а десь і помил-
ка журналіста.
  Ще одна небезпека — 
відсилання до псевдона-
укових досліджень. Особ-
ливо це люблять вико-
ристовувати антивакци-
натори й ті, хто вважає 
ковід-19 неіснуючою хво-
робою. Вони досить час-
то або маніпулюють ре-

зультатами досліджень, 
або виривають із контек-
сту окремі фрази, окремі 
слова, або ж посилають-
ся на дослідження, які не 
пройшли наукового реда-
гування і результати яко-
го не можуть бути ще ви-
користані в науковій чи 
медичній практиці. Або ж 
узагалі цитують псевдов-
чених, псевдонауковців, 
антинаукові, антивакци-
наторські теорії. 
 За прогнозами фактче-
керів, дезінформація нав-
коло ковід-19 може трива-
ти ще довго. 
 Як аналітична плат-
форма VoxCheck протис-
тоїть ворожим нарати-
вам? Вона є партнером 
американської корпора-
ції «Мета» у рамках про-
тидії фейкам на платформі 
фейсбук та інстаграм. Тож 
коли там починає цирку-
лювати дезінформація на 
будь-які теми, фактчекери 
її спростовують, по-пер-
ше, а по-друге, можуть об-
межувати її поширення. 
 — Дезінформація 
не шкодить фізичному 
здоров’ю людини, але 
шкодить ментальному, — 
наголошує Світлана Сліп-
ченко. — Адже існує тіс-
ний зв’язок між менталь-
ним і фізичним. Бо якщо 
людина, повіривши фей-

ку, починає лікуватися 
від ковіду часником і ци-
булею, то вона стає гар-
ною мішенню для вірусу 
й поширює його серед ін-
ших. Те саме відбуваєть-
ся, коли людина повірила 
псевдовченим й відмови-
лися від щеплення проти 
коронавірусу. Тобто, це 
все ланцюжки однієї ре-
акції, і це реальна шкода 
дезінформації. 

 Показово, що фактче-
кери не зафіксували жод-
ного випадку, коли росій-
ські пропагандисти, вій-
ськові кореспонденти на 
офіційному чи бодай на 
неофіційному (у телеграм-
каналах, скажімо) рівні 
визнавали, що вони поши-
рювали фейки або хоча б 
помилилися. Так само, як 
росія не визнає своїх воєн-
них злочинів... ■

ПИЛЬНУЙ!

Дезактивація дезінформації
Як кремлівські пропагандисти поширюють фейки, щоб залякати людство, і як Україна протистоїть навалі цієї брехні

■

Ганна ВОЛКОВА

У лабораторії з виведення бойових качок і комарів, які існують в уяві кремлівських пропагандистів, ніхто з тих, хто 
має критичне мислення, звісно, не вірить (внутрішніх споживачів російської дез інформації до уваги не беремо). Але, 
як дослідила команда фактчекерів (люди, які перевіряють достовірність фактів) незалежної аналітичної платформи 
VoxCheck, саме фейки на теми військово-біологічних лабораторій та медичних дослідів над громадянами України най-
більш розповсюджені в інформаційному просторі, а отже, найнебезпечніші. 
Нещодавно фактчекери VoxCheck представили оновлену базу медичних фейків «Detox від пропаганди». Про те, як 
аналітики відслідковують недостовірну інформацію, як перевіряють її і спростовують, як обмежують поширення, а 
також про те, у які небилиці найбільше вірять пересічні громадяни, розповіла керівниця проєкту Cвітлана Сліпченко.

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2023 рiк:

на місяць — 52 грн. 86 коп.,

на два місяці — 105 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 211 грн. 44 коп.,

до кінця року — 528 грн. 60 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:
на місяць — 67 грн. 86 коп.,

на два місяці — 135 грн. 72 коп.,

до кінця півріччя — 271 грн. 44 коп.,

до кінця року — 678 грн. 60 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 

саму процедуру оформлення перед-

плати бере: на місяць — 5 грн. , на 

три місяці — 10 грн., на шість мі-

сяців — 14 грн., на дванадцять мі-

сяців — 22 грн.

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2023■



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2023ГАРЯЧА ТЕМА
Ганна ВОЛКОВА

З третього лютого в приміщен-
ні Центру надання адміністра-
тивних послуг Полтавської 
міськради розпочав роботу 
рекрутинговий центр. Тут ба-
жаючі звільняти Україну від 
окупантів можуть записати-
ся до різних підрозділів еліт-
них штурмових бригад Націо-
нальної гвардії, Національної 
поліції, Державної прикор-
донної служби, які разом на-
зиваються «Гвардією насту-
пу». Після консультації фах-
івців можна залишити заяву, 
про йти медичну комісію, опа-
нувати спеціальне навчання і 
стати справжнім воїном-виз-
волителем. 
На столах у рекрутерів, які си-
дять у коридорі Центру надан-
ня адміністративних послуг 
Полтавської міськради, багато 
інформаційних матеріалів, але 
біля них — жодного клієнта. 
— Якщо хочете поспілкувати-
ся з тими, хто приходить до нас 
на консультацію, то краще це 
робити зранку, — каже спів-
робітниця відділу кадрів Голо-
вного управління Національної 
поліції в Полтавській області, 
психолог за освітою Олексан-
дра Атахаджаєва, яка тимча-
сово виконує обов’язки рек-
рутерки. — Бо важливі спра-
ви люди зазвичай вирішують 
на свіжу голову. За тиждень, 
відколи почалась рекрутація у 
«Гвардію наступу», до нашого 
пункту звернулась понад сотня 
громадян. І хлопці, яким тіль-
ки виповнилося по 18 (це ниж-
ня вікова межа для доброволь-
ців), цікавляться, і люди з до-
свідом бойових дій. Але мене 
найбільше вразила одна жін-
ка, мануальний терапевт, якій 
уже за 60. «Візьміть мене хоч 
ким-небудь, — просилася. — Я 
хочу бути корисною нашим за-
хисникам. Їсти їм варитиму чи 
масажі робитиму...». На жаль, 
ми змушені були їй відмови-
ти, бо верхній віковий ценз — 
55 років.
 ■ А яку зарплату, якщо це не 
військова таємниця, отриму-
ватимуть бійці елітних підроз-
ділів?
 — Я говоритиму про 
«Лють», бригаду Національної 
поліції. Зарплата для військо-
вослужбовців цього воєнізова-
ного підрозділу поліції нового 
зразка передбачена у розмірі 25 
тисяч. Плюс грошова винагоро-
да 30, окремо — за відряджен-
ня... І якщо все разом пораху-
вати, 150 тисяч виходить. Але 
хочу наголосити: люди запису-
ються у «Гвардію наступу» не 
заради грошей. Вони дійсно мо-
тивовані звільняти Україну від 
ворога.
 — Рекрутація проходить 
під слоганом «Час повертати 
своє». Це правильний слоган, 
— продовжує заступник голо-
ви Полтавської обласної вій-
ськової адміністрації Олек-
сій Бруслик, розпочинаючи 
брифінг на місці локації рекру-
тингового центру. — Її головна 
ідея — добровільний набір най-
більш вмотивованих і здібних 
громадян для доукомплектації 
бойових підрозділів (їх усього 
вісім). Добровольці пройдуть 
спеціальний вишкіл, отрима-
ють екіпірування за найкра-
щими натовськими зразками. 
Звісно, вимоги до осіб, які хо-
чуть потрапити до «Гвардії виз-
волення», підвищенні. Форму-
вання бригад відбувається за 
принципом поєднання досвід-
чених воїнів — солдатів та офі-
церів, які вже здобули бойовий 
досвід, і тих, хто його не має, 
але має велике бажання гнати 

ворога з нашої землі. Це буде 
така синергія кадрів.
 Олексій Бруслик наголошує 
на тому, що всі добровольці, 
котрі укладуть контракт з од-
ним із підрозділів «Гвардії виз-
волення», матимуть гарантії 
тих правоохоронних органів, у 
які будуть прийняті. Тобто, це 
не просто вступ до бойової бри-
гади, а вступ до лав правоохо-
ронних органів.
 Бойовий вишкіл контракт-
ники проходитимуть на полі-
гонах, можливо, і поза межа-
ми України — рішення про це 
приймається на вищих рівнях. 
Орієнтовний термін навчання 
— 2-3 місяці. На першому ета-
пі воно буде індивідуальним (до 
двох тижнів), потім — у складі 
відділення, і закінчиться так-
тичними навчаннями взводів з 
бойовою стрільбою. Потім пе-
реходитимуть до злагоджен-
ня підрозділів у складі роти. 
Після того — до злагодження у 
складі батальйону.
 Відомо, що елітна поліцей-
ська бригада, наприклад, скла-
датиметься із двох штурмових 
полків, батальйону особливого 
призначення, артилерійського 
полку і роти спеціальних опе-
рацій.
 — На початку повномасш-
табного вторгнення дуже по-
тужно, дуже професійно пока-
зали себе представники спец-
підрозділів силових структур: 
СБУ, Нацполіція патрульна 
поліція, зокрема, й на Полтав-
щині. Думаю, це було прий-
нято до уваги під час створен-
ня Міністерством внутрішніх 
справ «Гвардії наступу», — 
додав начальник Полтавської 
районної військової адмініст-
рації Дмитро Романов. — Хочу 
наголосити: це не мобілізація, 
це добровольчі бригади, у яких 
люди будуть найбільш мотиво-
вані для виконання завдань. 
Зараз вони можуть вибирати 
підрозділ, який їм найбільше 
до душі чи з огляду на власний 
бойовий досвід, щоб бути мак-
симально ефективними. 
 А вже після брифінгу нам 

вдалося зустрітися з 18-річним 
Русланом Рябоконем з Опішні, 
який прийшов подати заявку в 
одну зі штурмових бригад. 
 — Я мріяв про професію вій-
ськового, готував себе до цього, 
— розповів хлопець.  — Плану-
вав вступити до вищого війсь-
кового закладу, але не склало-
ся. Тому я тут. Я відчуваю, що 
можу справитися, то чому ні? 
Найтяжче було бачити, як пе-
реживає мама, але я свій вибір 
зробив.  
 На 10 лютого в Полтаві че-
рез рекрутинговий центр було 
укладено 25 контрактів. Кіль-
ка десятків добровольців про-
ходять медичну комісію, за 
висновками якої щодо них буде 
прийнято рішення.  
 На Полтавщині працюють 
шість рекрутингових центрів, і 
розміщуються вони у ЦНАПах : 
у Полтаві по вул. Соборності, 
36; у Кременчуці — по вул. 
Покровській, 14; у Лубнах — 
по проспекту Володимирсько-
му, 23; у Миргороді — по вул. 
Гоголя, 171/1; у Пирятині — 
на площі Героїв Майдану, 2; у 
Горішніх Плавнях — по про-
спекту Героїв Дніпра, 40. 
 Детально з умовами рекру-
тингу можна ознайомитися, 
прийшовши за вказанами ад-
ресами, а також на сайті МВС 
storm.mvs.gov.ua чи за номером 
телефону «гарячої лінії» 0-800-
10-00-20 (дзвінки безплатно).
 P. S. Станом на 12 люто-
го бажаючих вступити до лав 
штурмових бригад «Гвардія 
наступу» було вже понад 27 ти-
сяч. Найбільша кількість заяв 
надходить онлайн. Попередньо 
формування бригад триватиме 
до квітня, але цей термін з ог-
ляду на велику кількість доб-
ровольців можуть продовжи-
ти. МВС планує також збіль-
шити кількість бригад. ■

ДОБРОВОЛЬЦІ

Де козак, там і слава
Час повертати своє: триває набір до штурмових бригад «Гвардія наступу»

■

Олексій Бруслик — заступник 
голови Полтавської обласної 
військової адміністрації.

❙
❙
❙

Рекрутингова команда.❙
18-річний Руслан Рябоконь виявив бажання укласти контракт з однією 
зі штурмових бригад.

❙
❙

Дмитро Романов — керівник 
Полтавської районної 
військової адміністрації.

❙
❙
❙

Фото автора.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Бригади утилізації рашистів чекають поповнення 
 Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додатко-
вих бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служ-
би на підтримку майбутнього наступу.
 МВС України, Національна гвардія, Національна поліція та Державна прикордонна 
служба закликають усіх українців, хто прагне якомога швидше викинути російських загарб-
ників з рідної землі та звільнити усіх наших людей, вступати до лав нових підрозділів. 
 Нині набір триває до таких бригад:
 «Сталевий кордон». Бригада Державної прикордонної служби України, у лавах якої 
вже є герої, які захищали кордон з агресором, боронили «Азовсталь» та воювали на 
Лиманському та Бахмутському напрямках. Перші на кордоні, перші в наступі. 
 «Червона калина». Під час повномасштабного вторгнення підрозділ був залучений 
до оборони столиці. Після звільнення Київщини гвардійці 8-го полку НГУ продовжили 
обороняти країну на східних рубежах, де воюють у найгарячіших точках і сьогодні. «Чер-
воне полум’я наступу» — так характеризують цю бригаду.  
 «Лють». Унікальний воєнізований підрозділ поліції нового зразка. До його завдань 
належить проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, 
аеророзвідка, знищення позицій ворога. Свою лють вони перетворили на зброю.  
 «Рубіж». До лав бригади увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, 
Рубіжне на Луганщині. Вони говорять: «Повернемо законні рубежі країни. Рубаємо во-
рога на шматки».
 «Спартан». Це потужна штурмова бригада, яка обороняла Харків. На початку широ-
комасштабної війни її бійці збили дозвуковий штурмовик СУ-25 і затримали пілота, який 
здійснював обстріли Харкова. «Ми є штурм. Об нас ламається ворог», — гордо кажуть 
«спартани».  
 «Буревій». Це 1-ша президентська бригада оперативного призначення імені Гетьма-
на Петра Дорошенка Національної гвардії. Бригада утилізації російських військових. 
Брала участь у боях за Київ, Мощун, Гостомель, Лисичанськ. Нині захищає східні рубежі 
нашої держави. Це справжня буря, яка змете окупантів. 
 «Азов». Окремий загін спеціального призначення. Легендарний підрозділ, один із 
основних осередків оборони Маріуполя. Незламні, нескорені, неспинні воїни. 
«Кара-Даг». Полк оперативного призначення Нацгвардії. Своєчасне вибуття його 
підрозділів в район виконання бойових завдань 24-27 лютого 2022 року дало змогу зу-
пинити наступ переважаючих сил ворога на напрямку Василівка-Запоріжжя, Токмак-
Оріхів. Ця бригада братиме участь у звільненні Криму. Кара за анексований півострів на-
стане. 
 Усі, хто вступає на службу у ці новостворені бригади, матимуть ті ж пільги й гарантії, 
що й ті, хто служить у ЗСУ. А саме:
 — можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби — безкош-
товно або пільгово;
 — щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;
 — зарахування до стажу державної служби, окрім загального страхового, часу 
служби у бойовому підрозділі; 
 — право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з 
цивільним стажем.

■



8 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО 2023 СУСПІЛЬСТВО

Як корабель назвеш, 
так він і попливе
 «Волонтерською діяльністю 
ми з учасницями народознавчого 
гуртка для дорослих «Українсь-
кі вечорниці», що працює на базі 
нашої книгозбірні, почали займа-
тися 2014-го чи 2015 року: ство-
рювали обереги, пекли пиріжки, 
збирали вітамінні набори для на-
ших оборонців тощо, — пригадує 
завідувачка бібліотеки-філії № 7 
Людмила Заливча. — А якось у 
мене запитали, чи не могли б ми 
виготовити маскувальні сітки для 
наших розвідників. Що й казати, 
на ту пору необхідними навичка-
ми не володіли (щоправда, мали 
досвід плетіння основи для такої 
сітки), тож звернулися по допо-
могу до «Полтавського батальйо-
ну небайдужих», і волонтерка Те-
тяна Сігіда із задоволенням про-
вела для нас майстер-клас. Так 
у квітні 2017 року розпочалася 
наша «епопея» з виготовлення 
маскувальних сіток». 
 Назва «Невтомні бабусі» та-
кож належить Людмилі Залив-
чій. А недаремно ж кажуть: як 
корабель назвеш, так він і попли-
ве. «Чомусь саме така назва спа-
ла мені на думку. Бачте, я в на-
шому колективі була наймолод-
шою, а всім іншим перевалило за 
60 років, а зараз багатьом — уже й 
за 70, —  пояснює пані Людмила. 
— Спочатку в нас у коридорі стояв 
один-єдиний дерев’яний каркас. 
Через деякий час замінили його 
на двобічний каркас, і то був знач-
ний прогрес, адже відтоді мали 
змогу плести одночасно дві мас-
кувальні сітки. А за рік у середньо-
му виготовляли сто сіток. Коли ж 
почалася друга хвиля російсько-
української війни, розмістили в 
читальному залі й вестибюлі біб-
ліотеки одразу сім таких каркасів, 
бо мали дуже великий наплив лю-
дей, які воліли й собі долучитися 
до доброї справи. Зараз працюємо 
на п’яти каркасах, тобто одночас-
но виготовляємо 10 маскувальних 
сіток. Як бачите, примудряємося 
поєднувати бібліотечну роботу з 
волонтерською».
 Якщо в попередні роки «не-
втомні бабусі», як уже було ска-
зано, продукували приблизно 
сто маскувальних сіток на рік, 
то від початку повномасштабно-
го вторгнення москалів пішли 
на рекорд: сплели їх аж тисячу! 
Потреба в них на фронті, особли-
во зараз, запевняють, дуже вели-
ка, адже на лінії вогню вони є, по 
суті, витратним матеріалом. 
 «Буває, бійці з місцевої тери-
торіальної оборони, яких кида-
ють на передову, приїжджають і 
просять тільки маскувальні сіт-
ки. Запитуємо: може, ще щось 

потрібно? У відповідь чуємо: «Ні, 
ми щасливі, що отримали сітки», 
— розказує Людмила Заливча. — 
Молодь у нас чомусь надовго не 
затримується. Можливо, тому, 
що тут потрібне велике терпіння. 
Щоправда, допомагають мої коле-
ги, а також працівники Полтавсь-
кого літературно-меморіального 
музею В. Г. Короленка, дитячої 
художньої школи та дитячої му-
зичної школи № 3 обласного цент-
ру. Та кістяк, як і раніше, склада-
ють жінки, які починали плести 
маскувальні сітки іще 2017 року. 
Тобто невтомно працюють от уже 
майже шість років».
 84-річна Ніна Дмитрівна 
(прізвища жінка просить не на-
зивати, пояснюючи, що її син — 
військовий, брав участь в  АТО й 
нині служить у силах оборони Ук-
раїни, тож вона не хоче зайвий 
раз «світитися») нарізає смужка-
ми матеріал для плетіння маску-
вальних сіток. «Працюю, скільки 
здоров’я дозволяє. Чи стомилася? 
Як вам сказати? Я вже без цього 
не можу, — зізнається літня пані. 
— Ну, а хіба було б краще, якби 
сиділа склавши руки у своїй одно-
кімнатній квартирі і прислухала-
ся до недугів? Тут я серед людей, 
почуваюся потрібною. Жду сина, 
молюся й працюю заради майбут-
нього онуків і правнуків». Стар-
ша за Ніну Дмитрівну у волон-
терському загоні «Невтомні ба-
бусі» тільки Валентина Кобзар 
— їй виповнилося 85 років. 
 «У мене теж син воює, бореть-
ся за звільнення України від оку-
пантів, — ділиться 72-річна Ганна 
Малушко. — Я вдома зібрала все, 
що можна, з речей і спрямувала 
на маскувальні сітки. Працюючи 
отут, сподіваюся, що хоч якусь ко-
ристь приношу для наших армій-
ців та й загалом для нашої визволь-
ної боротьби. І думаю, що, може, й 
синові хоч трохи допомагаю».
 66-річна Лариса Пустовойтен-
ко відверто говорить, що, коли 
торік 24 лютого відбулося повно-
масштабне вторгнення російсь-
ких окупаційних військ в Украї-
ну, вона, впавши у відчай, цілий 
день не вставала з ліжка. А вже 
наступного дня прийшла до біб-
ліотеки, що стала осередком во-
лонтерського руху, і запропонува-
ла свою допомогу. «Тут, у нашій 
дружній волонтерській сім’ї, мо-
рально набагато легше, — ствер-
джує пані Лариса. — А болять в 
основному пальці. І без подряпин 
до крові не обходиться. От бачи-
те, мабуть, зачепилася за гвіздок. 
Для таких випадків у моїй сумці 
завжди лежить антисептик». 
 Молода полтавка Ірина Лит-
винова разом з іншими дівчатами 
спеціалізується на виготовленні 

маскувальних костюмів для вій-
ськових — «кікімор», які ще на-
зивають «чугайстрами». Загалом 
виготовили їх 60 одиниць. За сло-
вами Ірини, це свого роду дизай-
нерська праця, адже тут потріб-
но відчувати, де вплести нитку з 
мішковини, а де — смужку тка-
нини. «Маємо відгук від снайпе-
рів — ті високо оцінили наші ви-
роби, зазначивши, що вони їм 
дуже підходять. Ну, це, так би мо-
вити, сама себе похвалила», — ус-
міхається волонтерка.
 Тепер в основному складі заго-
ну є не лише панянки, а й дідусі. 
«Проте його назви ми змінюва-
ти не стали, бо всі вже знають нас 
як «невтомних бабусь», — заува-
жує Людмила Заливча. — Хоч 
загалом із радістю приймаємо до 
своїх лав усіх охочих незалежно 
від віку та статі».
 70-річний Іван Дацько гар-
монійно вписався в жіночий ко-
лектив. «А що зараз удома роби-
ти, коли немає ані електрики, ані 
води? — жартує чоловік. — Дру-
жина Зоя першою почала плести 
маскувальні сітки й мене заохо-
тила. І оце вже шостий рік сюди 
ходжу. Тут потрібні й чоловічі 
руки, адже жінкам не так легко 
натягнути на каркас основу. А за-
галом, коли в мене запитують, чи 
втомлива така статична робота, 
чи важко вистояти на ногах пів 
дня, завжди відповідаю, що на-
шим хлопцям на фронті стократ 
важче. Ми тут у теплі, в добрі». 

Про потреби «невтомних бабусь»
 Мирослава Плєшкова вико-
нує у волонтерському загоні роль 
координатора: замовляє осно-
ву для маскувальних сіток, тка-
нини, веде перемови з тими, хто 
воліє допомогти, тощо. Свого 
часу, маючи робочу візу, жінка 
цілих дев’ять років жила і працю-
вала в канадському місті Едмон-
тон, де постійно проживає її рідна 
сестра — велика патріотка Украї-
ни Леоніла Пітулей. Із 2014 року, 
коли розпочалася російсько-ук-
раїнська війна на Донбасі, сестри 
збирали допомогу для наших доб-
ровольців, сімей загиблих тощо. 
Сталося так, що через два роки 
пані Мирослава перебралася до 
Полтави. А 2017-го вони разом 
із сестрою, котра якраз у неї гос-
тювала, сплели отут, у бібліотеці, 
першу маскувальну сітку. Усі ці 
роки пані Леоніла, співпрацюючи 
з багатьма українськими волон-
терами, які допомагають нашим 
бійцям на фронті, у міру можли-
востей надсилає їм власні гроші. 
Іноді ж ділиться своїми кревними 
з пані Мирославою, розуміючи, 
що та ліпше орієнтується, куди 

їх доцільніше спрямувати. Ук-
раїнка з Канади, з якою мені по-
щастило спілкуватися, зізнаєть-
ся: коли відправляє кошти в Ук-
раїну, їй начебто аж легше жити.
 «Ми за кошти Ніли й теплові-
зори, і техніку для військових ку-
пували, і ще багато чого. От зараз 
мій зять дістав поранення на фрон-
ті, лежить у лікарні, то вона допо-
магає ліками, — констатує Миро-
слава Плєшкова. — А один мій од-
нокласник живе і, попри поваж-
ний вік, досі працює в Чехії, тож я 
довела до його відома інформацію 
про потребу в самонагрівних гріл-
ках, які використовують у важких 
умовах військові всього світу. І от 
цього тижня він уже передав пар-
тію таких «зігрівайок» для наших 
армійців. Окрім оцієї гвардії, яка 
працює у стінах бібліотеки, у нас є 
ще й бійці невидимого фронту, які 
по домівках шиють спідню білиз-
ну для військових, в’яжуть теплі 
шкарпетки, виготовляють окопні 
свічки. І якби ви побули з нами ці-
лий день, то побачили б, як усі ці 
готові вироби люди зносять сюди 
у великій кількості». 
 «Ми не ведемо їхнього облі-
ку, бо на це вже не вистачає ані 
часу, ані сил, — додає Людмила 
Заливча. — Втім,  наша «невтом-
на бабуся» Анна Нелаєва, яка ра-
хує свої вироби, пошила понад пів 
тисячі трусів для хлопців, а вона 
ж не одна їх шиє. Щоб ви хоч тро-
хи уявляли собі масштаби роботи 
наших швачок, зазначу, що одна 
наша волонтерка — вимушена пе-
реселенка з Харкова — закупила 
два сувої тканини по 60 метрів за-
вдовжки, і вони вже закінчують-
ся. А ще ж і люди приносять бага-
то різних відрізів краму. Іще дві 
наші майстрині створюють ян-
голят: Катерина Калініченко — 
у техніці фриволіте, а  Віра Гор-
дівська — з тканини. Військові  
чіпляють їх на рюкзаки або кла-
дуть до кишень як обереги».
 А от 70-річна Наталія Сердюк 
із вузьких стьожок, на які порі-
зані непотрібні речі, вкладаю-
чи тепло своїх долонь, в’яже гач-
ком килимки. «Вони затребувані 
на фронті, — запевняє. — Зараз 
зима, тож хлопці стелять їх на 
сидіння в танках, автомобілях. Та 
й у бліндажах із ними хоч трохи 
комфортніше. Сьогодні, як бачи-
те, попалися стьожки жовтого та 
блакитного кольорів, тож кили-
мок вийшов патріотичний. В’яжу 
такі вироби чи не з перших днів 
повномасштабної війни. А от ра-
хувати їх почала десь через два мі-
сяці. Таким чином, відтоді сплела 
їх 337 штук. І, знаєте, на душі хоч 
трохи легше від того, що можу 
бути бодай чимось корисною на-

шим захисникам».
 Звичайно ж, «невтомні бабусі» 
мають велику потребу в матеріалі. 
За ці роки, наголошують, полтав-
ці дістали зі своїх «загашників» 
усе, що тільки можна було. Тож 
Мирослава Плєшкова звертаєть-
ся до підприємців, які мають мага-
зини тканин: «Нам дуже потрібен 
ситець воякам на спідню білизну, 
яку ми шиємо безкінечно. До того 
ж, прошу господинь іще раз удома 
переглянути свої запаси. Оскільки 
гуртом плетемо одночасно 10 мас-
кувальних сіток і кожна з них має 
обсяг 35 квадратних метрів (від-
повідно, за минулий рік ми спле-
ли їх загалом 35 тисяч квадратних 
метрів), то можете собі уявити, як 
багато тканини потребуємо. А ще 
маємо потребу в капроновій сітці 
для основи — за місяць викорис-
товуємо її 400 метрів, що витягує 
на 5 тисяч гривень. На щастя, має-
мо благодійників: хтось із них за-
куповує таку сітку, а хтось — пе-
реказує кошти на банківський ра-
хунок. Оскільки внаслідок похо-
лодання значна кількість воїнів 
на фронті дістала обмороження 
кінцівок, ми почали збирати старі 
дублянки. А далі передаємо їх 
швачкам, котрі шиють рукавиці 
для військових». 
 Іще одна «фішка» наших 
«невтомних бабусь» — до кожної 
готової маскувальної сітки вони 
кладуть пакунок із гостинцями: 
в’язаними шкарпетками, засоба-
ми особистої гігієни, ласощами, 
чаєм, кавою тощо, а також свою 
візитівку. «Бійці поділилися з 
нами відео, на якому вони розгор-
тають нашу маскувальну сітку, а 
там — подарунок. Це нібито дріб-
ниця, та хлопцям приємно, — пе-
реконана Людмила Заливча. — 
Окрім усього, виготовляємо для 
наших військових суміш лимона, 
імбиру та меду — це не просто ко-
рисний десерт, а ефективний за-
сіб для зміцнення організму. Тож 
будемо вдячні тим, хто зможе під-
кинути мед чи лимони». 
 До речі, Мирослава Плєшко-
ва, окрім усього, в’яже шкарпет-
ки для вояків, як вона каже, «у 
другу зміну». «Як ми витримує-
мо таке навантаження, не знаю, 
— розводить вона руками. — Та 
хочу порадити тим літнім жіноч-
кам, які сидять на лавочках біля 
під’їздів чи вдома перед телевізо-
ром і безкінечно бідкаються, чим 
закінчиться ця війна: хай долу-
чаються до наших добрих справ. 
Бо коли ти весь час чимось зайня-
тий, працюєш задля перемоги, усе 
сприймається зовсім інакше. Вій-
на змусила таких людей, як я, дія-
ти. І мені навіть шкода тих людей, 
які не приєднуються до нас». ■

ДОБРА СПРАВА

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

■

Ганна ЯРОШЕНКО

«Завдяки розголосу про нашу активну волонтерську діяльність у 
нас цими днями брали інтерв’ю навіть кореспонденти польсько-
го радіо, — інформує мене з порога одна з «невтомних бабусь» 
— 70-річна Мирослава Плєшкова. — Із нагоди тамтешнього Дня 
бабусі вони вирішили розповісти, чим нині, під час широкомасш-
табної російської навали, наповнені дні українських літніх пань». 
На годиннику лише 10-та година ранку, а у приміщенні філії № 
7 Центральної бібліотеки Полтавської територіальної громади ки-
пить робота. Щодня збираючись тут, жіночки здебільшого поваж-
ного віку з волонтерського загону «Невтомні бабусі» працюють 
для фронту. Без сумніву, розв’язана агресивним сусідом війна 
істотно змінила їхнє життя. «Ходимо сюди як на роботу», — цю 
фразу чула від багатьох з них. І отак уже чимало років. В основному складі волонтерського загону «Невтомні бабусі» є й поодинокі чоловіки.

Фото автора та надані Мирославою Плєшковою.

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

У грудні минулого року СБУ прове-
ла на території Києво-Печерської 
лаври обшуки, де виявила гори 
«русскомірської» літератури, пі-
дозрілих громадян рф та мільйо-
ни готівки, включно з рублями. 
Напевно, після цього та багатьох 
попередніх скандалів проблемній 
автономії Московського патріарха-
ту було б доречніше втихомирити 
свій бійцівський запал і нарешті по-
каятись. Але натомість священно-
началля УПЦ активно включилося в 
боротьбу за лекалами кремлівських 
наративів. Зокрема, недавно вони 
розіслали звернення до православ-
них монастирів світу зі скаргою 
на утиски, приховавши справжню 
причину своїх теперішніх проблем. 
А заодно поширили (Господи, про-
сти) відверту брехню, присвоївши 
собі заслуги, до яких не мають жод-
ного стосунку. Втім чергова ганьба 
промосковського духовенства дала 
привід згадати події, які сталися, 
напевно, не без вищого небесного 
покровительства.

Зазирніть під маски
 У своєму проханні «про за-
хист від переслідувань, гонінь 
та дискримінації» священни-
ки УПЦ, крім усього, написа-
ли й таке: «У найбільших хра-
мах Києво-Печерської лаври ми 
тепер не маємо права звершува-
ти богослужіння, а саме: у пов-
ністю відреставрованому нами 
Трапезному храмі та буквально 
піднятому нами з руїн Успенсь-
кому соборі — найбільшій сві-
товій православній святині». 
 Новина про те, що автори 
скарги приписали собі відрод-
ження древнього храму, обу-
рила фахівців, які своєю май-
стерністю і великою духовною 
потребою дійсно явили світу 
справжнє рукотворне диво. Піс-
ля появи того опусу до редакції 
зателефонував колишній голо-
ва юридичного відділу УПЦ Ва-
лентин Волинець, який 22 роки 
поспіль був адвокатом Блажен-
нійшого митрополита Володи-
мира і насправді став безпосе-
реднім свідком тих подій. 
 Аби спростувати лукаві 
фантазії авторів звернення, він 
надіслав «УМ» унікальну кни-
гу, укладену президентом кор-
порації «Укрреставрація», ака-
деміком Академії будівництва 
України Миколою Орленком. 
У цьому виданні автор зібрав 
усі документи, що супроводжу-
вали процес відбудови і рестав-
рації київської святині. Не тре-
ба бути великим фахівцем, аби 
оцінити рівень застосованих 
технологій, а також професій-
ність спеціалістів, що букваль-
но з руїн, крок за кроком, сан-
тиметр за сантиметром відрод-
жували теперішню велич архі-
тектурної перлини. До лаври 
два роки поспіль приїжджа-
ли найкращі зодчі та майстри 
з усіх регіонів, оскільки уні-
кальність проєкту вимагала не-
тривіальних рішень і винятко-
во творчого підходу. Саме тому 
порятунок собору можна назва-
ти загальноукраїнською високо-
професійною справою. А відтак 
спроба священників УПЦ при-
писати собі чужі заслуги, кида-
ючи в розпал війни тінь на ре-
путацію країни, вкотре зірвала 
з них благочестиві маски. Хоча 
нічого дивного тут немає. Мані-
пуляції свідомістю людей через 
відверту брехню чи напівправду 
— відточена зброя кремлівсь-
ких пропагандистів. А як відо-
мо, з ким поведешся, того й на-
берешся. Але зараз не про них.

Метафізика Божої Матері
  Головний храм Києво-Пе-
черської лаври овіяний такою 

кількістю легенд, що факт його 
будівництва та існування мимо-
волі асоціюється з надприрод-
ним дивом. Скажімо, за свою 
майже 900-літню історію він не 
раз жорстоко нищився до руїн, 
але неминуче поставав в онов-
леному образі як досконаліша 
версія самого себе. Причому 
дива почалися ще до його поя-
ви, і найперше з них належить 
самій Богородиці.
 Як написано в «Києво-Пе-
черському патерику», в ХІ 
столітті до засновників лаври 
Антонія та Феодосія прибули 
чотири майстри з Царгорода. 
Вони повідомили, що за нака-
зом Матері Божої мають звести 
тут церкву на її честь. Серед до-
казів вищого покровительства 
в приїжджих знайшлися пояс і 
вінець Ісуса Христа, чудодійна 
ікона, мощі святих для закла-
дання в основу собору і навіть 
проєкт самої будівлі. Останній 
майстрам показали у формі го-
лограми, коли за наказом Бого-
родиці вони вийшли на вулицю 
з її храму в Константинополі. 
 Настоятелі лаври повірили 
гостям і почали в молитвах про-
сити Господа, аби вказав їм міс-
це для будівництва. І диво ста-
лося. Одного ранку після мо-
литовної ночі повсюди випала 
роса, оминувши лише одну міс-
цину. Другого дня навпаки — 
роса випала там, де раніше було 
сухо. Для більшої достовірності 
Антоній почав благати Бога про 
ще один знак, після чого спав із 
небес вогонь, сотворивши просі-

ку, подібну до рову. Якраз там у 
1073 році й була закладена Бо-
городична церква. Місце під її 
фундамент копав син Ярослава 
Мудрого князь Святослав. На 
новий храм він дав щедрі по-
жертви та 100 гривень золота. 
 Успенський собор став пер-
шою кам’яною спорудою лаври, 
а також зразком, за яким упро-
довж багатьох років споруджу-
вали храми по всій Русі, вклю-
чаючи київський собор Михай-
лівського Золотоверхого мо-
настиря. Втім за Богородичною 
святинею закріпився й ще один 
знаковий рекорд, пов’язаний із 
кількістю його нещадних руй-
нувань і таким же числом чу-
додійного відродження. 
 Уперше пограбували і спали-
ли церкву половці в 1096 році. 
Далі були торки з берендеями, 
знову половці, татаро-монголи, 
кримський хан Менглі-Гірей. 
Руйнували храм також численні 
пожежі й навіть землетрус. Але 
після кожного лиха Успенський 
собор відроджувався, хоча пере-
рва між його занепадом і новою 
появою могла тривати не одне 
століття. Останній раз Богоро-
дична церква була підірвана 3 
листопада 1941 року. За однією 
версією, до цього вандалізму до-

клали руки німецькі окупанти, 
за іншою — радянські комуніс-
ти. Різниця між ними невелика, 
тому авторство лишилося нев-
становленим. 
 Спроби вдихнути нове життя 
у древні руїни після війни трап-
лялися не раз на державному, на-
уковому, церковному й архітек-
турному рівнях, але безнадійно 
тонули в гострих дискусіях, су-
перечках і навіть скандалах. У 
підсумку, перші реальні розпо-
рядження від президента Леоні-
да Кучми та мера столиці Олек-
сандра Омельченка щодо відбу-
дови святині з’явилися лише в 
1996 і 1997 роках. Але й після 
цього справа не зрушилася з міс-
ця через суперечки між потен-
ційними виконавцями проєкту. 
Крапку в гострій дискусії пос-
тавив Блаженнійший митропо-
лит Володимир своїм офіційним 
зверненням до прем’єр-міністра 
Валерія Пустовойтенка. Він вик-
лав суть затяжного протистоян-
ня, після чого й було остаточно 
сформовано команду для буді-
вельних і реставраційних робіт.

Диво з руїн
 Насамперед територію Ус-
пенського собору розділили на 
три зони: зону повної руйнації 
в самісінькому епіцентрі вибу-
ху, значної руйнації із залиш-
ками древніх стін і часткової 
руйнації разом з Іоанно-Бого-
словським приділком, який 
дивом більш-менш вистояв, 
але потребував серйозної ре-
конструкції. 

 За словами Миколи Орлен-
ка, складність завдань із відтво-
рення храму полягала в тому, 
що значна частина руїн була 
розколота на окремі елементи 
і сильно здеформована. «Нами 
були проведені спеціальні ро-
боти з укріплення фундаменту 
за допомогою буроін’єкційних 
мікропаль, — каже він. — До 
речі, всі спеціалізовані вітчиз-
няні фірми відмовилися від ви-
конання цих робіт у зв’язку з 
їх великою складністю. Тіль-
ки фахівцям нашої корпорації 
вдалося успішно просвердлити 
та підсилити фундаменти й ос-
нову собору». 
 Найскладніше ж було 
з’єднати вцілілі фрагменти 
древніх конструкцій із новим 
муруванням, залишивши до-
ступ до них науковцям. Для 
цього фахівці спочатку закон-
сервували старі стіни й лікві-
дували усі тріщини, а вже 
потім «зшили» стіни існуючо-
го приділу горизонтальними 
залізобетонними палями. Ро-
бота була виконана так, аби 
два об’єми собору склали єди-
не ціле. Подібний реставрацій-
ний метод в Україні був вико-
ристаний уперше. 
 Ще з більшою скрупульоз-

ністю фахівці розробили про-
єкт відтворення стінопису со-
бору, врахувавши первісну сис-
тему живопису включно з ок-
ремими цитатами зі Святого 
письма, акафістів і молитов. 
Художники постійно звертали-
ся до зафіксованих акварель-
них зображень інтер’єрів Ус-
пенського собору і максимально 
дотримувалися первісної коло-
ристичної гами. Для оздоблен-
ня інтер’єру реставратори зап-
ропонували вишукане ліплення 
з частковою позолотою окремих 
елементів, а заодно відтворили 
скульптурні композиції з вико-
ристанням автентичних архі-
тектурних деталей. 
 Фахівці також зуміли по-
вернути храму його унікальну 
акустику, а також надзвичай-
ної краси п’ятиярусний голо-
вний іконостас, подарований 
свого часу самим гетьманом Са-
гайдачним і його дружиною. 
Аби відтворити пам’ятку, була 
зібрана команда з 72 високо-
кваліфікованих різьбярів-сни-
царів із Києва, Полтави, Чер-
кас, Івано-Франківська та Він-
ниці, які працювали під загаль-
ним керівництвом майстерні 
ТОВ «Акант». За два роки вони 
виготовили 560 квадратних 
метрів різьбленого декору най-
вищої складності, у стилі висо-
кого українського бароко. Його 
готові деталі покрили сусаль-
ним золотом.
 Щоб підкреслити рівень цієї 
частини проєкту, Микола Ор-
ленко навів такий приклад. Ос-
кільки всі деталі декору виго-
товляли ручним різьбленням, 
кожен із майстрів, навіть пра-
цюючи за зразком, неодмінно 
виявив би в роботі ознаки влас-
ного стилю. Аби цього не ста-

лося, художники-реставратори 
«Аканту» вивчили величезну 
кількість архівних матеріалів 
і виготовили спеціальні лека-
ла, що стали основою для ро-
боти великого колективу різь-
бярів. До речі, з такою автен-
тичною точністю реставрато-
ри та будівельники підходили 
до виконання всіх без винятку 
робіт. Для доказу Микола Ор-
ленко помістив у своїй книзі 
десятки документів, що супро-
воджували кожен їхній крок. 
Тут є, наприклад, опис техно-
логії написання ікон, поетапне 
створення акустичної системи 
тощо.  
 Відбудова бань собору — теж 
окрема історія. Після ви буху 
вцілів лише один із семи ку-
полів храму. Тобто бічна баня 
Іоанно-Богословського приді-
лу. Ці конструкції мали різ-
ні розміри, оскільки стиль ук-
раїнського бароко дозволяв 
певну композиційну свободу. У 
результаті кожен купол відтво-
рювався різними виконавця-
ми в певні терміни і мав свої ха-
рактеристики. По завершенню 
робіт їх покрили мідними лис-
тами з позолотою. 
 І ще одна цікава деталь. «У 
князівські часи між початком 
будівництва Успенського собо-
ру і його освяченням минуло 16 
років, — каже Микола Орлен-
ко. — У наш час відтворений 
собор постав із руїн менш як за 
два роки. Через майже 60 років 
під склепінням Свято-Успенсь-
кого храму знову зазвучала мо-
литва Божа, символізуючи нез-
ламність духу нашого народу і 
його прагнення до Бога і волі». 
Після цих слів вищезгадане 
послання священників УПЦ 
здається особливо цинічним. ■

КОЛІЗІЇ

За гранню
Священноначалля УПЦ МП не може 
змиритися з втратою Києво-Печерської 
лаври, тому продовжує ганьбити Україну в 
стилі кремлівської пропаганди

■

Свято-Успенський собор постав за два роки з руїн. ❙

Руїни древньої святині. 
Фото газети «Вечірній Київ».

❙
❙

Головний храм Києво-Печерської лаври овіяний такою 
кількістю легенд, що факт його будівництва та існування 
мимоволі асоціюється з надприродним дивом.
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Василь ШТОКАЛО
Тернопіль

Сотники Микола Опока та Михайло Турок 
загинули 9 лютого 1923 року в тюрем-
ному підвалі Лук’янівської в’язниці Киє-
ва. Це бранці за волю України з різних 
утворень, але з однією метою. Продов-
жуємо розкривати надзвичайно втаєм-
ничену боротьбу Української військової 
організації (УВО) над Дніпром, яка від-
читується за допомогою оприлюднених 
архівних документів 100-річної давнини 
та написом «таємно».

Пластун і повстанець
 Микола Опока народився 11 грудня 1895 року в 
селі Нагоряни під Львовом (донедавна Пустомитівсь-
кий район); навчався та закінчив у 1914 році відо-
му українську Академічну гімназію Львова; пластун; 
вступив і розпочав навчання на юридичному факуль-
теті Віденського університету. В Першу світову війну 
вступив до легіону Українських січових стрільців; во-
ював у Карпатах, на Тернопіллі, підвищений до вій-
ськового ступеня підстаршини... Після проголошен-
ня Західноукраїнської Народної Республіки, 1 листо-
пада 1918 року, зголосився до війська — Української 
галицької армії, чотар, старшина першої сотні першо-
го Прикарпатського куреня, відря джений зі своїм бой-
овим підрозділом на захист Львова; при собориза-
ції Українського здвигу славним Євгеном Коноваль-
цем і обміном військовими Микола Опока відрядже-
ний до київських січових стрільців, сотник, працював 
у редакції часопису «Стрілецька думка»...
 У час створення Української військової організа-
ції, відпоручення сотника Івана Андруха в середньо-
східну, південну та частково північну Україну, сотник 
Микола Опока, котрий стало перебував у Києві, під-
тримав заходи побратима з відгалуження УВО. 
 У сталому побуті сотник Микола Опока підтри-
мував стосунки  з краянином Іваном Лизанівським 
— співучасником творення (від 1917 року) січових 
стрільців із Євгеном Коновальцем, затриманим за-
гарбником радянсько-російським за діяльність у 
Центральному комітеті Української партії соціял-ре-
волюціонерів. Спілкування  дозволило сотнику Ми-
колі Опоці поселити побратима, сотника Івана Анд-
руха, в їхній квартирі у Києві та розпочати налагод-
ження підрозділу УВО.
 Сотник Микола Опока, мешканець вул. Олексан-

дрівської, 29, в Києві, виступив наприкінці грудня 
1920 року співучасником налагодження УВО під на-
звою «Військова організація січових стрільців» (у 
травні 1921 року уточнення назви: «Українська вій-
ськова організація»).
 30 червня 1921 року, із затриманням у Києві — 
28 серпня 1921 року, із загибеллю в Лук’янівській 
в’язниці Києва крайового провідника УВО в серед-
ньо-східній, південній і частково північній Україні 
сотника Івана Андруха, сотник Микола Опока пере-
брав провід у боротьбі за соборну самостійну де-
ржаву.
 Микола Опока в Києві одночасно навчався в ко-
оперативному інституті, працював також у коопера-
ції, освіті, відомій книгоспілці як секретар книжкової 
палати по вул. Безаківській, 38 чи книжковому мага-
зині.
 13 липня 1921 року, опісля тижнів зо два, понад 
страхом або небезпекою для життя, по-християнсь-
кому не злякавшись, за досить складних умовин сот-
ник Микола Опока відновив боротьбу УВО (Війсь-
кової організації січових стрільців), вийшов на ста-
лий зв’язок провідника Євгена Коновальця та про-
довжив виконання визначених завдань, у тім числі 
й підготовку повстання по напрацюваннях сотника 
Івана Андруха — для знищення зсередини безбож-
ницької комуни московитів.
 Сотник Микола Опока діяв представником Всеук-
раїнського повстанського комітету, створеного за на-
міром згаданого по братима та сотника Івана Андру-
ха, щоб відновити перервані зв’язки в терені, зокре-
ма з Холодним Яром, через вдову полеглого сотни-
ка Івана Андруха, Феодосію Довгич; повстанськими 
Трипіллям, Уманщиною, Переяславщиною; допома-
гав побратим Ілько Горачук, а з іншого боку — по-
братим і сотник Михайло Турок. Згідно з висновком 
(згодом) загарб ника радянсько-російського, сотник 
Микола Опока «...сприяв ще більшому розвитку пов-
станського руху в Україні».

 Десь 3 жовтня 1921 року в Києві, на вул. Бульвар-
но-Кудрявській, 8, квартира 31, сотник Микола Опо-
ка провідав Ганну Мокроус, сестру дружини Івана Ли-
занівського, та Феодосію Довгич... востаннє. Пізні-
ше — 9 жовтня (неділя) 1921 року — сотник Мико-
ла Опока з хлопцями відвідали храм — собор святої 
Софії,  по-християнському.
 3-тя година дня — пізніше — 10 жовтня: Київ 
— залізничний вокзал (двірець) або станція паса-
жирська. Затримано Миколу Опоку, крайового про-
відника УВО середньо-східної, південної та частково 
північної України (другий за рахунком), і сотника. Міс-
це трагічне — тюремний підвал («тюрпод») тієї самої 
Лук’янівської в’язниці Києва.

Очільник автопанцирного дивізіону
 Михайло Турок народився 1894 року в селі Тус-
тановичі, повіт Дрогобич; тепер частина міста Бо-
рислав.  У Першу світову війну вступив у легіон Ук-
раїнських січових стрільців... Український здвиг, 
підстаршина Михайло Турок став у лави Січових 
стрільців, на клич Євгена Коновальця боронити рід-
ну землю над Дніпром. Михайло Турок підвище-
ний до сотника Січових стрільців й очільника авто-
панцирного дивізіону з 5 броньованих машин, 150 
стрільцями та старшинами; уславився на числених 
бойових полях хоробрістю.
 Сотник Михайло Турок у Броварах на Остерщині, 
Чернігівський край (тепер Київщина), одружився з 
місцевою дівчиною Євфросинією (Франя). У моло-
дого подружжя народився син (1920 рік).
 Сотник Михайло Турок як січовий стрілець пере-
бував у польському полоні, таборі місцевости Алєк-
сандрув. Зголосився на заклик побратима Євгена Ко-
новальця в лави Української військової організації, 
донесений відпоручниками, що відвідували полоне-
них січових стрільців. Сотник Михайло Турок вибрав-
ся з польського полону, щоб боротися з кривавою 
москвою по лінії Партизансько-повстанського шта-

бу генерал-хорунжого Юрка Тютюнника при Головно-
му отамані Симону Петлюрі, а насправді в лавах під-
пільної УВО. Сотник Михайло Турок прибув у Львів, 
бачився з сотником Галаєм, відправився на схід.
 Сотник Михайло Турок успішно подолав польсь-
ко-радянський кордон і 10 червня 1921 року прибув у 
Київ. Розшукав сотника Івана Андруха та безпосеред-
ньо влився в боротьбу УВО, соборницько-самостійни-
цький рух Коновальця, що налагодив Всеукраїнський 
повстанський комітет.
 Сотник Михайло Турок повернувся у Бровари, до 
дружини Євфросинії з сином, тут і замешкав; очіку-
вав на початок повстання, щоб перебрати бойове уп-
равління в своєму терені... Сотник Микола Опока з до-
помогою побратима Іляка Горачука відновив відноси-
ни з сотником Михайлом Турком у підготовці того са-
мого повстання...
 Покрова Пресвятої Богородиці — 14 жовтня 1921 
року, Бровари. Затриманий сотник Михайло Турок. 
Київ, Лук’янівка, в’язниця. 
 9 лютого 1923 р. сотники Михайло Турок та Ми-
кола Опока (крайовий провідник УВО над Дніпром) 
полягли у відомому бою в Лук’янівській в’язниці, але 
чомусь провідні учасники УВО зачислені до холод-
ноярців. ■

АРХІВИ

Нищили безбожницьку комуну московитів
Микола Опока та Михайло Турок до останнього 
відстоювали соборну самостійну Україну

■

Михайло Турок та Микола Опока.
Архівні фото.

❙
❙

Зоя ШАЛІВСЬКА
Сумська область 

 Здавна, як і нині, мої земля-
ки мусили боронити свої землі 
від загарбників. 
 Конотоп, який розташова-
ний на перетині важливих у 
XVII столітті шляхів, був цін-
ним стратегічним пунктом. Про 
це свідчать неодноразові нама-
гання чужоземців заволодіти 
Конотопською фортецею. Так, 
70-тисячне російське військо 20 
квітня 1659 року під проводом 
князя Алєксєя Трубєцкого під-
ступило до Конотопа. На штурм 
фортеці пішло дев’ять стрілець-
ких приказів, вісім драгунсь-
ких і чотири солдатські полки. 
Та взяти місто штурмом не вда-
лось, попри масований обстріл 
його з гармат. Тоді московити 
стали під Конотопом обозом, а 
навпроти, за річкою Єзуч, на 
валу встановили 30 гармат для 
регулярного обстрілу його гра-
натами та вогняними ядрами. 
 Козаки разом з містянами 
мужньо обороняли фортецю, 
обстрілюючи шанці загарбни-
ків із гармат та ручної вогне-
пальної зброї. Не давали заси-
пати рів навколо фортеці, вино-
сили вночі насипану ворогами 
землю, робили вилазки та ни-
щили московитів. Керував обо-
роною ніжинський полковник 
Григорій Гуляницький. За час 
70-денної облоги міста росіяни 
втратили 10 тисяч своїх вояків. 
Завдяки героїчному опору коно-
топців гетьман Іван Виговський 
зміг накопичити сили, зібрати 
військо, заручившись допомо-
гою союзників. А далі була сла-
ветна Конотопська битва, яка 
закінчилась нищівною пораз-
кою московських загарбників.
 А за сім років перед тим, у 
1652 році, відбувся під Коното-

пом переможний бій, менш ві-
домий в історичних джерелах. 
Про нього оповідає у своєму Лі-
тописі Самійло Величко. На 
мою думку, абсолютно правди-
во можна стверджувати, що ко-
заки з Конотопа та з Підлипно-
го (ближнього села) практично 
довершили розгром Богданом 
Хмельницьким 50-тисячного 
польського війська під Батогом. 
Такі на той час були політичні 
реалії... Тоді «гетьман полний 
коронний» (за Самійлом Велич-
ком, козацьким літописцем) 
Мартин Калиновський намагав-
ся завадити одруженню Тимоша 
Хмельниченка з дочкою мол-
давського володаря Василя Лу-
пола Розандою, ставши обозом 
біля Ладижина на його шляху в 
Молдавію, незважаючи на попе-
редження Богдана. Проявивши і 
на цей раз надзвичайну військо-
ву майстерність, Хмельницький 
отримав блискучу перемогу. За-
гинув у кривавій січі й Калинов-
ський, а до козацького війська 
потрапив багатий трофей, зок-
рема 57 гармат, багато полоне-
них. 
 Шляхтич Домарацький зі 
своїм двотисячним військом, 
тікаючи з-під Прилук, зачув-

ши про перемогу Хмельниць-
кого під Батогом, рушив на Ко-
нотоп, маючи намір захопити 
фортецю. Військо залишало за 
собою згарища спалених сіл. За 
дослідженням краєзнавця Іва-
на Лисого, Домарацький через 
свого посланця під личиною 
попа заручився підтримкою ко-
нотопського старости Станісла-
ва Сосновського. Але служни-
ця старости викрила змову, і 
козаки знищили змовників та 
всю родину Сосновського. Під-
липенська ж сотня перекрила 
Домарацькому шлях через своє 
село, кононотопці чатували на 
шляху до Путивля, а прорва-
тись до Батурина завадили при-
луцькі козаки Якова Сомка. 
 Тож оточений звідусіль загін 
Домарацького опинився в забо-
лоченій місцевості: яри урочи-
ща Криничок, пойми річок Ла-
донки та Липки. Місця для ма-
невру кінноти було мало, коні 
поляків грузли в багні, верш-
ники ставали безпорадними і 
гинули від козацьких шабель. 
Смерть Домарацького приско-
рила загибель його загону. Са-
мійло Величко так описує цей 
переможний бій: «а пан Дома-
рацкий з иншими панами, в 

надєждє спасєнія своєго от бєди 
тогдашнєй нє бєгучи в Польщу, 
побєг з Прилуки до Конотопу, 
которого по приказу Сомка, 
Полковника прилуцкого, Яцко 
Воронко, бивший полковник 
прилуцкий, же з козаками у 
Подлипного сєла нагнавши, го-
лови им потрубувал». Ця блис-
кавична перемога зруйнувала 
плани польської шляхти закрі-
питись у Конотопі і частково пе-
рекрити шляхи постачання вій-
ська Богдана Хмельницького.
 У 2014-му, коли московсь-
ка орда знову рушила на нашу 
землю, конотопці стали на її за-
хист, наслідуючи мужність та 
звитягу своїх предків. Ось де-
кілька імен наших доброволь-
ців. Анатолій Шульга «Бізон» 
— успішний фермер; Михайло 
Сусло «Слідопит», за фахом ку-
хар, що став вправним розвід-
ником добробату ОУН; Андрій 
Кривич «Даллі», студент. Усі 
вони загинули у кривавій бор-
ні за нашу незалежність. 
 Нещодавно конотопці поп-
рощались зі своїми земляками 
— розвідником Віталієм Паню-
тою, стрільцем-санітаром Гри-
горієм Грудієм, прикордонни-
ком Юрієм Шкуматом, снайпе-

ром Іваном Голибіним, кулемет-
ником Сергієм Коваленком, які 
загинули, боронячи українські 
землі від московських нападни-
ків. Важливу допомогу та під-
тримку воюючій армії надають 
наші невтомні волонтерські ор-
ганізації: «Я — волонтер», «Бд-
жілка», «35 квартал Конотоп» 
та інші. 
 Вдячні конотопці гідно вша-
новують подвиг, своїх земля-
ків. На стелах Пантеону пам’яті 
Конотопа викарбувані імена ге-
роїв.   
 От де, люде, наша слава, 
 Слава України! ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Звитяжці минулого і 
сьогодення, нападник — один
Конотопщина славна іменами Анатолія Шульги «Бізона», Михайла 
Сусла «Слідопита», Андрія Кривича «Даллі» та попередників

■

Пантеон національної пам’яті 
Конотопа. Сумська область.
Фото авторки.

❙
❙
❙
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Це смачні та некалорійні наїдки, що не 
змусять вас багато часу проводити на 
кухні, проте чудово підійдуть і на сні-
данок, і на вечерю, і просто на пікнік. А 
приготувати можна буквально все, що 
завгодно, причому з мінімального на-
бору продуктів: холодні, гарячі закуски, 
солодкі, дієтичні страви й навіть торти.

Трубочки з лаваша на сніданок
 

Ця страва з лаваша, вареного яйця і тер-
того сиру ідеально підійде на сніданок. 
Готується лічені хвилини, проте на столі 
довго не затримується. 
 Для приготування вам знадоблять-
ся:
— яйце куряче — 4 шт. (2 варені, 2 
сирі);
— сир твердий — 100 г;
— лаваш (тонкий) — 1 шт.;
— сметана — 2 ст. л.;
— молоко — 6 ст. л.;
— цибуля зелена — за смаком;
— кріп — за смаком;
— олія — за смаком. 
 Варені яйця натерти на великій тер-
тці, додати натертий сир і дрібно нарі-
зану зелень. Посолити, поперчити, вси-
пати сметану і добре перемішати. Ла-
ваш нарізати на прямокутники. На один 
край викласти начинку і згорнути тру-
бочкою. Змішати сирі яйця і молоко. 
Кожну трубочку вмочити в суміш яйця 
і молока, потім обсмажити на олії з двох 
боків до готовності.
 Подавати гарячими.

Улюблені конвертики з лаваша 

 Звичайно, конвертиками з лаваша 
мало кого здивуєш. Проте ці — хрусткі 
зовні і соковиті всередині, з дуже смач-
ною, соковитою начинкою з фаршу, 
овочів і сиру — не залишать нікого бай-
дужим.
 Для приготування візьміть:
— лаваш — 3 шт.;
— фарш м’ясний — 300 г;
— помідор — 1 шт.;
— цибуля ріпчаста — 1 шт.;
— перець болгарський — 1 шт.;
— сир твердий — 100 г;
— сіль за смаком;
— перець чорний — за смаком;
— олія (для смаження). 
 Цибулю наріжте невеликими шма-
точками, перець — тоненькими смужка-
ми, а помідор — кубиками. Цибулю об-
смажте на олії до прозорості й додайте 
туди фарш. Смажте на середньому вогні 
до готовності фаршу, помішуючи і роз-
биваючи грудочки. Посоліть і поперчіть 
за смаком. За бажання додайте улюб-
лені спеції. Тепер висипте болгарський 
пе рець і смажте ще 2 хвилини. Наоста-
нок додайте помідори і смажте до випа-
ровування рідини. Коли начинка буде 

готова, додайте натертий сир.
 Лаваш розріжте навпіл, на середи-
ну викладіть трохи начинки (за бажан-
ням краї лаваша, які без начинки, мож-
на змастити майонезом для більшої со-
ковитості) і згорніть конвертиком. Сма-
жити з обох сторін на змащеній олією 
сковороді до зарум’янювання. Подава-
ти краще теплими.

Домашня шаурма в лаваші

 Ароматна та смачна шаурма вдома? 
Так, це легко та просто. Тим більше, що 
ви готуєте все самі із найсвіжіших про-
дуктів. 
 Для приготування вам знадоблять-
ся:
— лаваш тонкий;
— курка — 150 г;
— капуста — 50 г;
— кетчуп — 30 г;
— огірок — 1 шт.;
— корейська морква — 50 г;
— сметана — 50 г (або майонез);
— помідори — 1 шт.;
— рослинна олія.
 Куряче м’ясо просмажте на сковорід-
ці з додаванням олії і наріжте на смуж-
ки.
 Білокачанну капусту нашинкуйте, 
помідор і огірок наріжте кружальцями. 
Тонкий лаваш змастіть сметаною, далі 
викладіть капусту, курку, полийте кет-
чупом. Далі покладіть кружечки помі-
дора й огірка, а зверху викладіть корей-
ську моркву. Загорніть у рулет і запечіть 
у духовці.

Рулет із лаваша з крабовими 
паличками та яйцем

 Однією з найпростіших страв із ла-
ваша є рулет. Він може бути м’яким або 
приємно хрустким, все залежить від на-
чинки та способу приготування. Однак 
рулет завжди добре тримає форму і кра-
сивий у розрізі.
 Для приготування страви знадоб-
ляться:
— лаваш;
— яйця;

— крабові палички;
— сметана;
— майонез;
— кріп.
 Щоб приготувати лаваш із крабови-
ми паличками та яйцем, спершу пот-
рібно зняти з крабових паличок плівку 
й дрібно нарізати. Дуже добре, якщо є 
можливість використати свіжий, а не за-
морожений продукт. Від цього залежать 
майбутній смак і якість страви.
 Яйця необхідно зварити круті, по-
чистити, дрібно нарізати та додати до 
крабових паличок. До «крабів» і яєць до-
дайте дрібно нарізаний кріп і майонез, 
усі компоненти ретельно перемішайте.
 Лист лаваша розкладіть на стіл, змас-
тіть начинкою і сформуйте рулет. Після 
цього загорніть його в харчову плівку й 
поставте в холодильник на кілька годин, 
а краще на всю ніч.
 Перед подаванням на стіл зніміть 
плівку, наріжте невеликими шматками 
й викладіть на тарілці.
 Рулет із лаваша з крабовими палич-
ками та яйцем стане ідеальною смачною 
прикрасою як буденного, так і святково-
го застілля. Рідні та гості, скуштувавши 
таку холодну закуску, будуть приємно 
здивовані. До речі, на приготування цієї 
страви потрібно зовсім небагато часу.
 Солодощі у лаваші — це справді ці-
каві страви. Ми знайшли найцікавіші 
рецепти солоденького, яке легко можна 
приготувати вдома, не роблячи особливо 
багато рухів тіла. Ліниві рецепти десер-
тів із лавашем — далі в нашій статті.

Лінивий штрудель з яблуками 
в духовці

 Смачними штруделями захоплюють-
ся чи не всі ласуни. Класичний варіант 
цієї випічки — продовгуватий пиріг із 
соковитою фруктовою начинкою, що го-
тується з простого витяжного тіста. Іс-
нує чимало рецептів його приготування. 
Однак для тих господинь, які не люблять 
довго возитися з тістом, лінивий штру-
дель з яблуками — те, що треба.
 Для приготування вам знадоблять-
ся:
— тонкий лаваш — 1 лист;
— стиглі яблука — 2 шт.;
— вершкове масло — 2 ст. л.;
— цукор — 1 ст. л.;
— суміш панірувальна — 2 ст. л.;
— яйце куряче — 1 шт.;
— зерна кунжуту — 1 ч. л.
 Оскільки для випічки ми використає-
мо готовий лаваш, одразу візьмемося за 
приготування начинки.
 Плоди яблук очищаємо від шкірки й 
серцевини та нарізаємо на тонкі шматоч-
ки. Щоб запобігти потемнінню яблучної 
нарізки, скропіть шматочки соком ли-
мона.
 Лист тонкого лавашу розстеляємо на 
кухонному столі, на який за допомогою 
кулінарного пензля наносимо розтопле-
не вершкове масло. Після цього змаще-

ну заготовку посипаємо панірувальною 
сумішшю.
 З одного краю викладаємо підготов-
лену яблучну нарізку та посипаємо її 
цукром. За бажанням можна всипати 
корицю, вона надасть неймовірного аро-
мату, а пікантні нотки поліпшать сма-
кові властивості нашого лінивого штру-
деля.
 Підгинаємо краї лавашу до центру та 
згортаємо його в рулет. Викладаємо під-
готовлений яблучний штрудель на деко 
та обмазуємо поверхню збитим курячим 
яйцем. Гострим ножем обережно робимо 
неглибокі надрізи та посипаємо заготов-
ку кунжутом.
 Випікаємо швидкий штрудель з яб-
луками в розігрітій до 170 градусів ду-
ховці протягом 15-20 хвилин.
 Готову випічку нарізаємо порційни-
ми шматочками та подаємо з чаєм.

Торт «Наполеон» із лаваша 

 Гості на порозі, а до чаю лише суха 
булка? Торт із лаваша якраз стане вам 
у пригоді, бо готується швидко і дуже 
смачний. Метушні біля такого тортика 
зовсім мало, потрібно приготувати тіль-
ки крем і підсушити лаваш. А коли він 
просякне, дуже нагадує «наполеон». Ви 
можете зробити торт невеликого діа-
метра, але досить високий. Але й більш 
низький буде однаково смачним.
 До речі, і з кремом також можна екс-
периментувати: можна приготувати сме-
танний крем або згущене молоко з мас-
лом.
 Для приготування вам необхідні:
— лаваш — 8-9 листів;
— молоко — 500 мл;
— яйця — 2 шт.;
— цукор — 80 г;
— вершкове масло — 50 г;
— борошно — 3 ст. л.
 У цьому торті роботу починаємо нав-
паки: не з коржів, а з крему. Відразу ж 
починаємо готувати ніжний заварний. 
Яйця змішайте з цукром і борошном, 
розмішайте до однорідного стану, щоб 
не було грудочок у кремі, влийте моло-
ко і знову добре розмішайте. 
 Поставте заготовку на повільний во-
гонь і, постійно помішуючи, доведіть 
масу до кипіння. Уварюйте її до загус-
тіння, а в кінці додайте невеликий шма-
точок вершкового масла і розмішайте. 
Крем готовий, залиште його, щоб він 
охолов.
 Тепер займемося коржами: із кожно-
го листа лаваша вийде 2-3 кружечки. А 
щоб коржі були рівні, для зручності візь-
міть тарілку, яка слугуватиме вам фор-
мою. Але увага: щоб ваш тортик справді 
нагадував отой французький Бонапарт, 
з яким асоціюється назва, кожен лист 
потрібно злегка просушити на сухій ско-
вороді. 
 Тепер збираємо торт. Кожен корж 
щедро змастіть заварним кремом, при-
красьте подрібненим печивом і дайте 
йому просякнути мінімум 1-2 години. ■

РЕЦЕПТИ

Смачні страви з лаваша 
на всі випадки життя
Якщо ви любите смачно поїсти, але не хочете стояти біля плити, 
тоді страви з лаваша — саме для вас

■

Трубочки з лаваша на сніданок.❙

Улюблені конвертики з лаваша.❙

Домашня шаурма в лаваші.❙

Рулет із лаваша з крабовими паличками 
та яйцем.

❙
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У театрі «Сузір’я» у Києві на початку 
лютого відбулися аж дві прем’єри. 
Спочатку два дні поспіль народний 
артист Олексій Кужельний пред-
ставляв на сцені нову моновиставу 
«Мовою троянд» за сценарієм На-
талії Колесніченко-Братунь. В основу 
цієї постановки лягли щоденникові 
записи й поетичні твори молодої 
жінки, яка рано відлетіла у засвіти. А 
далі було показано спектакль, ство-
рений за драмою «Украдене щастя» 
Івана Франка. Цьому твору режисер 
вистави Гіо Пачкорія надав цілковито 
нової театральної форми, переос-
мисливши зміст у феміністичному й 
психоаналітичному ключі.

Несвідоме бавиться з долями
  Нова вистава за класичною 
драмою Івана Франка «Украдене 
щастя» триває майже півтори го-
дини і є її феміністичною інтер-
претацією — Миколу та Михай-
ла грають жінки (Світлана Малю-
га, Тамара Пацата, Аліна Іскерко, 
Ірина Сокович, Олександра Горо-
децька). Від першої хвилини гля-
дачів не полишає запитання: чому 
на сцені 4 стільці? Анна, Микола й 
Михайло — це зрозуміло. А хто ж 
четвертий? Режисерський хід до-
волі цікавий і несподіваний, хоча 
в окремих акцентах ця постанов-
ка перегукується з класичними 
версіями «Украденого щастя», 
зокрема зі спектаклем, що йде на 
сцені Національного драматично-
го театру імені Івана Франка (ак-
центовано на «натовпі», який пе-
ремелює кісточки плітками-пе-
ресудами й підштовхує Анну до 
моральної прірви, душевного без-
силля, страху й болю). 
  На Михайлові протягом усьо-
го дійства вдягнений мішок із чер-
воними колами на місці очей. Він 
— втілення того монструозного 
Несвідомого, яке панує в сільсь-
кому житті, яке викликає страх і 
яке виявляє себе в мотиві жіночо-
го шаленства, що показано в бага-
тьох мізансценах. У виставі багато 
уваги приділено Несвідомому, яке 
виявляє себе і в сексуальності, і в 
народному поголосі, й у деструк-
тивних намірах Михайла. 
  У темряві з різних фрагментів 
«виростає» монструозне «Воно», 
яке бавиться й лякає водночас. 
Ерос і танатос у виставі перепле-
тено і вмонтовано в систему особ-
ливої сценічної карнавальності. 
Часто герої постають перед гляда-

чами «без вбрання», вони оголю-
ються до душі, щоб показати, що 
в їхньому житті більше нічого не 
лишилося. Доля в Анни склала-
ся так, що вона вийшла заміж за 
нелюба. Поява Михайла не може 
виправити того, що відбулося. 
  Гіо Пачкорія створив психо-
аналітичну версію драми, у якій 
домінує символічне Несвідоме 
Воно. І саме «Воно» постає тим 
четвертим, хто присутній незри-
мо і зримо у виставі, кому постав-
лено стілець на самому початку.
  Виставі властива цілісність і 
режисерська завершеність. Ми-
хайло представлений у спектак-
лі через образ лихої сили, яка за-
знала болю, а тепер сама може 
нищити. Переписати минуле не-
можливо, його потрібно прий-
няти та жити далі. Навіть якщо 
потрапив «у зуби чорту», варто 
знайти в собі сили, щоб іти впе-
ред, поки живеш. 
  Глядачі бачать життя персо-
нажів, у якому людина не може 
покладатися лише на себе. Є Не-
свідоме, яке проявляється в ко-
лективній думці: плітках, осуді, 
пересудах. І це Несвідоме визна-
чає життєвий шлях кожного.
  Постановка, яку зреалізував 
режисер Гіо Пачкорія, вражає 
прекрасним музичним оформ-
ленням. Використано композиції 
Folknery, Kurbasy, DakhaBrakha, 
а також, що цінно, народні пісні в 
записах Івана Франка. 

Історія самості
 У виставі «Мовою троянд» за 
сценарієм Наталії Колесніченко-
Братунь в образі поетки й жур-
налістки Ольги — Ганна Михай-
личенко, представниця Майстер-
ні Миколи Рушковського. Режи-
сер-постановник та сценограф 
— Олексій Кужельний, компо-
зитор — Тетяна Шамшетдіно-

ва, костюми — Ірина Горшкова, 
пластика — Алефтина Чернова. 
«Мовою троянд» розвиває окремі 
мотиви моноспектаклю «Пре-
красний звір у серці» з Євгеном 
Нищуком, який з успіхом іде на 
сцені «Сузір’я» не перший рік. 
 Мотиви народження й зага-
лом потреба в житті — одні з клю-
чових у виставі «Мовою троянд». 
У «Прекрасному звірі…» герой 
з’являється з космічного кокона 
всесвітніх енергій, тут — із жіно-
чого лона в буквальному сенсі: на 
екрані глядач бачить відео з на-
родженням дитини. Акторка ж 
на тлі відео грає мить переходу з 
лона матері у стан народження. 
 Є в цій виставі мотив бун-
ту проти абсурдного світу, коли 
героїня, подібно до героя Євге-
на Нищука, прагне розбити про-
зорий простір, що символізує у 
виставі і колиску, і власне велике 
ліжко, яке дарують батьки, і об-
меження світу, з якими доводить-
ся мати справу дівчині. Вона весь 
час у русі — у поступі, у боротьбі, 
на шляху (це символізує образ ру-
хомої доріжки на сцені).
 «Мовою троянд» — історія 
жіночої долі: народження, пер-
ших років, дорослішання дів-
чини-поетки, яка під час виста-
ви вдягає на себе нові й нові еле-
менти одягу, у такий спосіб «зби-
раючи костюм» дорослої жінки. 
Прийом оригінальний: дорослі-
шання жінки відображено в еле-
ментах одягу, причому у фіналі 
маємо традиційне українське жі-
ноче вбрання. 
 Режисер створив виставу про 
боротьбу зі світом і про любов до 
світу. Ці два мотиви загалом є 
ключовими у виставах Олексія Ку-
жельного. Маємо черговий спек-
такль із виразним режисерським 
почерком, що передбачає поєд-
нання патріотичної лінії з лінією 

неподільної і глибинної любові до 
життя. Ці два мотиви переплетені 
у виставі, в якій героїні доводить-
ся переміщуватися між різними 
художніми просторами, подеко-
ли в одному часі граючи дівчин-
ку-малюка й дідуся чи батька… 
 У моновиставі представлено 
низку мотивів, властивих екзис-
тенціалізму (абсурд, бунт, любов, 
за Альбертом Камю). Оля шукає 
себе в любові до родини, до літе-
ратури й поезії, до Праги, де про-
водить екскурсії для українців. 
Це моновистава, де звучить бага-
то поетичних творів, що посилю-
ють емоційне сприйняття. 
 Постановка про щастя життя, 
про перемогу над абсурдом, про 
важливість мати свій простір, бо-
дай те ліжко, на якому ти можеш 
сховатися від світу й бути такою, 
яка ти є. Не удаваною, не штуч-
ною, а справжньою. І важливо, 
щоб ти зберігала в собі справж-
ність, а не перетворювала себе на 
ту, яка сподобається іншим. 
 Режисер у післяслові до виста-
ви сказав, що це історія про жіно-
чу «собість». Поль Рікер написав 
працю «Сам як інший», у якій та-
кож ішлося про дослідження са-
мості, тобто про собість. «Мовою 
троянд» — вистава про те, як від-
бувається становлення людини в 
родині, в суспільстві, які впли-
ви має дитина від батьків, від со-
ціуму, від коханого. У моноспек-
таклі проведена лінія зіткнення 
з коханим, коли «блакитноокий 
зі спортивною ходою» не розуміє 

того трансцендентального світу, в 
якому живе Ольга. 
 Героїня прагне жити, хова-
ючись у світ і закохуючи світ у 
себе. В цьому жіноча «собість» 
— у красі, в поезіях Ліни Кос-
тенко, якими захоплюється дів-
чина, в дипломатичності та арис-
тократичності, що походять від 
родинного кола.
 «Мовою троянд» — вистава 
про українську жіночу душу, яка 
знаходить себе в любові до своєї 
землі. Перед нами дівчина, яка 
виявляє патріотичні відчуття. У 
цьому переконує мізансцена з ук-
раїнськими прапорами, які майо-
рять над залою. Інколи у виставі 
забагато пафосу у грі головної ге-
роїні, не весь пафос сприймаєть-
ся як автентичний художньому 
простору. Зрештою, дівчина до-
лає обмеження, вона стягує мо-
тузки-заборони-обмеження, зма-
гається зі струмом-лазером і пере-
магає його, ніби всотуючи в себе 
все деструктивне, бо лише жінка 
здатна впорядкувати світ. 
 Вистава має феміністичні мо-
тиви й іронічну критику стосов-
но чоловічого світу. Але головне 
— є властива театрові «Сузір’я» 
та режисерові Олексію Кужель-
ному вірність традиціям. Це 
збереження пам’яті про видат-
них творців української держав-
ності, науки та культури: Михай-
ла Грушевського, Василя Стуса, 
Миколу Амосова, Бориса Патона, 
Богдана Ступку…
 Варто дивитися. ■ 

ЧАС «Т»

Особливе жіноче щастя 
Дві нові постановки представив театр «Сузір’я»

■

Миколу та Михайла грають жінки в «Украденому щасті».❙

«Украдене щастя» режисера Гіо Пачкорія.❙

Моновистава «Мовою троянд». Поетка й журналістка Ольга — 
Ганна Михайличенко.
Фото надані театром.

❙
❙
❙

Тетяна РУДЕНКО

 Народний артист, лауреат Національ-
ної премії України імені Тараса Шевчен-
ка Анатолій Хостікоєв 15 лютого відзна-
чає черговий ювілей. Творча діяльність 
народженого в Києві актора розпочалася 
1974 року на сцені Львівського академіч-
ного драматичного театру імені Марії За-
ньковецької. І вже понад 40 років Ана-
толій Георгійович відданий сцені На-
ціонального драматичного театру імені 
Франка у столиці.
 Його Еней із легендарної «Енеїди» Іва-
на Котляревського підкорив серця багатьох 
глядачів, примусив задовго до прийняття 
незалежності України відчути істину гід-
ності, пробуджував відчуття національної 
свідомості у кожного громадянина. Йшов 
на Голгофу совісті зіграний Анатолієм Хос-
тікоєвим Анарх із «Санаторійної зони» за 
Миколою Хвильовим, відстоював своє ко-
хання Дон Філіппе з «Благочестивої Мар-
ти» Тірсо де Моліно… Багаторічна творча 
дружба Анатолія Хостікоєва з Богданом 

Бенюком віддзеркалилася в неймовірній, 
вже культовій виставі «Швейк», у якій ак-
тор виконував аж п’ять ролей, за секунду 
перевтілюючись в іншого персонажа.
 Величезний досвід та абсолютне відчут-
тя природи театру надали можливість ак-
торові зайнятися режисерською роботою. 
Під час постановки легендарної рок-опе-
ри «Біла ворона» Геннадія Татарченка та 
Юрія Рибчинського актор не лише ство-
рив поліфонічний образ Жульєна, а й при-
думав і втілив окремі мізансцени. Режи-
серське обдарування Анатолія Хостікоє-
ва ствердилося в роботі над виставою «Кін 
IV», у якій він же зіграв головну роль. Ця 
постановка була удостоєна премії «Київсь-

ка пектораль» за кращий режисерський 
дебют. Згодом у співавторстві з режисером 
Віталієм Малаховим Анатолій Хостікоєв 
познайомив глядачів із глибоко-трагічним 
прочитанням славнозвісної п’єси Шекспі-
ра «Отелло» («Київська пектораль» за кра-
щу чоловічу роль). 
 Пізніше тандем із режисером Віталієм 
Малаховим створив добру, сповнену віри у 
життя та справедливість виставу «Грек Зор-
ба» за романом класика грецької літерату-
ри Нікоса Казантзакіса («Київська пекто-
раль» за кращу чоловічу роль та Гран-прі 
на Міжнародному театральному фестивалі 
«Мельпомена Таврії»). Захоплення Ана-
толія Хостікоєва режисурою продовжило-

ся постановками вистав «Моя професія —  
синьйор із вищого світу» та «Незрівнян-
на». Це вистави, в яких актор розкрився у 
грі разом із дружиною — народною артист-
кою Наталією Сумською.
 І далі буде в театрі і кіно. Бо гляда-
чі прагнуть бачити своїх кумирів. Навіть 
якщо виконавцю ролі султана Сулеймана 
з вітчизняного серіалу «Роксолана» дода-
лося років. ■

ЮВІЛЕЙ

Еней ще хоч куди козак
Анатолій Хостікоєв відзначає круглу дату

■

Анатолій Хостікоєв і Наталія Сумська 
у виставі «Грек Зорба».
Фото з сайту ft.org.ua.

❙
❙
❙
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     Війна в літературі – це пе-
редовсім проблема пам’яти 
(попередня Івченкова збірка 
оповідань так і зветься: «Ігри 
пам’яти», 2018). Пам’ять на-
магається витіснити війну, 
як-от і в нинішній збірці, де 
про одного з персонажів мов-
лено однозначно: «Про війну 
намагався не згадувати, ка-
муфляж ніколи не носив, на-
віть посвідчення УБД не офор-
млював. Наче забути хотів». 
Авторові доводиться працюва-
ти чи то слідчим, а чи археоло-
гом. А це професії, що мають 
до діла з бентежними таємни-
цями і де наслідком роботи є 
вірогідна сенсація. В цьому 
сенсі назва крайньої збірки 
пана Владислава вельми про-
мовиста. У тій же передмові 
він пише, що звернувся до 
друзів по пораду як об’єднати 
одним заголовком двадцять 
оповідань, котрі відібрав із 
шістдесяти вже написаних: 
«Юрій Камаєв зауважив, що 
«Спочатку їх було шістде-
сят» – це ж і є потрібна наз-
ва, бо в ній і саспенс, і загадка, 
і натяк на непередбачуваний 
сюжет». Камаєв – це співав-
тор Івченка у книжці, завдя-
ки якій наш автор і став відо-
мим: «Стовп самодержавства, 
або 12 справ Івана Карповича 
Підіпригори» (Х.: Клуб сімей-
ного дозвілля, 2011).
     Хоч би про що писав Івчен-
ко – усе про його власну вій-
ну. А його персональна війна 
– то війна символів. У най-
концентрованішому вигляді 
– це роман «Третій фронт» 
(див. рецензію в «УМ» від 
05.07.2017). Пригадую, як 
Сергій Стерненко коментував 
у своєму телеграмі крайній 
ракетний напад московитів: 
«Полтавщина лупить пуш-
кіна в небі… Львівщина зби-
ває маяковского… Миколаїв-
щина збила лєрмонтова». 
Це, вважай, прямі цитати з 
«Третього фронту». До речі, 
отой дебютний «Стовп само-
державства» уже був першим 
«боєм» з російською символі-
кою. То було пересмішуван-
ня імперського менталітету 
Фандоріна, мегапопулярно-

го тоді Акунінського героя, – 
разок анекдотичних історій, 
що весело підважували сак-
ральну серйозність російсь-
ких «скрєп». 
     І тут варто пригадати, що 
один із найдревніших сим-
волічних жанрів – саме анек-
дот. Символіки тут може бути 
й на денці, як, до прикладу, в 
розгорнутому до багатосторін-
кового оповідання анекдоті 
«Той Олег», що починається 
з неприхованої провокації: 
«Олегу було шістнадцять і в 
нього нестерпно стояв член». 
А може бути й так, як в опові-
данні «Гриша і Все», де фатум 
грецької мітології (по суті, ле-
генда про Ясона, «людину в 
одній сандалії») вивертається 
на суто анекдотичний присуд: 
не пручайся, бо гірше буде. 
Далі, власне, – про народжен-
ня ресентименту: «Хто при-
значив йому таку долю? Бог? 
Отаман ненавидів того, хто 
писав його долю, хто б той не 
був! Якби зміг дістати, то 
відразу б пристрелив. Бо це 
несправедливо!». «Справед-
ливість» – непомильний мар-
кер мстивої заздрості, тобто 
ресентименту.  
     З усіх сміхових інструмен-
тів Івченко надає перевагу 
чорному гумору, в регістрі, 
сказати б, Квентіна Таран-
тіно. Інколи – як і той – під-
сміюється без тіні посмішки 
на обличчі. Як-от в оповідан-
ні «Море Свєти» – про кіне-
тичну енергію мрії, яка може 
бути буквально убивчою. 
Коли уважно пригледітися, 
у багатьох його персонажах 
проступають риси архетипіч-
ного невігласа, які й цемен-
тують своїм бездум’ям сим-
воли, особливо рукотворні. 
У новелі про поїздку жур-
налістів-стажерів на село, що 
майже вимерло 1933-го, учи-
тель-краєзнавець розпові-
дає про колективну могилу зі 
встановленою колишнім го-
ловою колгоспу табличкою 
«Жертвам фашизму»: «А то 
від голоду померлі. Але голо-
ва був з Череповця, про жоден 
голод не чув. Який голод при 
совєтській владі? Та не мог-

ло такого бути! Жертви фа-
шизму і все».
     Є у Владислава Івченка така, 
вважай, самохарактеристика 
більшости своїх творів: «Бага-
та колекція химерних квітів 
корупційного зла». Ось, при-
міром, оповідання про фут-
больного суддю, який «був 
кращим серед колег і ніколи 
не продавався задешево». Або 
про дівчину, котра внаслідок 
операції лишилася здатности 
народжувати й випадково під-
слухала розмову свого ліка-
ря з іншою пацієнткою: «Ро-
зумієш, Танюшо, ситуація 
була дуже складною. Чоти-
ри з половиною години виби-
рав пухлину, щоб залишити 
матку. Чотири з половиною 
години! В будь-якому іншому 
випадку я б просто вирізав та 
і все! Але за тебе попросили, 
тож я вже постарався».
     В іншій новелі лучниця од-
нією стрілою наповал вбиває 
продажного суддю. Втекла ве-
лосипедом до недалечкого, а 
проте глухого села, схорони-
лася у закинутій хаті. Мєнти 
її вистежили, «спочатку ото-
чили будинок, навіть пару 
бронетранспортерів підігна-
ли… Потім два десятки бій-
ців у шоломах й зі щитами 
пішли на штурм… Виламали 
двері і розстріляли». Прик-
метно, що ситуацію коментує 
адвокат (читай, маніпулятор 
символічними сенсами): «Бо 
суд нікому не потрібен. Його 
будуть висвітлювати ЗМІ, 
може виплисти багато лай-
на. До того ж це буде наче рек-
лама цього випадку. То краще 
пристрелити небезпечну зло-
чинницю, отримати медалі і 
забути, як страшний сон… 
Вона похитнула монополію 
органів на насильство. Що 
буде, коли з неї візьмуть при-
клад інші? Це ж виб’є наріж-
ний камінь з-під нашої право-
охоронної системи, яка хоче 
залишатися монополією і 
сама вирішувати, кого кара-
ти, а кому продати індуль-
генцію. Жодної самодіяльнос-
ти тут не допустять».
     А наприкінці, як це час-
то трапляється у Івченка, ма-
ленька деталька, що пере-
вертає смисл історії догори 
дригом. Лучницю-месницю 
насправді вистежив сельча-
нин, який доглядав, за уго-
дою з власником, тимчасово 
порожню хату, де переховува-
лася послідовниця Робін Гуда. 
«А мені хоча б якусь грамот-
ку! Це ж я знайшов, життям 
ризикував! Навіть по теле-

візору не згадали!». Андрійо-
вич ображено зітхнув». Це до 
вічного питання: хто винен – 
курка чи яйце? Судді, мєнти 
й депутати – чи народ, з яко-
го їх рекрутовано? Путін чи 
росіяни?
     Торік вийшла ще одна збірка 
оповідань Владислава Івчен-
ка, «Після 24-го» (К.: Віхола, 
2022). Від попередньо розгля-
нутої відрізняється хіба жорс-
ткішим ритмом написання; 
раніше задекларованого тем-
пу – щотижня по оповіданню 
– вочевидь дотриматися було 
ніяк. Це так само не рефлек-
сії, а спостереження. Часто 
взагалі без коментарів, навіть 
без ремарок. Просто чуєш роз-
мови, майстерно оркестровані 
на весь діапазон соціальних 
інтонацій. Тут тобі і молодіж-
ний сленг, і дядьківський сур-
жик, і нанизування жлобсь-
ких або «ватних» штампів, і 
напівкримінальний жаргон, і 
навіть вигадлива «філологіч-
на» говірка. Лексико-семан-
тична точність мовно-психо-
логічних самохарактеристик 
дозволяє бачити IQ кожного 
персонажа крізь його мову. 
Аж так рельєфно, що годі не 
погодитися: «Пекло – це не 
інші, це їхні розмови».
     Так само стикаємося з геть 
несподіваними кінцівками, 
що зазвичай унаочнює міц-
ний літературний талант. 
Наприклад, новела «Вибач-
те, ми з Чернігова». Опові-
дачка (так, Івченко полюбляє 
глянути довкола уявно-жі-
ночими очима) зустрічає в 
якомусь німецькому місті 
маму, що емігрувала сюди з 
п’ятирічним сином. Вона по-
малу заколисує і оповідачку, і 
читача нескінченною, здаєть-
ся, поверхнево-побутовою ба-
лачкою, аж раптом «у небі 
загримотів літак… і тут по-
чула позаду страшне скаву-
чання… хлопчик забився під 
один зі столиків і вив, наче 
поранена чи перелякана тва-
рина». Вибачте, ми з Черніго-
ва, – знічено каже мама…
     У передмові до «Після 24-
го» автор значить: «Що ж до 
ненависти, то її нам знадо-
биться ще багато, і ця книж-
ка має суттєво поповнити її 
запаси». Так, майже весь гу-
мор лишився у попередній 
збірці. Хіба що ось параме-
дик, перев’язуючи поранених 
на передовій, «розповідав їм 
анекдоти, щоб розвеселити. 
Інших ліків не мав». Так, «гу-
мор допомагає виживати, але 
перешкоджає перемагати» 

(Дмитро Корчинський. Есте-
тика жебрацтва. – К.: Zаліз-
ний тато, 2018). Тому – «Дай-
те їм пизди! Дайте! Хрипко 
просив, поки везли у тил. Не 
довезли». Це – з єдиного не-
оповідання, уведеного Івчен-
ком до книжки: начерки не-
написаного, «уламки», 25 
сторінок усіх відтінків нена-
висти.  
     Ще до того, як «Батальйон 
«Монако» став мемом, 
з’явилося Івченкове оповідан-
ня «Депутат із Сен-Тропе», де 
«народний обранець» за ви-
шуканою французькою вече-
рею (щоправда, запиваючи її 
дорогущим віскі, розведеним 
копійчаною кока-колою) роз-
повідає колишній одноклас-
ниці, яку випадково тут зус-
трів: «Та як же один? Тут, 
бля, наших повно! І митни-
ки, і судді, і з прокуратури 
пацани, і з СБУ, і депутати. 
В одного знайомого день на-
родження тиждень тому був, 
під Ніццою в ресторані свят-
кували, так під сто гостей 
зібралося! Всі війну тут пе-
режидають». А на запитан-
ня, чим займається, розпові-
дає приблизно те саме, про 
що ми довідалися оце щойно 
зі скандалів навколо митни-
ці, міноборони та інших цен-
трів прийняття рішень. В ін-
шому оповіданні знаходимо 
фразу: «Пілотів довелося до-
стрелити, бо мали національ-
ність, несумісну з життям». 
Й подумалося: а може, вар-
то б і цих – теє. Звісно, задля 
дотримання формальностей, 
спочатку позбавити грома-
дянства. А ще перед тим – усіх 
захисних «корочок»: депутат-
ських, суддівських, чиновни-
цьких. Та де там: не на часі! – 
волають поки що не спіймані 
на гарячому київські колеги 
депутата із Сен-Тропе.
     Насамкінець – іще одна ци-
тата з передмови до «Після 24-
го»: «Останньою книжкою, 
яку я прочитав перед 24 лю-
того, були спогади Юрія Ше-
вельова про його досвід утечі 
від совєтчини. І от знову… 
Русня розпочала цю війну зок-
рема для того, щоб не виходи-
ли українські книжки, не зні-
малися українські фільми, 
не лунала українська музи-
ка… Тому писати й видавати 
книжки нині не лише доречно, 
а й конче потрібно».  ■

НОМІНАНТ

Гумор (вижити) і
ненависть (перемогти)

■

КОРОТКІ СПИСКИ: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Далі публікуємо Короткі списки рейтингу’2022 (номінантів подано за абеткою) – лавреати 
стануть відомі наприкінці лютого. Три інші підномінації «Красного письменства» – на нашому 
партнерському сайті «Буквоїд».

Жанрова література 
Владислав ІВЧЕНКО. Найкращий сищик та битва з імперією;  Спочатку їх було шістдесят. – К.: Темпора, 508+480 с. (п)
Владислав ІВЧЕНКО. Після 24-го. – К.: Віхола, 360, с. (о)
Володимир ЛИС. Вифлеєм. – Х.: Фоліо, 351 с. (п)
Андрій СЕМ’ЯНКІВ. Танці з кістками. Медичний трилер. – К.: Віхола, 368 с. (о)
Микола ХОМИЧ. Задум Бога. – К.: Радуга, 396 с. (п)
Іван ЧЕРНЕНКО. Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога. – К.: Віхола, 384 с. (о)
Артем ЧАПАЙ. Тераріум. Авантюра. – Чернівці: Видавництво 21, 440 с. (п)

■

Костянтин РОДИК

Збірку оповідань «Спочатку їх було шістдесят» (К.: Темпора, 
2022) Владислав Івченко уклав ще до повномасштабного вторг-
нення. Минулої весни, передаючи до друку, переглянув рукопис 
і написав у передмові: «Який же кайф читати книгу, в якій немає 
цієї війни!». Ну так, підсвідомість наполегливо прагне мирного 
буття. А з іншого боку, в українській прозі не лишилося, здаєть-
ся, текстів, де б не вигулькнула фраза «це було до війни». Або 
й миттєвого створення оповідної напруги ремаркою на кшталт 
«пішов добровольцем, дістав контузію, повернувся з посттрав-
матичним синдромом» – навіть коли йдеться про персонажів тре-
тього плану. 
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Олексій ПАВЛИШ

 Головний старт біатлонно-
го сезону — чемпіонат світу в 
німецькому Оберхофі — потро-
ху наближається до своєї куль-
мінації: уже цього тижня виз-
начаться чемпіони й призери 
в усіх дисциплінах. Перші ж 
гонки світової першості хоч і не 
принесли українській збірній 
нагород, але показали її рівень 
готовності на тлі найсильніших 
команд.
 У змішаній естафеті, яка 
відкривала програму цьогоріч-
ного чемпіонату, «синьо-жов-
та» команда, яка виступила з 
Дмитром Підручним, Антоном 
Дудченком, Юлією Джимою 
та Анастасією Меркушиною у 
складі, показала лише 10-й час. 
Ця естафета, до речі, стала пер-
шим стартом на світовому рів-
ні для Підручного, який повер-
нувся після важкої травми колі-
на та операції: Дмитро разом із 
Дудченком, котрий біг 4-й етап, 
не змогли скоротити відставан-
ня після провального за швид-
кістю етапу Меркушиної.
 Перемогу ж у цій естафеті, 
як і (поки) в усіх чоловічих гон-
ках, здобули норвежці завдяки 
зусиллям найсильнішого біат-
лоніста планети Йоханнеса Бьо 
та його старшого брата, менш 
титулованого, але все ще моти-
вованого Тар’є. 
 Після невдалої естафети 
(адже, за словами тренера чо-
ловічої команди Юрая Санітри, 
розраховували на місце у топ-6) 
справжньою приємною несподі-
ванкою став чоловічий спринт, 
де капітан збірної Підручний 
зумів нав’язати боротьбу нор-
вежцям, фінішувавши п’ятим. 
На тлі туману та загалом важ-
кої для влучної стрільби пого-
ди Дмитро зумів відстрілятись 
на «нуль», а за лижним ходом 
останнє коло пройшов із шос-
тим часом: це дозволило чем-
піону світу-2019 у парс’юті за-
вадити представникам сканди-
навської збірної «захопити» всі 
п’ять місць на вершині.
 «Це велика історія. Я хочу 
одночасно радіти та плакати. 
Якщо згадувати, які події від-

булися цього сезону з Дмитром, 
то він у спринті для мене герой. 
Так, як ми готувалися до цьо-
го чемпіонату, — я дуже здиво-
ваний тому, що Підручний — у 
квітковій церемонії», — не при-
ховував емоцій Санітра.
 «Останнє коло в Дмитра — 
це була боротьба. Переграти 
норвежців на ньому — просто 
сон. Коли дивлюся на результа-
ти, то для мене це перемога — 
бути серед п’яти норвежців. І це 
наш спортсмен з України, який 
ще у травні був у військовому 
мундирі. Якщо сказати комусь 
тут зі спортсменів, то вони не 
повірять. А якщо до цього дода-
ти й операцію, то це просто ге-
рой України», — додав словаць-

кий фахівець, зазначивши, що 
Підручний готовий показувати 
високі результати і в інших гон-
ках.
 Зрештою, у своїй коронній 
дисципліні — гонці переслі-
дування — Дмитро до третьої 
стрільби вів боротьбу з норвеж-
цями, але два промахи та вто-
ма завадили йому знову увійти 
до топ-6: Підручний цього разу 
фінішував восьмим.
 «Після спринту дуже багато 
людей вітали з різних команд. 
Особливо приємно, що вся нор-
везька команда мене відзначи-
ла. Мені приємно було, що вони 
розуміють, як це важко у тепе-
рішній час для нашої країни 
бути серед них та змагатися. А 

тим більше після того, яка у 
мене була травма, це повернен-
ня було досить важким. Приєм-
но, що всі це розуміють та ціну-
ють нашу участь тут і що ми мо-
жемо нав’язувати боротьбу», — 
розповів Дмитро.
 Щодо свого восьмого міс-
ця він пояснив, що після трав-
ми поки важко за два дні бо-
ротися з такими сильними 
суперниками. «Старався трима-
ти той темп, який задавали су-
перники, але, на жаль, на пер-
шій «стійці» допустив два про-
махи, без яких можна було бо-
ротися за «квіти». Але радий і 
восьмому місцю, що залишився 
у топ-10 за такої конкуренції з 
такими сильними суперника-

ми», — визнав капітан чолові-
чої збірної.
 Двома фінішами у топ-10 
Підручний, який до цього че-
рез травму не мав очок у цьо-
горічному Кубку світу, фактич-
но гарантував собі місце у мас-
старті. З огляду на це, а також 
на потенційну боротьбу за ме-
далі в одиночній естафеті, тре-
нери вирішили його поберегти 
— 20-кілометрову «індивідуал-
ку» він пропустить.
 Щодо жіночої частини ко-
манди, то за високі місця в 
особистих перегонах бореться 
лише Юлія Джима. У сприн-
ті вона з одним промахом фіні-
шувала у топ-30, а у гонці пере-
слідування — відіграла 15 пози-
цій. Проте, особливо після ме-
далі на ЧЄ, чи не головна ставка 
Джими на цей світовий форум 
— індивідуальна гонка, де вона 
у разі «чистої» стрільби та осі-
чок конкурентів може претен-
дувати на подіум.
 Не виключено, що тренери 
захочуть поставити Юлію і на 
сингл-мікст. Принаймні дует 
Підручний–Джима поки вва-
жається найконкурентнішим 
з нашої збірної, який цілком 
може боротись за найвищі міс-
ця.
 Інші ж представниці збір-
ної поки результатами не вра-
жають. Меркушина після про-
вальної естафети не змогла як 
слід реабілітуватись у сприн-
ті і парс’юті та робить ставку 
на «індивідуалку», а Білосюк, 
схоже, цілеспрямовано готуєть-
ся саме до класичної естафети.
 Невдалим вийшов цей ЧС 
для Дар’ї Блашко, яка, попри 
тривалу хворобу, таки вийшла 
на старт спринту, утім пробле-
ми зі здоров’ям завадили їй по-
боротись навіть з топ-60 (лише 
84-те місце).
 Хай там як, а попри доміна-
цію норвезької збірної та від-
сутність високих місць на рів-
ні Кубка світу упродовж сезо-
ну, українська збірна хоч і поки 
без медалей, але в цілому пока-
зує непогані результати. Шан-
си на медалі ще є, тим паче рані-
ше «синьо-жовті» завжди уміли 
дивувати світ в естафетах. ■

Григорій ХАТА

 Цивілізований світ продовжує актив-
но гуртуватися навколо України в протидії 
російській агресії й на спортивному фрон-
ті. Ідею про те, що не можуть представни-
ки країни-агресорки брати участі в Олім-
пійських іграх навіть у нейтральному ста-
тусі, підтримують уже 35 країн світу. 
 «Ми пропонуємо не дозволяти росій-
ським та білоруським атлетам змагати-
ся на жодних міжнародних змаганнях, 
включно з Олімпійськими іграми, допо-
ки війна в Україні триває. Наша пози-
ція як політиків у сфері спорту має бути 
сильною та єдиною, не можемо дозволи-
ти, щоб цим користалися. Тиск на росію 
та білорусь — дуже важливий», — за-
явила міністерка спорту Литви Юргіта 
Сюгздініене.
 На зустрічі, де відбулося формування 
цієї широкої спортивної коаліції, своє 
слово сказав і президент України Воло-
димир Зеленський.
 «Якщо представники держави-теро-
риста з’являться на міжнародних зма-
ганнях чи Олімпійських іграх, то чи ма-
тиме значення, що вони там без націо-
нальної символіки? Сама лише присут-

ність представників держави-терориста 
— це маніфестація насилля й беззакон-
ня», — зазначив Зеленський.
 За словами глави Української держа-
ви, чимало російських спортсменів на-
лежать до спортивних клубів російської 
армії та силових структур. 
 Повідомляється, що флагманами 
спортивної коаліції, котра виступати-
ме проти участі росії та білорусі в па-
ризькій Олімпіаді-2024, будуть США, 
Велика Британія, Німеччина, Фран-
ція, Польща, Нідерланди, Канада, Авс-
тралія, Японія, а також країни Балтії та 
Скандинавії. 
 «Ми йдемо в тому напрямку, аби нам 
не знадобився бойкот. У цьому всі краї-
ни одностайні», — сказала Юргіта Сюг-
здініене.
 До речі, питання бойкоту сильно ско-
лихнуло МОК. Її очільник Томас Бах 
каже, що ініціатива України провести 
консультації з усіма учасниками олім-
пійського руху щодо можливого бойкоту 
літніх Ігор у Парижі світовий олімпійсь-
кий рух сприйняв дуже сумно.
 «Участь нейтральних спортсменів з 
російським або білоруським паспортом 
в Олімпійських іграх-2024 у Парижі ще 

навіть не обговорювалася конкретно. 
Тому листи від НОК України колегам та 
міжнародним федераціям сприймають-
ся нами із сумом», — зазначив Бах
 За його твердженням, Національ-
ні олімпійські комітети несуть відпові-
дальність за дотримання Олімпійської 
хартії, а бойкот стане її порушенням. 
«Допуск росіян та білорусів до Олім-
пійських ігор ґрунтується на резолюції 
ООН про боротьбу з дискримінацією в 
олімпійському русі», — наголошує пре-
зидент МОК, закликаючи всіх до конс-
труктивного діалогу.
 При цьому міністр спорту Польщі Ка-

міль Бортничук повідомив, що у якості 
компромісу з МОК розглядається мож-
ливість створення такої собі команди бі-
женців. «Це може бути збірна, куди мог-
ли б увійти люди російської та білорусь-
кої національностей, які є дисидентами. 
Котрі залишили свою країну, виступаю-
чи проти політики кремля та війни про-
ти України», — розповів Бортничук.
 Мер Парижа Анн Ідальго, нещодавно 
гостюючи в Києві, також підтримала ідею 
з включення дисидентів з росії та білорусі 
до збірної біженців та назвала немисли-
мим марш російської делегації в Парижі, 
допоки в Україні триває війна. ■

ОЛІМПІЗМ

Дисидентська пора
У Парижі не хочуть бачити російську делегацію навіть 
під білими олімпійськими прапорами

■

Мер Парижа Анн Ідальго проти того, аби до завершення війни в Україні російська 
делегація марширувала вулицями французької столиці. 
Фото з сайту reuters.com.

❙
❙
❙

Фінішувавши у топ-5 спринту, Дмитро Підручний заробив вісім тисяч євро призових.
Фото з сайту eurosport.de.

❙
❙

БІАТЛОН

Із надією на більше
Капітан української збірної нав’язав на чемпіонаті світу боротьбу 
нестримним норвежцям, двічі фінішувавши у топ-10

■
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«Завдяки федерації фігурного катання Німеччини спортивна пара 

Віолетта Сєрова — Іван Хобта наразі можуть тренуватися в дуже гарних 
умовах».

Філіп Залевський
український тренер з фігурного катання

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Вітчизняне фігурне катання хоч 
і рухається маленькими крока-
ми, але демонструє в своєму 
розвитку невпинний прогрес. На 
цьогорічний чемпіонат Європи, 
котрий проходив у Фінляндії, на 
відміну від багатьох попередніх 
років, українська збірна поїхала 
у повному складі, заповнивши, 
поміж іншого, і свою проблем-
ну квоту в спортивному катанні. 
При цьому завдяки попереднім 
успіхам своїх вихованців на 
нинішній континентальний фо-
рум Україна виставила одразу 
дві танцювальні пари.

Майже як удома
 На ЧЄ до фінського Еспоо 
українські фігуристи злітали-
ся з усього світу.
 Через повномасштабну вій-
ну, котру веде росія проти Ук-
раїни, можливостей повноцін-
них тренувань на батьківщині 
у них взагалі не залишилося. 
Тож до європейської першості 
одні збірники готувалися в Ес-
тонії та Фінляндії, інші — в Ні-
меччині, Австрії й Канаді.
 У цьому контексті конти-
нентальний форум в Еспоо на-
був обрисів домашнього для 18-
річного фігуриста-одиночника 
Кирила Марсака. Учень Дмит-
ра Шкідченка нині тренується 
саме у Фінляндії під проводом 
Аліни Майєр-Віртанен та Аліси 
Романенко. І тут, по суті, в рід-
них стінах, Кирило спромігся 
непогано проявити себе, вста-
новивши свій новий рекорд для 
короткої програми. 
 «Коли дізнався, що буду 
представляти свою країну на 
цій арені серед найкращих фі-
гуристів континенту, то дуже 
зрадів, це велика відповідаль-
ність і велика честь. Моєю ме-
тою на цей сезон було набрати 70 
балів, і я щасливий, що це ста-
лося, причому, на найважливі-
ших змаганнях сезону. Підго-
товчий період був трохи склад-
ним, тому що я зазнав травми за 
день до Нового року, але після 
10 днів відпочинку був готовий 
знову тренуватися. Крім того, 
у мене була додаткова мотива-
ція для швидкого відновлення 
— участь у чемпіонаті Європи», 
— сказав український фігурист 
після короткого виступу.
 Отримавши за перший про-
кат 17-ту суму балів (70,41), 
Марсак успішно кваліфікував-
ся до вирішальної фази зма-
гань, однак через додаткове 
хвилювання зберегти зібраність 
та впевненість під час свого дру-
гого виступу в Еспоо Кирилу не 
вдалося. Припустившись кіль-
кох стрибкових помилок у своїй 
композиції на тему «Зіркових 
воєн», український одиночник 
довільну програму завершив на 
22-й позначці й у підсумковому 
протоколі опустився на скром-
не 21-ше місце.
 Примітно, що всім без ви-
нятку представникам українсь-
кої збірної вдалося виконати на 
турнірі своє завдання-мінімум і 
подолати сито кваліфікаційно-
го відбору на шляху до основ-
ної, медальної, стадії змагань.

Складнощі адаптації
 Водночас боротися за висо-
кі місця вітчизняним фігурис-
там та фігуристкам досі не під 
силу. Кращим результатом ук-
раїнців у Еспоо стало дев’яте 
місце спортивної пари Віолетта 
Сєрова/Іван Хобта, котрі впер-
ше змагалися на дорослому чем-

піонаті Європи.
 «Нам дуже комфортно тут 
виступати. Ці змагання відріз-
няються від юніорських тим, 
що рівень фігуристів вищий. 
Ми не розраховуємо посісти ви-
соке місце, наша мета — чисто 
виконати обидві програми», — 
наголошував після короткого 
виступу Іван Хобта.
 Під час свого дорослого де-
бюту вихованці Філіпа Залевсь-
кого наштовхнулися на перепо-
ну у вигляді потрійного ріттбер-
гера, котрий їм не вдався одразу 
в двох прокатах.
 Друга за ліком невдача ста-
лася через падіння партнера. 
Як пояснив Іван, він не всто-
яв на ногах, бо підсковзнувся. 
До слова, підготовка вітчизня-
ної спортивної пари до ЧЄ-2023 
проходила в Німеччині і, як за-
уважив її наставник, завдяки 
місцевій федерації фігурного 
катання Сєрова та Хобта наразі 
можуть тренуватися в дуже гар-
них умовах.
 Задоволена своїми нови-
ми тренувальними умовами й 
вітчизняна одиночниця Анас-
тасія Гожва, котра на ЧЄ при-
їхала з Естонії. Утім, за слова-
ми спортсменки, за пів року 
свого проживання адаптувати-
ся до життя в новій країні їй все 

ще важко. Вона зізналася, що 
дуже сумує за рідним домом, і, 
що найголовніше, хвилюється 
за своїх рідних, які залишили-
ся в Україні.
 «Найважче прийняти те, що 
ти не вдома і що не можеш там 
бути. Це не твоя рідна ковзан-
ка і всі ті люди, які були поруч 
з тобою протягом 15 років, не з 
тобою», — розповіла Анастасія. 
Вихованка Марини Амірхано-
вої не стала приховувати, що 
каталося їй у Фінляндії тяжко. 
Велика кількість падінь в обох 
видах змагальної програми не 
дозволили Гожві піднятися в 
підсумковому протоколі вище 
20-го місця.
 Українські танцюваль-
ні дуети Марія Голубцова/Ки-
рил Бєло бров та Марія Пінчук/
Микита Погорєлов завершили 
виступи на чемпіонаті Європи 
на 12-му та 15-му місцях від-
повідно.
 Пара Голубцова/Бєлоб-
ров на чемпіонат Європи при-
їхали одразу після виступу на 
Універсіаді в США. За словами 
спортсменів, змагатися в такому 
графіку їм було досить складно. 
Учні Марії Тумановської-Чай-
ки зараз живуть та тренують-
ся в Канаді. «Ми майже налаго-
дили тренувальний процес, але 

на початку сезону  все було не-
зрозуміло і дуже сумно», — роз-
повіла Марія Голубцова. Їхній 
прокат в Еспоо був близьким до 
кращого результату сезону, про-
те брак свіжості, схоже, завадив 
його перевершити.
 Значно енергійніше виг-
лядали на льоду Марія Пін-
чук та Микита Погорєлов, для 
яких це був дебют на доросло-
му рівні. Учні харківських на-
ставників Галини Чурілової та 
Мар’яни Козлової, котрі нині 

тренуються в Австрії, поті-
шили своїх тренерів та шану-
вальників жвавими та запаль-
ними танцями. І, що головне, 
самі отримали задоволення від 
своєї дорослої прем’єри. «Нам 
цікаво кататися в різних кате-
горіях, хоча спочатку було тро-
хи складно змінити свій  харак-
тер для ритм-дансу. Танго і ла-
тина — дуже різні танці, але 
ми любимо обидві наші короткі 
програми», — поділилася емо-
ціями Марія Пінчук. ■

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

«Чисті помисли»
На чемпіонаті Європи всі вітчизняні фігуристи зуміли виконати своє завдання-мінімум

■

Спортивна пара Віолетта Сєрова та Іван Хобта дебютували 
на дорослому чемпіонаті Європи.

❙
❙

Анастасія Гожва провела ЧЄ-2023 в Еспоо «на нервах».❙

На чемпіонаті Європи в танцях на льоду Україну представляли 
одразу дві пари.
Фото з сайту ufsf.com.ua.

❙
❙
❙

На фінському льоду Кирило Марсак почувався як удома.❙
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 Путін так сміливо користуєть-
ся методичкою гітлера, що в мене 
складається враження, ніби він не в 
курсі, чим там усе закінчилось.

* * *
 Приходить чоловік на цвинтар і 
чує, що хтось кричить: «Ура! Браво!» 
Підходить, бачить натовп українців і 
двох замучених могильників.  
Питає:
 — Що тут сталось?
 — Та вчора путін помер, то ми 
його сьогодні десять разів на біс за-
копуємо.

* * *
 Цигани цікавляться, чи дійсно 
за голову пуйла дають мільйон. Бо 
вони вже кочують у бік Уралу.

* * *
 Споконвічні російські землі — 

це два метри вглиб.

* * *
 — Куме, діставайте самогонку 
путін впав у кому!
 — Рано, давайте дочекаємось, 
коли буде крапка.

* * *
 Ворожка до путіна:
 — Бачу, як їдеш у лімузині 
по червоній площі, всі аплодують, 
радіють, сміються, танцюють, маха-
ють тобі. Величезне свято!
 — А я махаю у відповідь?
 — От цього не бачу, труна за-
крита.

* * *
 В аптеці:
 — Чи є у вас відхаркувальні за-
соби?
 — Є! Портрет путіна підійде?

 По горизонталі: 1. Амери-
канська гангстерська столиця. 7. 
Місто в Хорватії, що стало епіцен-
тром війни Хорватії за незалеж-
ність (1991-1995). 8. Тимчасово 
окупований регіон України, в якому 
нині точаться найзапекліші бої. 10. 
Релігійна приналежність Тома Кру-
за та Джона Траволти. 11. Радянсь-
кий космічний корабель. 13. На-
родний одяг багатьох народів Схо-
ду. 14.  Інертний газ. 17. Популяр-
ний американський револьвер. 18. 
Християнське паломництво. 22. Лі-
тературний чи журналістський на-
рис на вільну тему. 23. Референдум, 
опитування громадської думки, який 
росіяни дискредитували й перетво-
рили на елемент окупації та анексії 
чужих територій. 25. Східне бойове 
мистецтво. 26. Людина, яка прокла-
дає маршрут руху судна чи автомобі-
ля. 27. Легендарна чаша, з якої Ісус 
Христос причащався на Таємній ве-
чері. 
 По вертикалі: 1. Дива, ней-
мовірні речі. 2. Перший відділ шлун-
ку жуйних тварин, у якому поперед-
ньо перетравлюється їжа; рубець. 3. 
Український релігійний телеканал. 
4. Дружина маминого брата чи тіт-

ка по мамі в Карпатах. 5. Народна 
назва свята Хрещення Господньо-
го. 6. Саморобна горілка. 9. Палац 
у кримських татар. 12. Четверте за 
величиною місто Австрії. 15. Стра-
ва, яку рекомендують відділяти від 
мух.  16. Український гетьман, автор 
першої європейської демократичної 
конституції. 19. Столиця Казахстану. 
20. Французький інженер, на честь 
якого було названо вежу, що стала 
символом Парижа. 21. Одна з трьох 
світових релігій. 24. Грецька назва 
бика, звідки пішла ще одна назва 
Криму. ■

Кросворд №6
від 8 лютого

Марія ТКАЧЕНКО

 Після кількох років невдалих 
спроб 34-річна співачка Джес-
сі Джей вийшла на фінішну пря-
му — співачка на останньому три-
местрі вагітності й незабаром ста-
не мамою.
 Цю радісну новину Джессі пові-
домила шанувальникам іще місяць 
тому, а вчора оголосила, кого носить 
під серцем. У соцмережах співачка 
опублікувала зворушливий ролик 
із підготовки до престижної премії 
BRIT Awards 2023. На відео Джессі 
в білому халаті співає хіт, який того 
ж вечора представить на церемонії 
вручення нагороди, і ніжно гладить 
свій живіт. На одній із фраз ма-
люк починає штовхатися. «З того 
часу, як я написала цю пісню, що-
разу, коли я її граю чи співаю, він 
рухається як божевільний. Тому я 
думаю, що ця пісня — та сама, — 
підписала ролик Джессі. — О так, 
у мене буде хлопчик. І я обіцяю, що 
буду в спідній білизні».
 Остання ремарка була, звичай-
но, про її перший вихід у світ у ці-

кавому становищі. На червоній 
килимовій доріжці BRIT Awards 
співачка з’явилася в червоному 
мереживному брючному ансам-
блі з пишною накидкою, що під-
креслює її округлий живіт.
 Нагадаємо, Джей повідомила 
про свою вагітність лише місяць 
тому. І на те вона мала свої причи-
ни. Річ у тім, що співачка вже кіль-
ка років намагається стати мамою. 
Лікарі навіть діагностували їй без-
пліддя, але вона не втрачала надії, 
і диво сталося — 2021 року співач-
ка нарешті завагітніла. Проте вино-
сити малюка не змогла.
 Втрата первістка стала для 
Джей великою особистою тра-
гедією. «Після третього сканування 
мені сказали, що серцебиття більше 
нема. Цим ранком. Я відчуваю, що 
не можу контролювати свої емоції. 
Я вирішила народити дитину сама. 
Тому що це все, чого я коли-небудь 
хотіла, а життя коротке. Завагіт-
ніти було дивом і досвідом, якого я 
ніколи не забуду. Я досі в шоці, але 
знаю, що сильна, знаю, що зі мною 
все буде гаразд. Зараз мені май-

же 35 років, мене досі переповнює 
горе від втрати малюка. Нехай усе 
пройде добре цього разу», — напи-
сала вона в соцмережах. ■

Джессі незабаром стане мамою.
Фото з сайту google.com.

❙
❙

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Співачка стане мамою вперше
Вагітна Джессі Джей розкрила стать своєї майбутньої дитини

■

Співачка оголосила про свою вагітність.
Фото з сайту google.com.

❙
❙

16—17 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без опадів. Вiтер північно-східний, 
1-3 м/сек. Температура вночi -3...-4, удень -2...-3. Після-
завтра вночі -5...-6, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадів. 
Славське: вночі -5...-10, удень +1...-5. 
Яремче: вночі -10...-11, удень 0...-6. 
Міжгір’я: вночі -7...-8, удень 0...+2. 
Рахів: уночі 10...-11, удень -2...-3.

Зігрітися чи нагріти руки
Мільйонні переплати: комунальні підприємства «Полтававодоканал» і «Полтаватеплоенерго» 
при закупівлі теплогенараторів платять удвічі-втричі дорожче від їхньої ринкової вартості
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