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Лідери України та США вшанували пам’ять загиблих.
Фото з сайту president.gov.ua.
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Адміністрація Джозефа Байдена підтримуватиме Україну до повної перемоги 
і надасть нову військову допомогу
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«Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США 
підтримують Україну в її війні проти жорстокої агресії». Джозеф Байден

президент США

УКРАЇНА МОЛОДА

ВІЗИТИ

Нокдаун перед 
нокаутом
Адміністрація Джозефа Байдена 
підтримуватиме Україну до повної перемоги і 
надасть нову військову допомогу 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У Києві на Алеї сміливості з’явилася табличка Джозефа Байде-
на, яку він побачив на власні очі. Ця подія в день Героїв Небесної со-
тні й у розпал війни з росією отримала особливий емоційний резо-
нанс. Попри суворі заходи безпеки і наказ кремлю вгамуватися зі 
своїми ракетами, певний ризик з огляду на психічний стан против-
ника таки лишався. Зрештою все минуло спокійно, якщо не зважати 
на імітований зліт літака десь в Білорусі і відповідно повітряну три-
вогу в Києві. Словом, рашисти нагадали про себе як змогли, зайвий 
раз продемонструвавши свою неадекватність і безпорадну лють. 
 За словами радника з питань національної безпеки Джейка Сал-
лівана, який теж приїздив до Києва, це був перший в історії США 
випадок, коли господар Білого дому відвідав країну, яка перебуває 
у стані війни і де американські військові не контролюють критич-
ну інфраструктуру міста. 
 Пізніше CNN повідомили, що президент США вирушив до Киє-
ва під прикриттям темряви і за умов повної секретності. Йому на-
полегливо радили зустрітися з Володимиром Зеленським десь на 
польському кордоні або, наприклад, у Львові, проте він сам наполіг 
на візиті до Києва. Ризик повністю виправдав себе. Телевізійні сю-
жети про зустріч президентів біля Михайлівського Золотоверхого 
собору та на інших відкритих майданчиках столиці вигідно резо-
нували з бункерами і 10-метровим столом вічно наляканого путіна. 
Раніше планувалося, що 20 лютого Джо Байден приїде до Польщі 
й саме там проведе необхідні зустрічі. 
 Найважливішим результатом візиту стало запевнення про по-
дальшу підтримку України з боку президентської адміністрації і 
теперішнього складу Конгресу США. Пан Байден також анонсував 
виділення нового пакета військової допомоги на 500 мільйонів до-
ларів. Йдеться про боєприпаси до HIMARS та гаубиць, більшу кіль-
кість Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостере-
ження для захисту населених пунктів від ракетних обстрілів. 
 Заодно Джо Байден нагадав про спільне зобов’язання партнерів 
поставити в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, 
тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та 
інше озброєння. Приємним бонусом стала новина про введення до-
даткових санкцій проти еліт і компаній, які підживлюють росій-
ську військову машину. «Ми знаємо, що попереду важкі дні, тиж-
ні та роки, — сказав він. — Мета путіна — стерти Україну з карти. 
Але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну стіль-
ки, скільки буде потрібно. Через рік війни — Київ стоїть, Україна 
стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами і світ стоїть 
разом із вами». 
 За словами президента, путін, починаючи свою агресію, розра-
ховував на слабкість України і розділеність Заходу, але він поми-
лився. «Ми зібрали коаліцію націй від Атлантики до Тихоокеансь-
кого регіону, — сказав глава Білого дому. — Путін сподівався, що 
ця єдність буде нетривалою. Тепер на це вже, мабуть, не сподіваєть-
ся. Я взагалі не знаю, на що він сподівається, але продовжує роби-
ти помилки. Наразі багато хто виїжджає з росії, оскільки не бачить 
майбутнього в цій країні. Російська економіка перебуває у склад-
ній ситуації». 
 І все ж, попри обнадійливі заяви про безпрецедентну підтримку 
України міжнародною коаліцією з 50 країн, у цьому стані не все так 
дружно, як може здатися на перший погляд. Американські жур-
налісти, зокрема, пишуть про те, що Байден прибув до Києва в пе-
реломний момент війни, як удома, так і за кордоном. Адже деякі 
з найвідданіших союзників Америки тиснули на Володимира Зе-
ленського пропозицією розпочати переговори щодо мирної угоди з 
кремлем. Ті потенційні домовленості передбачають і компроміс у 
формі передачі росії частини окупованих нею територій. Ба біль-
ше, у Сполучених Штатах спікер Палати представників Кевін Мак-
карті та деякі його колеги-республіканці вимагають припинити 
безлімітну військову допомогу Україні. Саме тому Джозеф Байден 
відзначив важливість своєї присутності сьогодні в Україні, яка де-
монструє підтримку з боку США незалежності, суверенітету й те-
риторіальної цілісності Української держави.
 Чому це важливо ще? «Для нас уже сам факт візиту в таких умо-
вах — це жест підтримки. Сигнал про те, що США з нами, і вони бу-
дуть з нами надалі, — повідомив nv.ua політолог Володимир Фесен-
ко. — Ще більш важливо — сигнал Москві перед виступом путі-
на, якого всі так очікують, перед річницею нападу росії на Украї-
ну. Це сигнал путіну, що Сполучені Штати і особисто президент 
Байден не бояться путіна, не бояться путінської росії. Фактично, 
це перетин ще однієї червоної лінії. І я б сказав так: у цій психо-
логічній дуелі між США і росією (а про це, до речі, пишуть навіть 
американські видання) Байден виконав психологічний нокдаун 
путіна (на жаль, ще не нокаут). Це сигнал, що не бояться путіна, 
не бояться його ракетних атак і підтримуватимуть Україну надалі. 
От у цьому, на мій погляд, найбільший сенс цього візиту. Не врахо-
вуючи, безумовно, конкретних домовленостей і переговорів». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 День червоної армії і річниця з 
початку повномасштабної агресії 
в Україні надихнули рашистів на 
пошук більш ударних форм ве-
дення бойових дій. Як повідомив 
«Українському радіо» спікер ко-
мандування Повітряних сил ЗСУ 
Юрій Ігнат, ворог вже випробував 
на фронті усе, що було під рукою і 
тепер готується до ймовірних авіа-
ційних атак. 
 Можливо, саме з цією метою 
на усі аеропорти, які розташовані 
неподалік лінії фронту, окупан-
ти масово стягують усе, що здат-
не піднятися у небо. Йдеться про 
чотири десятки летовищ в окупо-
ваних регіонах України, у Біло-
русі й самій росії. «Та кількість, 
яку ворог накопичив на почат-
ку агресії, зберігається і зараз, — 

каже Юрій Ігнат. — Це понад 700 
літальних апаратів загалом. Ук-
раїна збила вже майже 300 росій-
ських літаків і приблизно стільки 
ж гелікоптерів, але супротивник 
усе ще може поповнювати втрати, 
підтягуючи нову техніку». 
 Що саме задумав ворог, наразі 
сказати складно. З огляду на сак-
ральність дат 23 і 24 лютого і ви-
могу путіна показати напередодні 
бодай якийсь вражаючий резуль-
тат, рашисти можуть вдатися до 
нестандартних дій. Поки що ж 
вони лютують за старою перевіре-
ною схемою. Як повідомили у Ген-
штабі ЗСУ, лише протягом доби, 
з 20-го по 21 лютого, загарбники 
завдали шість ракетних і 28 авіа-
ційних ударів по цивільній інф-
раструктурі Донецької, Запорізь-
кої та Херсонської областей і здій-
снили 86 обстрілів із реактивних 

систем залпового вогню. Через 
обстріли знищені й пошкоджені 
цивільні житлові будинки, шко-
ли і магазини. Є також загиблі та 
поранені. 
   Наближення дорогих росіянам 
дат вже збурило масовий психоз і в 
їхніх місцевих пабліках. Зокрема 
прихильники українського гено-
циду закликають владу вдарити по 
атомних мережах, щоб паралізу-
вати наші атомні електростанції. 
«Напевно, думають, що вони Дун-
кан Маклауд чи що їм радіація не 
зашкодить, — прокоментував си-
туацію військовий експерт Олег 
Жданов. — Це божевілля справді 
лякає. Але завдяки йому західний 
світ почав нарешті усвідомлювати, 
що цю істерію вже треба припиня-
ти, виводячи людей з того психо-
зу, у який їх занурив путін зі своїм 
оточенням». ■

НА ФРОНТІ

Імпотенція «побєдобєсія» 
Рашисти, окрилені сакральними датами, готуються підняти у небо 
увесь свій повітряний флот

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 
керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) у розпалю-
ванні міжконфесійної ворожнечі. Про це «Україні 
молодій» повідомили в управлінні СБУ в Черкась-
кій області.
 «Митрополит у публічних висловлюваннях серед 
священнослужителів і вірян та в офіційних комента-
рях поширював заклики, що порушують рівноправ-
ність громадян залежно від їх расової, національної, 
регіональної належності та переконань», — розпові-
дають у спецслужбі.
 Встановлено, що під керівництвом цього митро-
полита адміністратор відомчого сайту єпархії роз-
міщував ворожі матеріали з пропагандистських сай-
тів РПЦ, серед яких patriarchia.ru та pravmir.ru. У 
цих публікаціях представники країни-агресорки 
нав’язували ідеї рашизму та популяризували крем-
лівський режим. Тим самим сприяли загостренню 
внутрішньої обстановки в регіоні через розпалюван-
ня міжрелігійної ворожнечі.
 «Під час обшуків за місцем проживання митро-
полита та у приміщенні єпархії правоохоронці ви-
явили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, 
мережеве сховище даних та зовнішній накопичу-
вач, друковані матеріали, які підтверджують зло-

чинні дії», — зазначають у Черкаському обласно-
му управлінні СБУ.
 Наразі керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП 
повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівно-
правності громадян залежно від їх расової, національ-
ної, релігійної належності, релігійних переконань, ін-
валідності та за іншими ознаками) Кримінального ко-
дексу України. Триває розслідування для притягнен-
ня до відповідальності всіх винних осіб.
 Крім того, вирішується питання щодо кваліфі-
кації дій інших причетних за ст. 436-2 Криміналь-
ного кодексу України (виправдовування, визнання 
правомірною, заперечення збройної агресії російсь-
кої федерації проти України, глорифікація її учасни-
ків). Слідчо-оперативні дії проводили співробітники 
СБУ Черкаської області за процесуального керівниц-
тва органів прокуратури. ■

ЦЕРКВА

З кадила — кремлівський дух
СБУ повідомила про підозру 
черкаському митрополиту

■

До черкаського митрополита прийшли співробітники СБУ.
Фото пресслужби управління СБУ в Черкаській області.
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Людмила НІКІТЕНКО

 Вісім автомобілів та автобус придбали для воїнів 
ЗСУ аграрії Черкащини. Вся ця техніка вже виру-
шила на фронт. Про це повідомляє голова Черкась-
кої обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
 «Разом з аграріями Черкаського району відпра-
вили автопідсилення нашим оборонцям. Цього разу 
8 повнопривідних автівок та один автобус», — роз-
повідає пан Ігор. За його словами, потреба у транс-
порті в зоні безпосереднього зіткнення з ворогом 
практично щоденна. Тому кожен такий транш — 
справді цінний. 

 «Дякую всім, хто долучився. За те, що ми з вами 
пліч-о-пліч не лише на економічному фронті, а й у 
підтримці наших захисників: ТОВ «Агро-Рось», БФ 
«МХП-Громаді», НВФ «Урожай», ТОВ «Смілянсь-
ка хлодня», ПП «Агрохімпостач», ФГ «Русичі», ЗК 
«Хорс», колектив Смілянської міської ради, Борис 
Бурлай, ФОП Віталій Пухир, Роман Прудкий», — 
говорить голова ОВА Ігор Табурець.
 Голова Черкаської районної військової ад-
міністрації Валерія Бандурко наголошує, що вісім 
повнопривідних автівок і автобус слугуватимуть 
військовим у зоні безпосереднього зіткнення з оку-
пантами. ■

ПІДМОГА

Засіяли автотранспортом
Черкаські аграрії відправили на фронт необхідну техніку

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Гра народженого в Києві скри-
паля Дмитра Ткаченка зачаровувала 
слухачів у різних країнах: США, Іс-
панії, Італії, Польщі. Нещодавно лау-
реат кількох міжнародних конкурсів 
став солістом концерту в столичній 
філармонії, де виступив разом із 
Національним симфонічним оркес-
тром під орудою Володимира Сірен-
ка. Творчість музиканта, який давно 
живе і працює між своєю від народ-
ження країною та Британією, стала 
для поціновувачів класичної музики у 
період повномасштабної війни особ-
ливою віддушиною ще й тому, що за-
рубіжні гастролери нечасто зголошу-
ються виступати на українських сце-
нах уже понад 360 днів через часті 
повітряні тривоги, вимкнення елект-
ропостачання й особливі транспорт-
ні маршрути з-за кордону в Україну 
через загрози від російської армії.
 У Києві у виконанні Дмитра Тка-
ченка звучала Концертна фантазія 
на теми з опери Семена Гулака-Ар-
темовського «Запорожець за Ду-
наєм» для скрипки та симфонічно-
го оркестру сучасного українського 
композитора Олега Безбородька. «Я 
дуже давно товаришую з Дмитром 
Ткаченком, ще зі студентства, з 1990-
х. Затоваришували, до речі, у Фран-
ції на майстер-класах, якось там гра-
ли разом, — розповідає композитор 
і піаніст Олег Безбородько. — Дмит-
ро тоді вчився у Богодара Которови-
ча у консерваторії, я багато йому 
акомпанував віртуозних скрипкових 
творів, їздив з ним на гастролі». 
 Саме Дмитро Ткаченко зініцію-

вав написання у 2005 році Концерт-
ної фантазії на теми з опери Семена 
Гулака-Артемовського «Запорожець 
за Дунаєм». Олег Безбородько з 
радістю погодився. Написав спочат-
ку варіант твору для скрипки і фор-
тепіано (клавіру), а потім його оркес-
трував. «Так вийшло, що це мій пер-
ший твір для симфонічного оркест-
ру», — уточнює композитор. Версію 

з фортепіано Дмитро вперше зіграв 
в Амстердамі. А з симфонічним ор-
кестром прем’єра відбувалася в Ялті 
з кримським оркестром, диригував 
Володимир Сіренко, соло скрипки 
виконував Дмитро Ткаченко. «Твір 
дуже сподобався публіці, — зга-
дує Олег Безбородько. — Я прогу-
лювався після концерту набережною 
і в мене брали автографи». І додає: 

«Зараз на київському концерті сидів 
поряд із директором Національного 
симфонічного оркестру Олександром 
Горностаєм, який мені сказав: «Тре-
ба, щоб наступне виконання було піс-
ля Перемоги знову в Ялті».
 «Починаючи з травня минуло-
го року ми відіграли з Дмитром Тка-
ченком кілька концертів за кордоном 
і в Україні, — коментує керівник На-
ціонального симфонічного оркестру 
України, диригент Володимир Сірен-
ко. — У Великому театрі Ла Феніче у 
Венеції грали Другий концерт Євгена 
Станковича. Потім у Києві у Великій 
залі імені Василя Сліпака Музичної 
академії відбулися відкриті концерти 
зі зйомкою каналом «Культура», де 
Дмитро виконував цей же твір. Третій 
виступ — думка-шумка Миколи Ли-
сенка «Друга рапсодія» на закритті 
сезону Національної філармонії Ук-
раїни. Виконали гарну різдвяну про-
граму в Одесі: знову з твором Миколи 
Лисенка і твором Олега Безбородька. 
Взагалі, з Дмитром маємо понад 20-
літню історію співпраці. Робили разом 
прем’єри Першого та Другого скрип-
кових концертів Євгена Станковича. 
Скрипаль був співзасновником Між-
народного музичного конкурсу імені 
Бенджаміна Бріттена у Лондоні. Од-
ними з перших виконували твори цьо-
го композитора в Україні». 
 Разом із Національним сим-
фонічним оркестром України Дмит-
ро Ткаченко відіграв у великому турі 
у США у 2017 році. Не менш важ-
ливим було і всеукраїнське спільне 
турне у 2021 році. Скрипаль актив-
но гастролює у країнах Європи, Азії 
й Америки. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Вінницькі волонтери 
доправили до Балаклії вже 
другий автобус, який, за ін-
формацією мерії, поєднає 
центр міста із залізничним 
вокзалом. У рамках проєкту 
«Разом» сюди також прибу-
ли десятки коробок з украї-
номовними книгами і різної 
потужності обігрівачі. 
 Містом-другом для Ба-
лаклії Вінниця стала у 
жовтні минулого року. З 
того часу, окрім згаданих 
«маршруток», сюди при-
везли тонни гуманітарного 
вантажу — від одягу до по-
тужних генераторів. Він-
ницька міськрада також 
виділила деокупованій 
громаді 10 мільйонів гри-
вень субвенції для віднов-
лення об’єктів житлово-
комунального господарс-
тва, соціальної сфери міста 
та підготовки територіаль-
ної громади до опалюваль-

ного сезону. 
 По допомогу жителі 
Харківщини звернулися 
до вінничан самі, оскільки 
обсяг проблем, що виник-
ли після звільнення регіо-
ну від рашистів, виявився 
непідйомним. «Балаклій-
ці пів року перебували під 
російським ярмом, — пові-
домив міський голова Він-
ниці Сергій Моргунов. — 
Я спілкувався з ниніш-
ньою головою військової 
адміністрації. Там усе не-
просто. Мер-колаборант 
утік, покинув громаду. Не-
має тепла, світла. Облад-

нання в лікарнях пороз-
крадали, вивезли в росію. 
З дитячих садочків і шкіл 
усе цінне майно росіяни та-
кож повивозили. Люди там 
у складній ситуації».
 Проєкт «Разом» стар-
тував у жовтні минулого 
року, коли в рамках відо-
мого «Культурного десан-
ту» музиканти Коля Сєр-
га, Саша Чемеров і скри-
паль Мойсей Бондаренко 
зіграли біля вінницької 
Вежі благодійний концерт. 
Тоді й було оголошено збір 
речей та коштів для деоку-
пованої Балаклійської гро-

мади, що триває далі. 
 «Ми збираємо теплі речі, 
пледи, свічки, велосипеди, 
мобільні телефони, велику 
кількість дитячих речей. 
Усього — близько 30 кубів 
допомоги, — повідоми-
ла координаторка проєкту 
«Вінниця–Балаклія», спів-
засновниця волонтерсько-
го центру «Шахіна» Олена 
Стеценко. — Ми спілкуємо-
ся з місцевими волонтера-
ми і розуміємо, наскільки 
балаклійцям потрібна ця 
допомога, адже люди були 
в окупації понад шість мі-
сяців». ■

КРИМІНАЛ

Контракт 
з убивцями
СБУ на Херсонщині й Донеччині 
затримала запроданців
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Повномасштабне вторгнення російських ор-
динців стало своєрідним рубіконом для всіх ук-
раїнців, які майже всі пройшли точку неповер-
нення у розумінні злочинних дій країни-агресор-
ки. Однак є жменя тих, хто вирішили вчиняти 
ганебні речі, ставши зрадниками-колаборан-
тами. Одним із таких зловмисників виявився 
директор херсонського рекламного агентства, 
який добровільно пішов на співпрацю з російсь-
кими загарбниками.
 Співробітники СБУ АР Крим та Херсонсь-
кої області з’ясували, що цей персонаж під час 
тимчасової окупації обласного центру запропо-
нував рашистам PR-послуги щодо інформацій-
ної підтримки кремлівського псевдореферен-
думу. Для цього особисто займався розробкою 
«стратегії» ворожої інформкампанії за «приєд-
нання» регіону до складу росії.
 Підприємство ділка розробило й виготовило 
оптову партію листівок та постерів на бігборди 
із закликами на підтримку фейкового плебіс-
циту. Вартість «замовлення» становила понад 
пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гро-
ші прихильник кремлівських посіпак отриму-
вав від рашистів у російських рублях. Для роз-
міщення агітаційної продукції було використа-
но 20 рекламних щитів компанії, встановлених 
уздовж автомобільних доріг та в місцях масово-
го перебування людей на території українсько-
го міста.
 Після звільнення Херсона у листопаді ми-
нулого року колаборант намагався «залягти на 
дно», таким чином намагаючись уникнути пра-
восуддя. Втім співробітники СБУ викрили його, 
встановили місцезнаходження і затримали.
 За даними слідства, директор компанії під-
тримав російських загарбників одразу після 
початку повномасштабного вторгнення. Потім 
здійснив «перереєстрацію» підприємства в ко-
лишній місцевій окупаційній адміністрації та 
уклав із нею «контракт» щодо надання реклам-
них послуг.
 Під час обшуків в офісі та помешканні фі-
гуранта виявлено документацію і наочну про-
дукцію з доказами незаконних дій. Наразі йому 
повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 
Кримінального кодексу України (колабораційна 
діяльність) й вирішується питання про обрання 
міри запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою.
 Тим часом співробітники СБУ Донецької та 
Луганської областей нещодавно затримали во-
рожу інформаторку, яка діяла у прифронтових 
районах сходу України: «наводила» російсь-
кі ракети по школах та електропідстанціях До-
неччини. У попередні місяці СБУ затримала чо-
тирьох її спільників на спробах передачі росій-
ським окупантам розвідданих про базування 
Сил оборони на Бахмутському і Краматорсько-
му напрямках. Враховуючи співпрацю зі слідс-
твом, суд призначив їм покарання до 8 років 
ув’язнення.
 Інформаторка, знаючи про затримання співу-
часників, почала переховувалась від правосуддя 
та продовжувала розвідувально-підривну діяль-
ність проти України. Зловмисниця приховано 
збирала інформацію про місця дислокації та пе-
реміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля 
на Донеччині.
 Крім того, вона передавала рашистам коорди-
нати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфра-
структури, у тому числі енергогенеруючих під-
приємств. Одержану розвідінформацію російсь-
кі загарбники використовували для підготовки 
та проведення прицільних ракетних ударів по 
українських населених пунктах.
 Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця 
передавала закриті відомості своїй знайомій че-
рез анонімні месенджери. Потім розвіддані над-
ходили до штабу 1-го армійського корпусу Пів-
денного військового округу зс рф.
 На підставі отриманих доказів слідчі Служби 
безпеки повідомили фігурантці про підозру (по-
ширення інформації про переміщення, рух або 
розташування ЗСУ чи інших військових форму-
вань), а суд обрав їй міру запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаська область продовжує приймати ви-
мушених переселенців, чиє звичне життя нані-
вець зруйнували російські окупанти. Про це 
повідомляє голова Черкаської обласної військо-
вої адміністрації Ігор Табурець.
 За його словами, лише з Донеччини з почат-
ку року на евакуаційних потягах до Шевченково-
го краю прибули 350 людей. Для понад 102 ти-
сяч осіб Черкащина вже стала другою домівкою 
з початку війни. 
 «Разом із громадами працюємо над інтег-
рацією переселенців у родину Черкащини та що-
денно опікуємося підтримкою кожного з цих лю-
дей», — зазначає голова Черкаської ОВА Ігор Та-
бурець. Він каже, що під час недавньої робочої 

поїздки на Звенигородщину оглянув кілька місць 
компактного проживання переселенців. Тут, уточ-
нює, для них створені оптимальні умови, зокрема 
з допомогою партнерських організацій. 
 «Поспілкувались. Люди з Херсонщини та До-
неччини — їхні історії неможливо слухати спокій-
но. У когось «прилетіло» прямо в будинок, хтось 
втратив усіх рідних, у когось від рідного села вже 
майже нічого не лишилось», — каже пан Ігор. І 
додає: нові жителі Черкащини вдячні місцевим за 
теплий прийом і допомогу. Вони активно включа-
ються в життя громад. 
 «Водночас ми продовжуємо працювати над 
збільшенням наших потужностей як прихистку, 
щоб мати змогу розмістити ще щонайменше 5 ти-
сяч людей», — підсумовує голова Черкаської об-
ласної військової адміністрації Ігор Табурець. ■

ВИСОКА НОТА

Скрипка грає
Віртуоз Дмитро Ткаченко представляє 
музику Станковича та Лисенка у 
Венеції, Києві й Одесі

■

Дмитро Ткаченко.
Фото з сайту tkachenko.net.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Майже 30 кубів допомоги
Вінниця вже кілька місяців поспіль підставляє плече 
Балаклії, яка оговтується від наслідків рашистської окупації

■

ПЕРЕМІЩЕНІ

Прихисток від біди
У новому році в Черкаську область евакуювалися 
понад 350 людей, з початку війни — 102 тисячі

■

Переміщені в Шевченків край діти.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОВА.

❙
❙
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Зеленський «опустив» співвітчизників
 А тим часом суспільство обурено 
порівнює дії керманича України, його 
оточення з його висловлюваннями на 
загал. Зокрема, це стосується виступу 
Зеленського на пресконференції саміту 
Україна—ЄС. 
 Наприклад, президент сказав, що 
Бахмут ніхто не буде здавати. Хто? Вер-
хівка? Друзі у владі? Хто з вас сидить в 
окопах? Про це найкраще знає головно-
командувач ЗСУ Валерій Залужний. Як 
він скаже, так і буде. А президент має 
займатися промоцією України у світі. 
Робити так, щоб нам якнайшвидше да-
вали зброю. Щоб тема війни в Україні 
не сходила з перших шпальт провідних 
ЗМІ світу й про злочини мордору знали 
всі. І не варто чиновникам лізти зі свої-
ми прогнозами у війну. Бо коли, напри-
клад, директор Фонду державного май-
на України розказує про наступ росії, і 
це все передруковують світові ЗМІ, — 
починається паніка. Тому кожен нехай 
займається своєю справою. А стосовно 
фронту нехай говорять ті, хто на «ну-
льовці», на передовій. Не треба цих полі-
тичних гасел від політиків. Не лізьте до 
військових зі своєю радянщиною. 
 Врізались у пам’ять суспільству й 
обіцянки, які також має давати не Зе-
ленський: «Якщо пришвидшать надан-
ня нам зброї, ми не лише відіб’ємо Бах-
мут, а й деокупуємо Донбас, який був 
захоплений у 2014 році. Ми дякуємо 
всім державам, які на цьому шляху по-
руч із нами». 
 Очевидно, що наш гарант асоціює 
себе з патріотами та Збройними силами 
України. А чому? Бо ЗСУ — переможці? 
А чому не з тими, дуже своїми, кого при-
значив на посади? 
 І далі, на тому ж саміті, президент 
Зеленський, увійшовши в бойовий па-
фос воєнного часу, зганьбив перед сві-
товим співториством своїх співвітчиз-
ників, звинувативши українців у тому, 
що ми розслабились. Тобто, поскаржив-
ся світу на нас. 
  «Мотивація дає дух усередині держа-
ви. Я вважаю, що на початку війни дух 
був міцнішим. Ми всі були на війні… Те-
пер ми розслабились ... міста розслаби-
лись, і я вважаю це слабкістю», — ска-
зав Володимир Зеленський. 
 Круто! Називати людей, котрі, не 
маючи надійних бункерів, сотень ти-
сяч гривень на рахунках, живуть у пек-
лі втрат і стресів війни, намагаються ви-
жити й втриматись посеред ракетних об-
стрілів, здичавіло високих цін і копійча-
них прибутків та боротись за перемогу, 
кожен на своєму місці. 
 І знову ж: хто — «ми», кого пан пре-

зидент мав на увазі? Дух усередині де-
ржави? 
 А який може бути дух під владною 
ковдрою, де вільно почувається коруп-
ційна дупа? Дихати нічим.
 По-друге, з якого міста почнемо 
аналізувати наш розслабон? Може, зі 
столиці? Що, немає загроз? А що тут 
відбувається регулярно під завивання 
сирен тривоги? То не обстріл Києва ра-
кетами, дронами, не розвідка подібни-
ми до китайських кулями? Як так могло 
статись, що Київ виключили з переліку 
територій можливих бойових дій? Ви-
ходить, усе, що летить на столицю, нам 
сниться? Інколи вдень, інколи вночі? Це 
стосується й інших міст та сіл України. 
 Є пояснення цьому, і воно таке ж га-
небне, як і всі криві антикорупційні за-
ходи. Подейкують, що рішення назвати 
Київ повністю безпечним містом прий-
нято, аби не припинялось будівництво. 
Саме час використати всі наявні можли-

вості: будівництво під обстрілами — хто 
там буде рахувати втрати бюджету?
 Ніяких нових заморочок не потрібно 
придумувати. Є напрацьовані методич-
ки, а загалом роблять так, як декотрі по-
передники робили й заповідали. Кож-
на влада жила з того, що «стерегла», а 
нинішня — пильнує будівництво. 
 То це ми чи владне оточення під час 
війни обростає новими маєтками, авто-
мобілями? 
 Влада не розслабилась, прокручуючи 
мільярдні грошові потоки під час війни, 
відпочиваючи на заморських престиж-
них курортах? 
 Це народ розслабляється: волонтеря-
чи професійно і віддаючи останнє, про-
ливаючи на фронтах кров, жертвуючи 
життями.
 Може, ми винні ще й у тому, що в га-
ранта під носом оточення розслабилось 
від злочинної вседозволеності? 
 Нас продовжують закидати «кинд-
жалами», відбивати котрі не маємо чим. 
То, може, в цьому напрямку треба поси-
лено працювати із Заходом, а не лише 
на позір іноземної публіки, відчуваючи 
себе героєм з такими ЗСУ та самоствер-
джуючись у приниженні збіднілих, ви-
сотаних українців? Може, варто навчи-
тись якісно застосовувати кулуарні ар-
гументи? І нехай ніхто не знає про зміст 
певних міжнародних розмов, але буде 
результат, а не гротеск і театральність. 

 Дуже легко пану президенту, маючи 
гарантії недоторканності від путіна, які 
останній дав ізраїльському експрем’єру 
Нафталі Беннету, звинувачувати меш-
канців України, котрі вже рік живуть 
у пеклі війни, сподіваються і моляться 
лише на ЗСУ, а не на владу.

Зеленський дістав ізраїльтян? 
 Нагадаємо, колишній прем’єр-
міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який 
очолював уряд країни у 2021—2022 ро-
ках, стверджує, що на початку війни 
російський лідер володимир путін по-
обіцяв йому не вбивати президента Ук-
раїни Володимира Зеленського. 
 В інтерв’ю ізраїльському телекана-
лу Беннет розповів, що обговорював це 
питання з президентом росії 5 берез-
ня 2022 року, коли приїжджав до мос-
кви на прохання Володимира Зеленсь-
кого. За словами колишнього прем’єра, 
він поставив пряме запитання про долю 
президента України, а путін відповів: 
«Я не збираюся вбивати Зеленського». 

Тоді Беннет попросив, щоб російський 
президент дав йому своє слово, і путін 
повторив обіцянку. 
 Після зустрічі, як стверджує Беннет, 
він зателефонував Зеленському, який на 
той час ховався в секретному бункері, і 
повідомив, що йому не загрожує небез-
пека. Через кілька годин вийшло відео 
президента України, записане вже в 
його офісі, розповів Беннет. 
 Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю 
зазначив, що всі його дії були узгоджені 
зі США, Німеччиною та Францією. 
 Чому після майже року мовчання на 
цю тему Беннет заговорив? Вочевидь, 
за словами політичного експерта Воло-
димира Цибулька, «Зеленський дещо 
дістав євреїв своєю поведінкою і манев-
рами». 

Робити, незважаючи на піар влади 
 Щодо маневрів, то генерал-майор 
ЗСУ Сергій Кривонос відкрито дорікає 
«зеленій» владі в піарі на тому, чого ще 
не зроблено, мовляв, про своє досягнен-
ня можна говорити лише тоді, коли вже 
є певний результат. 
 «Наші перемоги на війні — це винят-
ково висока професійність військових та 
їхніх командирів. Так, не вистачає на 
фронті сил і засобів, артилерії і боєпри-
пасів. А щоб мати достатньо зброї, пот-
рібно було всередині країни щось роби-
ти. Адже сьогодні зброю  ми маємо завдя-

ки підтримці світового співтовариства. 
А з боку влади попередніх трьох років не 
було відповідних дій, щоб досягнути вті-
лення сьогоднішнього бажання радни-
ка ОП Михайла Подоляка — знищува-
ти ворога щоденно по 5 тисяч осіб. Тому 
подібні оприлюднені наміри — чергова 
порожня балаканина і піар ОП, — каже 
Сергій Кривонос. — Також варто пору-
шувати питання як кількості щурів, 
котрі сидять на печерських пагорбах і в 
інших державних установах, так і того, 
що влада зробила для нашої міцності. 
 Водночас ніколи російська армія не 
зможе перемогти мотивований, підго-
товлений і навчений український на-
род. Саме його опір на початку війни 
зупинив російського агресора, а не вла-
да. Вона не змогла це організувати, а 
може, й не хотіла цього робити. І також 
саме опір українського народу зупинив 
певних керівників на шляху прийнят-
тя рішення про капітуляцію України. 
Тому й надалі ми мусимо покладатись 
лише на себе, на Бога й на сусідів право-
руч і ліворуч, котрі пліч-о-пліч стоять з 
нами. Ми єднаємось і робимо, що має-
мо робити, незважаючи на те, що ска-
же влада й як діятиме ворог. Це найго-
ловніше. 
 Скажімо, на сьогодні критично не 
вистачає захисту від повітряного на-
паду. Доки в нас не буде зброї далеко-
го ураження — від 300 до 1 тис. кіло-
метрів, доти ерефія нас не боятиметься. 
Єдине, чого вони бояться, аби наші со-
юзники не надали нам цю зброю, не афі-
шуючи. І тут вилізає чергова велика по-
милка Банкової: вона бездумно щоразу 
анонсує будь-які наміри наших міжна-
родних партнерів. Не треба цього роби-
ти! Бо після кожного такого оголошен-
ня росіяни одразу вмикають важелі 
впливу в тих країнах, які хотіли нам 
допомогти. І в результаті замість зброї 
маємо розповіді: хотіли, але не змогли. 
Не змогли, тому, що багато балакали. 
Є золоте правило для нашої реальності: 
скільки разів мовчав, стільки разів не 
пожалкував». 
 Отже, Зеленський і далі править у 
міру свого розуміння, котре не можна 
назвати масштабно державницьким. Од-
нак цього вистачає на безкінечні манев-
ри з метою благоустрою власної п’ятої 
точки. 
 Тому оприлюднена інформація 
експрем’єра Ізраїлю Нафталі Беннета 
викликає неоднозначні відчуття. З од-
ного боку, ймовірно, партнери колек-
тивного Заходу вирішили таким чином 
іще чогось навчити українського прези-
дента. 
 З іншого, а чи не замислились вони 
про заміну коней на українській істо-
ричній переправі? ■

Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос. ❙

КОЛІЗІЇ

Піар влади на незробленому,
або ЗЕконі не винні? 

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Виявляється, залишений президентом на посту міністра оборони Олексій Резніков 
— такий грайливий пустун. Пригадаймо, як нещодавно він усміхнено-театрально 
махав носовичком із зображеними літаками перед камерами іноземних журналістів! 
Мовляв, незабаром у нас буде оце. 
Звісно, цінними кадрами, котрі вміють міряти яйця кілограмами, чиє відомство під-
писує контракти на 13 млрд грн, 4 з яких, за даними розслідувань медійників, розпи-
люються, — не розкидаються. До того ж Резніков уміє «передбачати»: вкотре каже, 
що великий наступ ЗСУ почнеться через кілька місяців, коли прибуде вся очікувана 
нами техніка.
Знову цифри, дати, якими, ніби ширмою, прикривають відсутність усвідомлення ре-
альних процесів війни. Бо що таке цифри в сучасному політичному вимірі? Під ними 
зазвичай ховається явна брехня, завуальована брехня і статистика. 
Пустопорожні балачки та піарна «багатогранність талантів» можновладців іде 
врозріз із побудовою плану переможної ходи. Варто котрійсь із держав пообіцяти 
необхідну зброю, одразу з усіх прасок «єдиних новин» про це розповідають посвя-
чені Банковою. Для чого? Щоб одразу ж у зазначеній країні активувалось російське 
лобі й передача зброї затягувалась на місяці? 
Може, корисніше для держави було б оприлюднити увесь список «непричетних» до 
корупційних скандалів? Щоб ми вже пакетом їх, недоторканних, знали. І не збавляли 
темпів народного аудиту нуворишів на крові. Бо видається, що вся державна верхів-
ка — поза правовим полем. Щоправда, міжнародні партнери виписали чіткі правила 
поведінки для правителів країни у війні, але все це виглядає, за оцінкою голови 
правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, ще достатньо примарним. 
«Команда «Не На Часі» зробила бутафорне відеошоу з обшуками, піжамами і капця-
ми для ревізорів США. Це закінчиться нічим», — каже Віталій Шабунін. 

Є золоте правило для нашої реальності: скільки разів мовчав, 
стільки разів не пожалкував
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Людмила НІКІТЕНКО

Голова Черкаської обласної ор-
ганізації Національної спілки 
краєзнавців України, доктор істо-
ричних наук, професор, проректор 
Черкаського державного техноло-
гічного університету Валентин Ла-
зуренко народився на батьківщині 
гетьмана Богдана Хмельницького 
в Суботові на Чигиринщині. Слав-
на історія рідного краю спонукала 
взятися за наукові дослідження, 
зокрема, спробувати проаналізу-
вати численні твердження про те, 
де ж насправді міститься могила 
гетьмана України Богдана Хмель-
ницького, який помер удосвіта 27 
липня 1657 року від крововиливу.

Розкопки у церкві нагадували 
історично-політичний детектив
 У результаті копіткої праці у 
світ вийшли книги професора Ва-
лентина Лазуренка «У пошуках 
крипти великого державотвор-
ця України Богдана Хмельниць-
кого. Поховання гетьмана Украї-
ни Богдана Хмельницького в Іл-
лінській церкві в селі Суботів: від 
столітніх досліджень, легенд та 
міфів до сучасних наукових гіпо-
тез» та «Богдан Хмельницький і 
навпротистояння церков Субото-
ва». Також у 2022 році головне 
наукове історичне вітчизняне ви-
дання «Український історичний 
журнал» опублікувало його грун-
товну статтю «Поховання гетьма-
на Б. Хмельницького у Суботові: 
візії та реалії». 
 «Проблематика цих видань 
і публікації дозволяє зрозумі-
ти єдине: чи знаємо ми свою іс-
торію? Історію без фальші й пере-
кручень, а в багатьох аспектах і 
відвертих фальсифікацій», — го-
ворить «Україні молодій» Вален-
тин Лазуренко.
 Розповідає, що своїми дослі-
дженнями намагається донес-
ти до громадськості необхідність 
продовження досліджень в Іл-
лінській церкві в Суботові, спря-
мованих на пошуки реально-
го місця поховання великого ук-
раїнця та державотворця Богда-
на Хмельницького. 
 «Сам факт поховання Хмель-
ницького в Іллінській церкві за-
свідчено в численних літописах. 
І ніякого «викидання тіла» Бог-
дана Хмельницького поляками у 
1664 році не було. Це міф», — на-
голошує історик.
 На сьогодні, уточнює пан Ва-
лентин, ні українські, ні польські 
історики не віднайшли автентич-
них джерел, які б підтверджува-
ли легендарно-літописне свідчен-
ня про осквернення усипальниці 
Богдана Хмельницького в Субо-
тові у 1664 році. У війську поль-
ського полководця Стефана Чар-
нецького, яке увійшло навесні 
1664 року для захоплення Пра-
вобережжя, служив ротмістром 
Ян Флоріан Дробиш-Тушинсь-
кий. Він залишив грунтовний ру-
кописний щоденник, де детально 
описав усі тогочасні події, але ні-
чого не згадував про напад на Су-
ботів і викидання праху Богдана 
Хмельницького та його старшого 
сина Тимоша. 
 «Є багато запитань і є бага-

то нечітких, але все ж — відпові-
дей. А професійні розкопки в цер-
кві, які проводили у 20-х, 50-х, 
70-х роках минулого століття і в 
нинішньому — у 2005–2006-му 
та 2019 роках, — це нагадує над-
звичайно цікавий історично-полі-
тичний детектив», — акцентує  
професор Валентин Лазуренко. 
 За словами історика, сторіч-
ні і, до речі, короткотривалі у 
часі археологічні дослідження то 
наближали, то віддаляли, з різ-
них причин, зокрема і політич-
них, від встановлення реально-
го місця поховання гетьмана та 
перетворення його на своєрідне 
місце паломництва українсько-
го патріотизму і гордості за влас-
ну націю.
 Приміром, пояснює пан Ва-
лентин, у 1970 році розкопки у Су-
ботові вів археолог Роман Юра, і в 
його звіті є непряме твердження 
про наявність в Іллінській церкві 
вхідного тунелю до склепу. Окрім 
того, археолог зазначав, що фун-
даментна плита південної коло-
ни церкви, яка підтримує хори, 
зміщена.

До розпорядження ЦК КПУ 
крипту не шукати 
 «Таке зміщення могло стати-
ся у разі існування порожнечі між 
колонами вхідного тунелю. Але, 
проаналізувавши щоденник Ро-
мана Юри, можна констатувати, 
що він у своїх розкопках надзви-
чайно наблизився до розкриття 
300-річної таємниці Суботова», 
— каже Валентин Лазуренко.
 Також, наводить він приклад, 
у щоденнику археолога йдеть-
ся про те, що на місце розкопок 
приїжджала 3-й секретар Чиги-
ринського райкому партії Люд-
мила Осипенко і переказала слова 
3-го секретаря Черкаського обко-
му Олександра Сташенка про те, 
що розкопки не можна розпочи-
нати до розпорядження відділу 
пропаганди ЦК КПУ. 
 «Дивним є й те, що Роман 
Юра не був залучений наступ-
ного, 1971-го, року до проведен-
ня досліджень у церкві, які все 
ж дозволили провести, але іншо-
му археологу, та які, за сучасни-
ми висновками низки вчених, 
були сфальшовані, аби підтвер-
дити дані Літопису Григорія Гра-
бянки та Чернігівського літопи-
су XVIII століття про те, що ніби-
то прах гетьмана Богдана Хмель-
ницького та його сина Тимоша за 
наказом Стефана Чарнецького у 
1664 році був по-вандальському 
викинутий із церкви. Після цих 

розкопок узагалі почали говори-
ти про те, що ніякого поховання в 
Іллінській церкві немає, бо його, 
мовляв, було викинуто звідти», 
— веде далі Валентин Микола-
йович. 
 Він переконаний, що то був ра-
дянський міф, створений з метою 
демонізації Польщі та відведення 
уваги від героїчної боротьби ук-
раїнського народу за свою держав-
ну незалежність. Як і інші версії, 
наприклад про можливість похо-
вання Богдана Хмельницького у 
дерев’яній Михайлівській церк-
ві, яка стояла у Суботові за часів 
гетьмана неподалік Іллінської.
 «Не міг Хмельницький бути 
похований у дерев’яній церкві. 
Я дотримуюся думки, що і Бог-
дан Хмельницький, і його стар-
ший син Тиміш були поховані в 
Іллінській церкві, яка була збу-
дована 1651 року. Незрозумі-
ло, звідки взялось датування по-
будови церкви 1653-м чи навіть 
1656-м роком (ці роки широко 
з’являються в літературі саме у 
радянські часи). Ця церква на-
гадує усипальницю лідера нашої 
держави», — зазначає Валентин 
Лазуренко. Він припускає, що 
якби у 1970 році Роман Юра про-
довжив археологічні досліджен-
ня, він натрапив би на склепіння, 
яке може бути криптою. 
 На жаль, говорить історик, 
після того до розкопок у минуло-
му столітті вже не поверталися. 
І поновили їх лише у 2005–2006 
роках, працюючи біля місця роз-
копок 1970 року. Завдяки сучас-
ному, станом на 2005 рік, ультра-
звуковому обстеженню південної 
і південно-західної стіни та в міс-
цях «потовщення» було знайде-
но ознаки порожнин, які ведуть 
до південної стіни. Вздовж неї ар-
хеологи виявили ознаки порож-
нини на глибині 10–13 метрів, а 
глибина власне самої порожнини 
сягає 2,5—5 метрів.
 «Але згодом розкопки було 
зупинено через загрозу «нібито» 
руйнування храму. З актами роз-
копок нам не вдалося, з різних 
причин, ознайомитися, тож ре-
зультати досліджень тих років є 
під великим знаком питання. І в 
деяких аспектах обростають су-
часними міфами», — пояснює Ва-
лентин Миколайович.

У 2019-му вчені в Суботові 
наблизились до ймовірного 
сенсаційного відкриття
 Також, наголошує черкась-
кий історик, у 2018–2019 роках 
за ініціативи та підтримки ГО 
«Фонд Великий Льох» проводи-
ли обстеження всередині Іллінсь-

кої церкви. У результаті новітніх 
георадарних вимірювань фахівці 
Інституту геології Київського на-
ціонального університету імені 
Тараса Шевченка Ксенія Бондар, 
Руслан Хоменко, Анатолій Чер-
нов виявили контури склепіння та 
підлоги підземної поховальної спо-
руди розмірами 3х1,3 метра і висо-
тою від підлоги до стелі приблиз-
но 1,6 метра, ймовірно, викладе-
ної зсередини цеглою і майже пов-
ністю засипаної грунтом. 
 Валентин Лазуренко ще вка-
зує на те, що  останніми днями сер-
пня 2019 року тривали досліджен-
ня внутрішньої частини південно-
західної стіни будівлі Іллінської 
церкви на наявність замурованих 
порожнин та проходів за допомо-
гою свердління отворів діаметром 
до 20 мм та наступного вивчення 
отворів за допомогою інспекційної 
відеокамери з підсвіткою. На тому 
етапі дослідження вдалось вияви-
ти низку значних порожнин і вста-
новити, що вони не можуть бути 
випадково незаповненими буді-
вельним розчином ділянками му-
рування стін. 
 «На сьогодні, враховую-
чи сучасні наукові гіпотези ук-

раїнських учених, які базують-
ся на виявленні у 2019 році ано-
малій усередині Іллінської церк-
ви, найбільш правильним було б 
розробити і затвердити на держав-
ному рівні комплексну Програму 
сучасного всебічного наукового 
дослідження церкви на предмет 
остаточного підтвер дження чи 
спростування можливого похо-
вання в ній українського держа-
вотворця. Тож пошуки крипти 
гетьмана Богдана Хмельницько-
го треба обов’язково продовжи-
ти», — говорить Валентин Лазу-
ренко.
 І підсумовує: Україні потріб-
не відтворення історичної прав-
ди, навіть у такий важчий час, 
коли нація відстоює свою держав-
ність і територіальну цілісність. 
Бо відкриття поховання Богдана 
Хмельницького стане могутнім 
поштовхом для підйому націо-
нальної свідомості і самобутності, 
запорукою єдності української 
нації, стане трампліном до усві-
домлення необхідності облашту-
вання у Суботові, як це є в Поль-
щі, Італії, Франції, інших краї-
нах світу, Пантеону національної 
пам’яті українських героїв. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Гетьманська таємниця Суботова
Пошуки крипти Богдана Хмельницького 
в Іллінській церкві треба продовжити, 
переконаний черкаський історик Валентин 
Лазуренко

■

Надгробок Богдана Хмельницького в Іллінській церкві❙

Гетьман Богдан Хмельницький.❙

Валентин Лазуренко.❙

У виданні «У пошуках крипти» черкаський історик спробував 
проаналізувати твердження про місце могили гетьмана.
Фото з архіву Валентина ЛАЗУРЕНКА.

❙
❙
❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

На 21 лютого, очевидно, до річниці 
повномасштабного вторгнення в 
Україну, на росії був запланований 
масштабний виступ путіна. Черго-
вий маніпуляційний звіт останніх 
місяців та ще одна смердюча пор-
ція брехні щодо війни з Україною... 
Однак декотрі аналітики вважають, 
що цей виступ мав би бути взагалі 
останнім у нікчемному й безслав-
ному житті найжорстокішого дик-
татора сучасності. 
Скажімо, російський громадський 
діяч та галерист Марат Гельман 
висловив думку, що подібне масш-
табне московське збіговисько мог-
ло б стати шансом на державний 
переворот у російській федерації.
І навіть якщо нічого такого явно-
го ще не відбулось, але це й не 
сповільнює руйнівні процеси, котрі 
росія запустила сама проти себе. 
До цього еліти оркостану почали 
готуватись ґрунтовно ще відтоді, 
коли нарешті зрозуміли, що ере-
фія, посунувши великою навалою 
на українські землі, зрештою за-
брела у свою заслужену болотну 
трясовину й стає геополітичним 
потопельником.
Опозиційні російські політики, 
експерти пророкують перемогу 
Україні, і їхні узагальнення по-
дальшого розвитку подій на росії є 
схожими і вкладаються в тезу про 
те, що після серйозної військової 
поразки на рф розпочнеться війна 
мафій за розподіл територій і ре-
сурсів. 

Незмінна призма часу
 У принципі, все в традиціях 
неадекватних агресорів. Дореч-
но пригадати історію захоплен-
ня влади в росії органом держ-
безпеки як інститутом: від по-
чатку, у грудні 1917 року, коли 
було утворено ВЧК під керівниц-
твом Фелікса Дзержинського, до 
сучасності, коли через каскад не-
конституційних маневрів влада 
в росії опинилася в руках ФСБ, а 
крісло президента здобув колиш-
ній директор цієї служби володи-
мир путін.
 Нагадаємо, напередодні роз-
паду СРСР розв’язалась кривава 
боротьба між органом держбезпе-
ки та компартією, яка заверши-
лася перемогою КДБ над КПРС у 
1991 році й над усією країною — 
у 2000-му, коли президентом на-
вічно став путін.
 Звісно, нам як нікому зро-
зуміло, з якою країною доводить-
ся вести священний бій за власну 
свободу, хто і як керує рашистсь-
кою державою, наскільки жит-
тєздатним виявився створений 
путіним і спецслужбами режим 
та до якої міри є непередбачувані 
для росії й усього світу наслідки 
перебування путіна при владі.
 І саме на долю України ви-
пало кров’ю написати істину, 
показуючи міжнародній спіль-
ноті, чим небезпечна як для са-
мої росії, так і для решти світу 
«держбезпека», що стоїть біля 
керма управління ядерною дер-
жавою.

Війна внутрішніх мафій 
 Отже, внутрішня війна ма-
фій за ресурси на росії — питан-
ня дуже близького часу. Про це, 
за словами російських опозицій-
них політиків, експертів, жур-
налістів та соціологів, свідчить 
створення приватних армій різ-
номанітними відомими на росії 
політичними персонажами.
 На сьогодні кремль уже не 
має єдиної російської армії, нато-
мість існують 27 приватних вій-
ськових компаній. Процес при-
ватизації армії продовжується. І 
створюються ці злочинні форму-
вання в рф для того, щоб битися 
за величезний економічний спа-
док, який залишиться після по-

разки росії. 
 Скажімо, за той же красно-
ярський та норильський нікель, 
алюміній... 
 «У росії явно назріває про-
цес, який прискорить падіння 
путінського режиму, паралельно 
з тим, що цей режим зазнавати-
ме поразки на полі битви. Це те, 
що називається переходом вій-
ни імперіалістичної на війну ма-
фіозну, — каже російський жур-
наліст, соціолог Ігор Яковенко. 
— Триває процес «приватизації» 
армії. Фактично єдиної армії вже 
значною мірою немає, тому що на 
фронті командують різні коман-
дири, які не підпорядковуються 
міністерству оборони, генштабу: 
ПВК Пригожина, бандити Кади-
рова... До вже існуючих близь-
ко трьох десятків варто додати 
ще майже 20 ПВК, що на стадії 
формування. І це в сукупності з 
тим, що в регіонах організовують 
так звані загони територіальної 
оборони. По суті, створено пере-
думову для розвалу та розпаду 
росії. Цікаво, що й міністр обо-
рони росії шойгу також сформу-
вав власну ПВК. 
 Узагалі, я не знаю аналогів, 
коли міністр оборони створював 
би на базі державної армії при-
ватну військову компанію, на-
віщо вони йому, якщо він і так є 
міністром усієї російської армії? 

Причина одна: всі готуються до 
постпутінського поділу країни, 
і насправді російська федера-
ція вже готова до розпаду. І це не 
єдиний, але, безумовно, один із 
вірогідних сценаріїв подальшо-
го розвитку подій після поразки 
путінської армії в цій війні».
 Отже, майже всі політичні 
суб’єкти, які претендують на ок-
ремі шматки власності на тери-
торії росії, намагаються завести 
собі кишенькову армію. 
 І хоч вони дивляться на путі-
на як на пусте місце, спогляда-
ють майбутнє без нього, проте 
водночас творять такі ж «рефор-
маторські» безчинства, як увесь 
їхній жахливий сьогоднішній 
лад. А це також — глухий кут 
розвитку.
 Скажімо, Пригожин, війсь-
ка котрого становлять 20% від 
загальної чисельності російської 
армії на фронті, фактично пере-
творив армію на приватну за під-
тримки держави.
 Окрім тік-ток військ у Кади-
рова, має свою армію і гаманець 
путіна — Тимченко. Він також 
узяв прихований курс від путі-
на. Як буває у великій політиці, 
наближені «зливаються» пер-
шими. 
 «Я вважаю, в результаті 
серйозної воєнної поразки, та-
кого собі «українського Сталін-
града», який стане розгромом 
російсько-фашистських військ , 
федеральна влада буде настільки 
ослабленою, що групу підтрим-
ки путіна з числа служб охоро-
ни нарешті припинять боятися 
й почнуть діяти за власним ма-
фіозним сценарієм», — вважає 
Яковенко.
 Втілити це в країні, яка вже 

готова до розпаду, нескладно. 
Давно озвучувалось і демонстру-
валось (наскільки це можливо 
в рф) певними конфліктами ре-
гіонів з центром, що московит-
ська імперія має дуже потужні 
внутрішні відцентрові тенден-
ції, широкими російськими про-
сторами не один десяток років 
вирують сепаратистські настрої 

чималої кількості регіонів. Тому 
мафіозна війна за розділення ре-
сурсів пришвидшить роздиран-
ня росії на шматки, й практично 
всі вони захочуть відокремити-
ся, що призведе до  суттєвої змі-
ни кордонів.
 Цікаво також, що російські 
аналітики відвели певну роль у 
розпаді росії тим солдатам, котрі 
повернуться після поразки у вій-
ні з України. Вони називають їх 
«паливом з українським синдро-
мом». Є в цьому свій сенс — «ба-
цила» свободи вражає серйоз-
но і надовго, навіть якщо ти по 
той бік барикад, але дихав цим 
повітрям і намагався вижити під 
натиском величного вільнолюби-
вого духу наших захисників. 
 Також, не забуваймо, тради-
ційно в російській імперії пораз-
ка завжди призводить до смути 
— так було неодноразово протя-
гом століть. І це доплюсується до 
швидкого процесу занепаду су-
часної імперії зла — російської 
держави.
 «Я думаю, що це станеть-
ся, і це буде остаточний розпад 
російської імперії та фактич-
ний кінець великого історично-
го проєкту під назвою «росія», 
— констатує Ігор Яковенко. — 
Путін скоїв гігантський злочин 
щодо України. А Україна вижи-
ве, відродиться і стане країною, 
що процвітає. В цьому немає ні 
в кого жодних сумнівів. А ось 
щодо росії, то я думаю, вона як 
імперія зникне. І, в принципі, 
я не вважаю, що країна з такою 
назвою існуватиме в якійсь істо-
ричній перспективі».
 На прогнозований програш 
вказує ще один важливий фак-
тор: ідея поразки вже заволоді-

ла масою генералітету і вищого 
керівництва рф.
 Тож, доки впливові лідери 
розвинених країн висловлюють 
сумніви щодо звільнення Украї-
ни від рашистської чуми вже цьо-
го року, як-от голова об’єднаного 
комітету начальників шта-
бів США генерал Марк Міллі, 
котрий не виключає цього, але 
зазначає, що це дуже складно й 
вимагатиме краху ворожої армії, 
наразі сама росія, ніби на замов-
лення Міллі, займається розді-
ленням армії на приватні війсь-
кові підрозділи. 

Азія — раші: «Давай, до 
побачення!» 
 Тимчасово захопивши наші 
стратегічні надра, українські 
родовища вугілля, нафти, газу 
та металів на суму не менш ніж 
12,4 трлн доларів, росія сподіва-
лась полікувати свою прогресу-
ючу булімію, але поразка не за 
горами, тому лікування буде ін-
шим. 
 Зрозуміло, що іншого вихо-
ду в шакалів країни-хижачки, 
окрім як готуватись роздира-
ти одне одного за ресурс, немає. 
Тим більше, що і стратегічні про-
рахунки керівництва рф, і війна 
проти України добряче попсува-
ли відносини з партнерами — дер-
жавами Центральної Азії. 
 За висновками Національ-
ного інституту стратегічних до-
сліджень України, росія могла 
б не лише зберегти, а й посилити 
свій вплив у регіоні Центральної 
Азії (ЦА), якби відмовилася від 
імперської поведінки, а саме — 
експлуатації ресурсів країн ЦА, 
зневажливого ставлення до пар-
тнерів, а останнім часом і відвер-
тих погроз.
 «Незважаючи на зростаю-
чу присутність КНР, росія мала 
на країни регіону значні важелі 
впливу — як економічні, так і 
безпекові. Ситуація докорінно 
змінилася з початком повномас-
штабної агресії рф проти Украї-
ни. Протягом 2022 року відбу-
лося дистанціювання країн ЦА 
від рф, зросла недовіра до моск-
ви і очевидною є незгода з її дія-
ми», — йдеться у звіті НІСД. — 
Про це свідчить те, що країни 
ЦА не підтримали російську аг-
ресію та закликали поважати те-
риторіальну цілісність України, 
а деякі, передусім Казахстан, по-

бачили в цьому загрозу для влас-
ної безпеки. Маючи 7 тис. кіло-
метрів спільного з рф кордону та 
постійні погрози від російських 
чиновників різного рівня, Казах-
стан зробив усе можливе, щоб за-
ручитися підтримкою КНР влас-
ної територіальної цілісності».
 Важлива деталь: якщо після 
2014 року центральноазійські 
лідери уникали називати події 
в Криму анексією та старанно 
обходили дискусії щодо бойо-
вих дій на Донбасі, порушення 
росією прав людини на тимча-
сово окупованих територіях 
АР Крим, то нині вони відкри-
то визнають, що в Україні йде 
війна.
 Жодна з держав ЦА, незва-
жаючи на тиск російської влади, 
офіційно не визнала так звані 
«ДНР/ЛНР», інші тимчасово 
окуповані українські території 
частиною рф.
 Держави ЦА намагаються до-
тримуватися санкцій проти рф, 
принаймні офіційно про це за-
являють. Наприклад, централь-
ноазійські банки не приймають 
картки «Мир», лише Казахстан 
дозволив фізичним особам вико-
ристовувати їх, але тільки після 
того, як отримав на це схвален-
ня американського Управління 
з контролю за іноземними ак-
тивами (Office of Foreign Assets 
Control — OFAC).
 Одночасно регіон віддаляєть-
ся від російських інтеграційних 
проєктів. У жовтні 2022 р. Кир-
гизстан скасував військові нав-
чання Організації договору про 
колективну безпеку (ОДКБ) на 
своїй території, а в грудні прези-
дент Узбекистану Шавкат Мір-
зійоєв відклав візит до Бішкека, 
щоб уникнути зустрічі з путіним 
на саміті Євразійського еконо-
мічного союзу (ЄАЕС). Натомість 
дедалі більше уваги приділяєть-
ся іншим проєктам, без участі 
рф, таким як Організація тюрк-
ських держав.
 Країни ЦА значно активізу-
вали пошуки альтернативних 
проєктів співпраці в галузі енер-
гетики та інфраструктури, що за-
вжди було російським пріорите-
том у регіоні.
 На рівні громадянського сус-
пільства відчутною є підтримка 
України, її керівництва і насе-
лення у боротьбі за незалежність 
і свободу. ■

Трясовина й багно засмоктують кремль.❙

СУСІДИ-ШАКАЛИ

Росія: початок кінця
Мафіозні війни за ресурс, розтрощені горщики з азійськими партнерами

■

І стратегічні прорахунки керівництва рф, і війна проти 
України добряче попсували відносини з партнерами 
— державами Центральної Азії. 
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Легітимізація диктатора
 Петер Сіярто зустрівся минулого 
тижня з главою МЗС Білорусі Сергієм 
Алейником. Угорський міністр став пер-
шим із часу жорстокого придушення бі-
лоруського народного спротиву високо-
посадовцем країни ЄС та НАТО, який 
відвідав Мінськ. ЄС не визнає легітим-
ним режим диктатора Лукашенка. ЄС, 
але не Угорщина.
 Узурпатора також звинувачують у 
співучасті в безпричинній агресії крем-
ля щодо України. Адже саме територія 
колись славетної Білої Русі послужила 
плацдармом для головного удару мос-
ковських військ по Києву торік 24 лю-
того. З Білорусі було здійснено  ракетні 
удари по українських містах та об’єктах 
цивільної інфраструктури, були плани  
захопити Рівненську АЕС. Диктатор 
продовжує поставляти агресорам воєн-
ну техніку та боєприпаси, надав нав-
чальні центри для вишколу «мобіків». 
Самопроголошений також передав низ-
ку воєнних аеродромів у користування 
московитів. З них злітають МіГи-31К із 
балістичними «кинджалами», і вся Ук-
раїна виє сиренами тривог.
 Мінськ порівнявся з Москвою, Пхе-
ньяном та Тегераном у масових політич-
них убивствах та тортурах, політичних 
репресіях, жорстокості міліцейських 
спецпризначенців. 

Бійтеся данайців, що дари приносять. 
Псевдомиротворці
 Перед візитом Сіярто анонсував: 
«Війна в Україні загострюється, через 
бойові дії гине дедалі більше людей. 
Людські життя мають бути врятовані 
зараз, і це можна зробити лише мирним 
шляхом. ... Цю позицію світу я також 
представлятиму сьогодні на своїх пе-
реговорах у Мінську ... канали зв’язку 
мають бути відкриті». Канали зв’язку 
на рівні міністра з терористами, між-
народними злочинцями? У Білорусі 
діє посольство Угорщини. Існує захи-
щений віртуальний зв’язок. Міністр за-
явив, що репрезентуватиме позицію сві-
ту. Варто нагадати панові Сіярто, що на 
землі є два полюси — північний та пів-
денний, а не один-єдиний — угорський. 
І агресія проти України має цивіліза-
ційний характер: тоталітарно-автори-
тарні режими поневолення та репресій 
супроти демократичних країн гідності 
та свободи.
 Позиція Сіярто скрупульозно копіює 
підходи тоталітарної КНР до негайного 
миру, що означало б втрату Україною 
20 відсотків населеної нашими грома-
дянами території та відтерміновану на 
кілька років іще жорстокішу агресію. 
Тому концепція всього цивілізовано-
го демократичного світу є діаметрально 
протилежною до позиції Китаю, Угор-
щини. Чому Угорщина продовжує пере-
бувати в ЄС та НАТО?
 У МЗС України угорському мініст-
рові зауважили: українці платять свої-
ми життями за те, щоб у решті куточків 
Європи, в тому числі й в Угорщині, люди 
не бачили жахіть війни.

Хто не проти нас, той з нами. 
Хто не з нами, той проти нас 
 Перші слова сказав своїм учням Ісус 
Христос. Другі — переінакшені Лені-
ним, організатором багатомільйонних 
розстрілів та репресій у московщині. 
Сталін систематизував та вдосконалив 
досвід «вождя». Вдумайтеся, яка цивілі-
заційна прірва між світобаченням Ісуса 
і всесвітнім злом.
 Нинішня політична ситуація в Угор-
щині нагадує московитську. За підсум-
ками останніх виборів коаліція Фідес–
ХДНП отримала 68% голосів виборців 
і здобула 135 депутатських мандатів із 
199 — конституційну більшість. Це чет-
верта поспіль і п’ята в цілому перемога 
коаліції (1998–2002, 2010, 2014, 2018 
рр.), яка завершувалася завжди з пере-
вагою в понад 2/3 голосів.
 Знаково, що Угорщина, нібито виз-
наючи недоторканність кордонів, докла-
дає зусиль для збереження угорських 
спільнот у Румунії, Словаччині, Сербії 

та Україні, часто грубо втручаючись у 
внутрішні справи сусідів. Навесні 2014 
р., в розпал агресії росії проти України, 
В. Орбан вимагав від України автономії 
Закарпаття, подвійного громадянства, 
освіти мадярською мовою. 
 Отже, сьогодні понад 70 відсотків ма-
дярів та 80 відсотків московитів де-фак-
то підтримують «керівників», які вису-
вають територіальні претензії до сусідів. 
Обидві країни заявляють про утиски 
т. зв. російськомовних та угромовних 
громадян України, водночас жорстко 
асимілюючи українців.
 З поверненням Орбана на поса-
ду прем’єра в 2010 р. недружні кроки 
угорської влади щодо України набули 
системного характеру. 
 Грубою провокацією стало створен-
ня в Будапешті посади та призначення 
2018 р. уповноваженого міністра з пи-
тань розвитку Закарпаття і програми 
розвитку дошкільних навчальних за-
кладів Карпатського басейну. Оскіль-
ки Будапешт вирішив напряму розви-
вати Закарпаття, то вважає його своєю 
територією, замаскувавши територіаль-
ні претензії до України. 
 Офіційний Будапешт упродовж ба-
гатьох років поспіль блокує засідання 
комісії Україна–НАТО та членство Ук-
раїни. Дії Угорщини де-факто стали од-
ним із чинників, які сприяли вторгнен-
ню московщини в Україну.
 Громадянам України угорського 
походження Угорщина масово видає 
угорські паспорти та грошові доплати 
в конвертах на Різдво й інші свята, по-
рушуючи цивільне та податкове зако-
нодавство України. Не виключено, що 
в порозумінні з кремлем, як колись із 
Гітлером у 1939-му, уряд у Будапешті 
планує розчленування території нашої 
держави. Адже кількість українських 
громадян, котрі набули угорського гро-
мадянства, сягає 130 тис. осіб. Вчитай-
мося в присягу угорського громадяни-
на:
 «Я ... урочисто обіцяю, що вважаю 
Угорщину своєю батьківщиною. ... Буду 
захищати свою батьківщину й усіляко 
буду їй служити». 
 Необхідно негайно підготувати змі-
ни до законодавства, яким передбачи-
ти позбавлення українського грома-
дянства в разі набуття громадянства не-
дружньої держави. Важливо усунути з 
посад, притягнути до кримінальної від-
повідальності винних у злочинах проти 
держави чиновників, які де-факто під-
тримують територіальні посягання Бу-
дапешта і вивішують угорські прапори 
на українських держустановах.
 Угорщина відмовилася брати участь 
у поставках західної зброї Україні, щоб 
не наражати на небезпеку російських об-
стрілів угорців на Закарпатті. Тобто ук-
раїнці, молдовани, євреї, німці, болга-
ри, французи, греки та інші нехай ги-
нуть? 
 Кілька днів тому в Брюсселі Орбан 
«втирав» Зеленському, що належить «до 
табору миру». У січні цього року він же 
заявив, що не вірить у перемогу Украї-
ни, вважає, що «мета росії — перетвори-
ти Україну на некеровану руїну ... і те-
пер Україна, як Афганістан, є «нічий-
ною землею». Угорщина накладе вето на 
можливі санкції ЄС проти ядерної енер-
гетики рф. Промосковський цитатник 
Орбана можна продовжувати до безкі-
нечності.
 Сучасна угорська влада грає проти 
всього демократичного цивілізованого 
світу на боці тоталітарного зла. «Миро-
творчі дії» орбанівської Угорщини спри-

яють поразці України, продовженню 
відтермінованої війни проти країн ЄС 
та НАТО, щодо яких де-юре Будапешт є 
нібито партнером. А де-факто? 

Благими намірами вимощена дорога 
до пекла
 Які справжні геополітичні переду-
мови, мета візиту Сіярто до Мінська та 
можливі його наслідки? Що за таємні 
проблеми обговорювали міністри в Бі-
лорусі, які не можна довірити захище-
ному зв’язку?
 1. Думається, «миротворча самовол-
ка» глави МЗС, не погоджена з партне-
рами, — лише спецоперація з прикрит-
тя. Нам залишається гадати, можливо, 
очільник кремля в такий спосіб навпо-
мацки шукає канали для перемир’я, пе-
редишки та відновлення сил для понов-
лення агресії не тільки в Україні, а й у 
країнах НАТО. Чи узурпатор-«бацька» 
вишукує шляхи послабити обійми мос-
ковщини? Зрозуміло одне: візит такого 
рівня легітимізує режим диктатора Лу-
кашенка.
 2. «Миротворчість» по-орбанівськи 
є грубим втручанням у внутрішні спра-
ви України та торгівлею українськими 
громадянами на тимчасово окупованих 
територіях. Адже Україна не звертала-
ся по допомогу до Угорщини. Мадярська 
влада нехтує позицією ЄС, який підтри-
мав український план миру. 
 3. Пропонуючи негайний мир, без ви-
ведення московських військ з усіх оку-
пованих територій, виплати репарацій, 
притягнення воєнних злочинців до від-
повідальності в міжнародному трибу-
налі, Будапешт реалізує трансфер із ко-
манди демократичних країн у команду 
тоталітарних вигнанців.
 4. Угорщина продовжує фінансувати 
агресію в Україні, домігшись дозволу на 
імпорт нафти з московії, хоча має мож-
ливість замістити потребу через судно-
плавний Дунай.
 5. Напевно, обговорювалася про-
блема Мозирського НПЗ, з якого пос-
тачається нафтопроводом левова час-
тка нафти в Угорщину. Будапешт хви-
люється, бо українська влада вважає 
Мозирський завод законною ціллю для 
ЗСУ. А радили ж Угорщині європейські 
партнери замістити російську нафту.
 6. Угорці й московити за своїм етно-
генетичним походженням є братами, 
але угорці, кримські татари та казахи 
— старшими. До «нової батьківщини» 
прамадяри в першому тисячолітті від 
Р. Х. вирушили з Західного Сибіру. Ві-
докремившись від родаків хантів і мансі, 
оселилися в сучасній Башкирії. В V—VI 

ст. перекочували в Хозарський каганат. 
А в ІХ ст. під тиском печенігів утікають 
«ордою» (десять племен: сім угорських 
та три тюркські; тюрки були найбільш 
боєздатною частиною конгломерату та 
сформували державу та керівну еліту) 
в Трансильванію та Панонію, заселені 
слов’янами. Аналогічно в майбутню мос-
ковщину (Тверська, Рязанська та Мос-
ковська обл.), заселену фіно-угорськи-
ми племенами, в 1238—1240 рр. переко-
чували орди тюрків-чингізидів хана Ба-
тия, які й створили московську державу 
та її керівну верству. Ще в часи Петра 
І вона платила данину кримському ха-
нові. Можливо, однотипність етногене-
тичних субстратів та ментальностей так 
магнітять Угорщину до московії.
 7. Історія пам’ятає про жорстокі ка-
тування та розстріли воєнних та про-
стих українців у часи окупації Закар-
патської України військами гортій-
ської Угорщини за згодою Гітлера в 
1939-му. Бойові втрати сторін протя-
гом війни становили вбитими 430 січо-
виків та 197 угорських вояків. Сукуп-
ні втрати січовиків, за різними даними, 
сягають 6,5 тис. Більшість із них заги-
нула через розстріли угорцями полоне-
них. На рабську працю в Угорщину пог-
нали 59 тис. 377 жителів Закарпаття. 
ФРН виплатила величезні репарації та 
хоча б частково компенсувала мільйо-
нам громадян заподіяну гітлерівськими 
нацистами шкоду. Але щодо Карпатсь-
кої України Угорщина анічичирк. На-
став час винести цю проблему на між-
народне обговорення.
 8. З початку агресії 2014 р. в Україну 
кремль неодноразово звертався до Угор-
щини, Польщі та Румунії з пропозицією 
розшматувати Україну. Та лише Буда-
пешт синхронно з москвою щодо Донба-
су вимагав надання автономії Закарпат-
тю. Вірогідно, що «дерибан» України за-
лишається актуальним для московії та 
Угорщини й обговорювався 14 лютого з 
москвою через Мінськ. 
 Чим відрізняється зверхньо-шовініс-
тичний угорський орбанізм від мос-
ковського путінізму? Європейський ко-
місар з питань розширення та сусідс-
тва від Угорщини Олівер Варгеї після 
виступу в будівлі Європарламенту забув 
вимкнути мікрофон і випалив: «Скільки 
ж тут ідіотів». 
 Сьогоднішня Угорщина все глибше 
занурюється в пітьму шовінізму, пере-
буваючи за крок до нацизму. Тому ЄС та 
НАТО слід негайно призупинити членс-
тво Угорщини в цих міжнародних ор-
ганізаціях як фактору дезінтеграції Унії 
та Альянсу. ■

ПИТАННЯ РУБА

Час попросити на вихід 
Угорщину з ЄС і НАТО
Чому глава МЗС Угорщини перед розглядом ЄС нових санкцій щодо Білорусі 
відвідав Мінськ

■Тарас ПРОЦЕВ’ЯТ,
народний депутат 2-го скликання, 
кандидат історичних наук
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

У Харкові є люди, на яких тримається ук-
раїнський дух міста. Вони брали участь у 
двох Майданах, розвивають патріотичні 
проєкти, активно волонтерять з початку 
окупації Донбасу. Якби після 24 лютого 
сюди зайшли рашисти, вони б першими 
потрапили до «розстрільних» списків, 
пройшовши пекло тортур і показової га-
ньби. Так уже траплялося під час «рус-
ской вєсни» в 2014 році, тому ніхто з них 
не мав жодних ілюзій з приводу свого 
майбутнього. Але, попри все, більшість 
сміливців залишилися у місті, яке дивом 
утримало статус прифронтового фор-
посту. 
Лідер відомого гурту «Папа Карло» Ва-
силь Рябко — один з них. В інтерв’ю 
Харківському пресклубу він розповів 
про своє відчуття війни і власне бачення 
майбутнього. Його правда дієва, але з 
гіркуватим присмаком. 

«Спочатку було два напрямки — 
евакуація і продукти для ТрО»
 ■ Василю, твоя команда волонтерить з 
2014 року, тому, напевно, ти не надто довго 
думав над тим, чим займатимешся на цій 
війні? 
 — Я спочатку пішов до ТрО, але че-
рез хвору ногу зрозумів, що буду корисні-
шим саме тут. Спочатку в нас було два на-
прямки. Ми вивозили людей буквально з-
під обстрілів і доставляли продукти війсь-
ковим. У перші дні в Харкові з провізією 
було дуже складно. Купити щось у мага-
зині було практично неможливо. 
 ■ До речі, викликати таксі, аби дістати-
ся до залізничного вокзалу, теж було дуже 
складно навіть за плату в кілька тисяч. 
Над головою постійно щось літало. Але ви 
зважилися на цю роботу?
 — Так. І вивозили людей безкоштовно. 
У нас була така схема: рівно о восьмій ран-
ку подавали свій бус і чекали, поки прий-
дуть пасажири. В один з таких рейсів за-
гинув мій водій і друг Антон Хрустальов. 
Того дня був справжній жах. Ми успішно 
пробилися крізь артилерійський вогонь, 
але потім район Барабашова і Північну 
Салтівку густо накрили градами...
 Я відійшов трохи в бік від автівки, тому 
дивом уцілів. А Антон...
 Він був пацифістом і дуже комуніка-
бельною людиною... Ще один з моїх водіїв 
пізніше пішов на фронт і теж загинув... Це 
неймовірно боляче. 
 А загалом те, що відбувалося навколо, 
можна назвати пеклом. Ми з-під завалів 
діставали стариків з такими осколковими 
пораненнями, що у них більше не йшла 
кров...
 ■ Довго жити у подібному режимі не-
просто. Ви знайшли спосіб для релаксу?
 — Найважче було у березні, тому раз 
на три дні ми їздили до мирної Полтави. 
Туди везли людей, а звідти пальне, ліки і 
харчі. Але по дорозі зупинялися у Чутово-
му і в одній точці замовляли собі шашлик. 
О, то було справжнє блаженство, яке три-
мало на плаву. Отак мотаєшся Харковом 
два дні, де все вибухає і горить, а в голові 
періодично виникає думка: «Давай, три-
майся. Скоро Полтава». Думаю, в такій 
ситуації кожен мусить знайти свою пер-
сональну Полтаву, до якої можна виїжд-
жати хоча б періодично.

«Лише наприкінці березня взяв гітару і 
програв усю ніч»
 ■ Як твоїй команді вдалося поверну-
тися до музики? Всім відомо, що без твор-
чості ти просто не мислиш свого життя.
 — Я місяць до рук гітару взагалі не 
брав. Після волонтерських рейсів прихо-
див додому — і мене буквально вирубало. 
Сил не було взагалі. А потім уже десь на-
прикінці березня таки взяв гітару і програв 
усю ніч. Тоді й зрозумів: треба щось роби-
ти і в цьому напрямку теж. На думку спа-
ла ідея про онлайн-марафон. А сам собі ду-
маю, слухай, який у біса марафон, якщо 
навколо без кінця лунають вибухи. Втім 
безпечне місце знайшлося — у підвалі Саші 
Гончарова із «Село і люди». Цей схрон і два 
«іскандери» не проб’ють. 
 Зрештою, таки зібралися — я, Серьожа 
Жадан, Олежа Каданов. Ми так обіймали-
ся... Потім випили добряче. Окрім Олега, 
звісно. Він не п’є. 
 Працювали зі стовідсотковим шифру-

ванням, аби ніхто навіть інтернет-трафік 
не відслідкував. Спочатку взагалі думали, 
що краще виставити готовий запис, але 
потім таки провели наживо і зібрали 42 ти-
сячі гривень. Ми зрозуміли, що знайшли 
класну тему для волонтерства. Перека-
зали гроші ТрО і почали готувати новий 
марафон. Потім співробітництво нам за-
пропонували Полтава і два німецькі міс-
та. Пізніше в «ЄрміловЦентрі» провели 
фест «Музика опору».
 ■ Згодом ви почали записувати клі-
пи на тлі понівеченого Харкова. Емоції 
ще ті.
 — Так. Першою роботою стала пісня 
«В обличчях різних». Там наша соліст-
ка Яна ходить і кавою пригощає війсь-
кових, волонтерів, комунальників. Тоб-
то усіх, хто трапляється на її шляху. 
Навколо розбиті будівлі. Така собі пока-
зова локація. Раніше я, наприклад, ди-
вився на нашу облраду і жодних емоцій 
вона у мене не викликала. А зараз, піс-
ля влучання ракетою, дивишся — і серце 
кров’ю обливається. І ти любиш будівлю 
нашої облради. А раніше не любив.
 ■ А як виникла назва пісні «Харків 
залізобетон». Цей вислів наразі вже став 
дуже відомим. Ви також запустили по-
пулярну серію футболок з аналогічним 
брендом.
 — То була ідея дизайнера Патріка Каса-
нелі — душі нашого волонтерського колек-
тиву. Він — людина задуму, а я — реаліза-
тор. Коли він показав мені той логотип, я 
почав думати, що з цього може вийти. Ідея 
з футболками виявилася продуктивною. 
Думав, залишу собі штук п’ять і буду хо-
дити таким собі модним пацаном, але всі 
100 за два дні були повністю заброньовані 
на сайті. Тобто, ми ще першу партію не над-
рукували, а потрібно готувати вже другу.
 ■ Це теж волонтерський проєкт?
 — Усе, що ми робимо, є волонтерським 
проєктом. Скажімо, аби придбати один ге-
нератор вартістю 25 тисяч гривень, нам не-
обхідно передати за донати 100 футболок. 
Випускаємо також шеврони і наліпки. 
 Зараз ось їдемо у музичний тур Євро-
пою. Ми є амбасадорами фонду «Громадя-
нин», який займається протезуванням на-
ших кіборгів. Привеземо багато корисного 
і для ТрОшників та військових.
 ■ А скількома підрозділами ви опікує-
теся?
 — Багатьма. Але у пріоритеті Kraken, 
226-й і 227-й, у якому служить мій стар-
ший брат — барабанщик нашого гурту. А 
молодший брат Павло наразі у Нацгвар-
дії. Найчастіше доводиться підвозити ав-
тівки, бо «лузаються» на війні мов насін-
ня. А без транспорту там ніяк.

 ■ Василю, як відомо, вашого пісенного 
залізобетону не витримав восени YouTube. 
За що видалили ваш канал?
 — Вони повелися, як останні п... За-
мість того, аби видалити один контент чи 
надіслати попередження, взяли і знищи-
ли все одразу. Там було понад 2 мільйо-
ни переглядів і 80 відео. Понад десяток 
пісень мали більш ніж 100 тисяч пере-
глядів. Скажімо, «Харків залізобетон» 
зібрав 170 тисяч. 
 Приводом для «санкцій» стала пісочна 
анімація на пісню «33-й». Там ішлося про 
Голодомор і про сьогодення також. Ми ви-
користали фашистський знак разом із гер-
бом рф. Усе справедливо, але після цього 
нам сказали: не можна. Мовляв, ображає-
мо цілий народ.
 ■ І як ви вийшли з цієї прикрої ситуа-
ції?
 — Довелося створити цензуровану 
версію канала і таку ж сторінку у фейсбуці. 
Втім наші глядачі добре знають наші текс-
ти напам’ять і доспівують на концертах усе 
так, як треба. Тобто проявляють власну пі-
сенну творчість. Це приємно радує.

«У мене не було впевненості, 
що ми Харків втримаємо»
 ■ Василю, у квітні 2014 року твоє фото 
з розбитим обличчям облетіло фактично 
всі ЗМІ. «Туристи» з кацапських Бєлгоро-
да та Курська разом з харківськими «рус-
скомірцями» провели майданівців так 
званим «коридором ганьби» і замалим 
не розірвали живими. Таке, напевно, ні-
коли не забувається.
 — Переважну частину цього шляху 
ми пройшли навпочіпки, бо нас підбива-
ли під коліна. Піднятися ми не могли в 
принципі. Відстань між двома шеренгами 
була менше метра, і нас з усіх боків били. 
Частина людей там стояла з наставлени-
ми на нас ножами. Я був абсолютно впев-
нений, що після цієї ганьби нас стовідсо-
тково вб’ють. Тоді думав лише про те, аби 
не почати скиглити й прийняти свою долю 
достойно. Це було схоже на проживання 
власної смерті...
 Пізніше я почав розбирати свій пси-
хологічний стан у ті хвилини і знайшов 
такий аналог. У німецьких пілотів була 
традиція «поховання заживо». Вони 
збиралися гуртом, ставили імпровізова-
ну труну і підпалювали зі словами: «Ди-
вись, це горить твоє тіло». Мовляв, поба-
чив? А тепер живи цим. Як не дивно, але 
після такого прийому людина починає 
вважати себе мертвою, звільняється від 
страху і живе в кайф, дихаючи кожною 
секундою. Щось подібне відчуваю і я піс-
ля екзекуції з коридором. 

 ■ Василю, але ж, маючи досвід безпосе-
реднього «спілкування» з москалями, які 
переважно не зовсім і люди, ти б мав тіка-
ти з Харкова першим. Якби вони захопи-
ли місто, патріотів би, без сумніву, знищи-
ли. Досвід окупованих територій це зай-
вий раз довів. Але ти залишився. Як тобі 
не забракло сміливості? 
 — Я відвіз родину в безпечне місце і 27 
лютого приїхав назад. Ще по дорозі дру-
жина кричала у трубку: «Куди ти? Вертай-
ся! У місті вже росіяни! Хіба не знаєш?!!» 
«Знаю, — кажу, — але коліно в мене вже 
не болить».
 ...А якщо чесно, то я не був упевнений 
у тому, що ми Харків втримаємо. До речі, 
в мене не було впевненості й у тому, що ми 
й Майдан виграємо. Але є речі, які ти якщо 
не робитимеш, то буде дуже соромно. Пе-
ред самим собою.
 ■ Василю, наше місто наразі зранене, 
але дуже рідне. Що буде далі? Ми ж ро-
зуміємо, що сюди навряд чи швидко повер-
нуться іноземні студенти, до яких ми дуже 
звикли. Не буде тих, кого ти раніше бачив у 
клубах, ресторанах чи десь на творчих ту-
совках. Але ж щось же має бути. Яким ти 
уявляєш завтрашній Харків?
 — Я тут бачу два шляхи. Або ми пере-
стаємо бути прикордонною зоною (це я за-
раз обережненько натякаю на місто, що по-
чинається на літеру «Б»), або самі перетво-
рюємося на місто-фортецю, місто-воїн. По-
іншому не вийде.
 ■ Ідеологічним приводом для вторг-
нення в Україну рашисти називають не-
обхідність визволити своїх з-під «нацист-
ського гніту». Як ти вважаєш, у Харкові 
зменшилася кількість тих, хто мріє бути 
«врятованим»?
 — Особисто я знаю двох ватників, які 
змінили свої переконання. Я знаю також, 
що є багато людей, які повністю пере-
глянули своє життя. Наразі також біль-
ше уваги приділяється військовим. Те-
пер навіть важко уявити ситуацію, коли 
хтось виявляє неповагу в бік захисників. 
А раніше така реакція вважалася цілком 
нормальною. Тобто Харків дуже змінив-
ся. І це не може не радувати. ■

З ПЕРШИХ ВУСТ

Василь Рябко: «Коли побачиш власну 
смерть, далі житимеш вільним»
Фронтмен групи «Папа Карло» — про виникнення мему «Харків залізобетон» і 
свій власний фронт на війні

■

 Група «Папа Карло», Василь Рябко — крайній праворуч.
Фото з фейсбуку.

❙
❙

Харківський залізобетонний мерч.❙
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Ганна ВОЛКОВА

 Нещодавно комунальне підпри-
ємство «Полтававодоканал» Пол-
тавської обласної ради (керівник де-
путат обласної ради від партії «Дові-
ра» Василь Воротинцев) повідомило, 
що у грудні без торгів замовило гене-
раторів на суму 30 млн грн. Зокрема, 
через полтавське товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Будгазконсал-
тинг Лтд» був замовлений дизельний 
генератор SDMO J66 IV за 1,87 млн 
грн. Решта деталей, в тому числі умо-
ви оплати, невідомі, оскільки договір 
не оприлюднено.
 Ми поцікавились ціною генерато-
ра вказаної моделі потужністю 48 кі-
ловат в інтернет-магазинах. І — ви не 
повірите! — не знайшли такої ціни. 
Всі вони коштують набагато менше. 
За даними з відкритих джерел, фран-
цузький виробник SDMO постачає на 
ринок дизельний генератор SDMO J66 
у двох варіантах: відкритого типу та у 
всепогодному захисному кожусі. Вони 
трифазні, синхронні, стаціонарні. За-
раз їх можна знайти у продажу від-
повідно за 583 та 925тис грн, що, як 
мінімум, удвічі, а як максимум, утри-
чі дешевше від ціни, яку заплатив во-
доканал. Виходить, тільки на одному 
генераторі хтось поклав собі в кишеню 
близько чи понад мільйон гривень!
 На решту 28,20 млн грн КП «Полта-
ваводоканал» замовило у кременчуць-
кого ТОВ «Монтажно-сервісне підпри-
ємство «Дім електрики» ще 19 генера-
торів, які фірма, згідно з договором, 
поставить замовнику до кінця 2023 
року. Щоправда, дізнатися, якої мар-
ки ті генератори, хто їх виробляє і яку 
ціну конкретно за кожен з них запла-
чено, невідомо. Керівництво водокана-
лу завбачливо ці дані ніде не «засвіти-
ло». Відомо лише, що закупівлі гене-
раторів проводилися без використан-
ня електронної системи, а відповідно, 
і без конкурсу. В оприлюдненій у сис-
темі закупівель Prozorro інформація 
про технічні характеристики товару 
відсутня. Тому порівнювати немає з 
чим. Втім, можна здогадатися, що там 
теж немаленька переплата. 
 Так само без конкурсу і також дво-
ма лотами інше обласне комуналь-
не підприємство «Полтаватеплоенер-
го» 4 січня придбало 6 генераторів на 

загальну суму майже 9 мільйонів. А 
саме: дизель-генераторні установ-
ки у кількості 5 штук вартістю 5 млн 
250 тис грн. та один дизель-генера-
тор OYB-500 KVA Standby Power за 
3 млн 710 тис грн.
 Угоду на понад 5 мільйонів підпи-
сано зі столичним ТОВ «Індустріал 
технік сервіс», і це наразі єдина за-
купівля, в якій це підприємство взяло 
участь, що вже викликає підозру. Ди-
зель-генераторні установки товариство 
має поставити до кінця лютого. 
 Враховуючи, що точних моделей і 
технічних характеристик не вказано, 
можемо шукати тільки за назвою. І 
найдорожчу установку з такою потуж-
ністю гугл знайшов за ціною 728 тис. 
грн. Множимо на 5, отримуємо 3 млн 
640 тис. Різниця складає 1 млн 360 
тис. Ця сума теоретично могла лягти 
комусь до кишені. 
 А от що таке дизель-генератор OYB-
500 KVA Standby Power, пошукова сис-
тема взагалі не знає. Але його має пос-
тавити ТОВ «Компанія торговий дім 
«Зернопродукт», що розташована че-
рез дорогу від Полтавської обласної 
військової адміністрації. Важлива де-
таль: ТОВ брало участь всього у двох 
закупівлях: перший раз у грудні ми-
нулого року, а другий — у січні цьо-
го. Цікаво, що в обох випадках замов-
ник був один і той самий — КП «Пол-
таватеплоенерго». Таке враження, що 
компанія була спеціально створена для 
відмивання грошей тепловиків. Ціна 
обох угод — 40 млн 136 тис. гривень. 
Закупівлю на 36 мільйонів теплоенер-
го провело в грудні, і, згідно з догово-
ром, мало отримати 12 дизель-генера-
торів великої потужності до кінця січ-
ня. Щоправда, їхні назви гугл-системі 
також ні про що не говорять.
 Обидва комунальні підприємства 
вказують, що товари закуплено за кош-
ти від їхньої господарської діяльності. 
Тобто за кошти платників комунальних 
послуг. Недарма ж, мабуть, обидві ком-
панії за останній рік підняли ціни на по-
дачу тепла й води, хоча під час воєнного 
стану це заборонено робити. 
 Тим часом у скандал із перепла-
тою на генераторах потрапив і депар-
тамент освіти Полтавської міської 
ради, який двома договорами замовив 
28 електрогенераторів на 8 кВТ для 
облаштування пунктів компактного 

проживання внутрішньо переміще-
них осіб у дитсадках та навчальних за-
кладах міської територіальної грома-
ди. Вартість покупки склала понад 5,7 
млн грн. Постачальником генераторів 
було обрано товариство з обмеженою 
відповідальністю «Будівельна ком-
панія Гранд-Строй», зареєстроване у 
селі Бобрик колишнього Гадяцького 
району місцевим підприємцем. Ціна 
закуплених генераторів також щонай-

менше удвічі перевищувала ринкову. 
І в цьому випадку для закупівлі спе-
цифічного товару була вибрана не ві-
дома компанія, яка спеціалізується на 
постачанні електротоварів, а невели-
ка, що займається будівельними ро-
ботами. Переплату заступниця дирек-
тора департаменту Леся Марталішвілі 
пояснила ажіотажем на ринку. Проку-
ратура та поліція перевіряють закон-
ність цієї закупівлі. ■

Відчуйте різницю в ціні.❙

ОБОРУДКИ

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

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаська область укріплює свої 
позиції на випадкок надзвичайних 
енергоситуацій. Тут для котелень об-
ласного центру придбали когенерацій-
ну установку. Про це повідомляють у 
Черкаській обласній військовій ад-
міністрації.
 За словами голови Черкаської ОВА 
Ігоря Табурця, ця нова установка — 
один із дієвих інструментів для стабіль-
ного функціонування критичної інфра-

структури обласного центру. Всього за 
10 хвилин від запуску вона набирає по-
тужність, нею можна керувати дистан-
ційно і вона здатна працювати 24/7. 
 «Вироблену нею електроенергію 
частково споживатимуть котельні 
«Черкаситеплокомуненерго», а над-
лишок ітиме в об’єднану енергосисте-
му країни. Ця когенераційна установка 
придбана коштом міста. Вона не перша 
в «арсеналі» та не остання», — зазначає 
очільник Черкаської області Ігор Табу-
рець.

 

Він каже, що спільно з керівниками гро-
мад і підприємств критичної інфраструк-
тури було завчасно розроблено плани ре-
агування на випадок надзвичайних си-
туацій і відповідні алгоритми дій. 

 «Пріоритетом для сталої роботи сис-
тем тепло-, водопостачання та водовід-
ведення є якраз забезпечення їх резерв-
ними джерелами живлення», — підсу-
мовує Ігор Табурець. ■

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець (праворуч): 
«Когенераційна установка за 10 хвилин від запуску набирає необхідну потужність».
Фото надане Черкаською ОВА.

❙
❙
❙

РЕЗЕРВИ

Підсвітка для 
блекауту
У Черкасах для котелень обласного центру придбали 
когенераційну установку

■



Антон КАДЕНЮК, ветеран Збройних сил
Житомир 

 Важка доля випала моєму по-
колінню, народженому в 30-х ро-
ках минулого століття. Переживши 
війну й Голодомор, ми відбудовува-
ли Україну, що входила тоді до скла-
ду СРСР, мало дбали про себе, біль-
ше — про державу. 
 Однак історія не лише мого, а й 
більш молодого покоління не оціне-
на належно державою. Бо, на жаль, 
здебільшого у владі було занадто тих, 
хто живе за принципом «своя сороч-
ка ближче до тіла», а не тих, кому по-
справжньому боліла національна та 
державницька міць України.
 Упродовж усієї нашої сучасної іс-
торії націоналістів-бандерівців бо-
яться не лише зовнішні вороги, а й 
внутрішні манкурти. 
 Пригадую президентські вибори 
Віктора Ющенка. У другому турі ми, 
офіцери, були спостерігачами в До-
нецькій області. Ми бачили, в яко-
му сяйві показували тупу посміш-
ку януковича і як у формі нациста, 
з надписом «Ющенко — бандері-
вець» зображували колажі з Вік-
тором Ющенком, намагаючись на-
гнати страху на виборців Донбасу. 
Ось і отримали: усміхнений януко-
вич, обікравши націю, шикує у путі-
на, а той вибо рець, котрий був про-
ти Ющенка-бандерівця, вимушений 
просити захисту від варвара-путіна 
в краях Бандери. 
 Сьогоднішній трагічний історич-
ний період ще раз підтверджує істи-
ну: якби в 1991 році нація прого-
лосувала за націоналістів, то зараз 
москаль не топтав би нашу землю. 
 Потужна духовна національна 
складова непересічних постатей Сте-

пана Бандери та Романа Шухевича 
досі наганяють страх на кремлівсь-
ких окупантів. Уже пів століття, як 
немає Степана Бандери, але мікроб-
путін здригається щоразу при згад-
ці про нього. 
 Сьогодні наші героїчні захисни-
ки-націоналісти, сповідуючи ідею 
бандерівського опору, є справжні-
ми героями. Успіхи нащадків Бан-
дери на полях битв лякають не лише 
безхребетних москалят, а й ординсь-
ких державних мужів та керманичів 
інших держав, котрі є злочинними 
поплічниками кремля. Для справж-
нього націоналіста кожне людське 
життя — найвища цінність. І це ще 
одна світоглядна, глибинна відмін-
ність українців від московитських 
правителів, котрі своїх солдатів со-
тнями тисяч відправляють на вірну 
погибель на нашій землі. Окупантів 
лише така чекає доля. 
 Однак є у нас і внутрішня серйоз-
на проблема: на жаль, наша влада на-
магається закрити рота незалежним 
ЗМІ за допомогою об’єднаного медій-
ного провладного утворення, а це 
не дає змоги повноцінно вирішува-
ти внутрішні проблеми й ініціюва-
ти зміни, незважаючи на війну, але 
котрі швидше приведуть до миру. 
Окрім того, обурює, що «єдині те-
левізійні новини» на телеканалах 
Ахметова, Фірташа, Пінчука, Ко-
ломойського висвітлюють ті жур-
налісти, котрі рік тому віддавали 
ефіри політикам «п’ятої колони» в 
Україні, співали рашистських пі-
сень та гиготіли над кпинами «95 
кварталу» на адресу всього націо-
нального. 
 Чи може бути довіра в народу до 
таких телеведучих і журналістів? 
■

 Королева Франції Анна 
(Коронація: 19 травня 1051. 
Наро дження: 1025). 
 Донька київського князя 
Ярослава Мудрого. 
 Автор портрета відомий 
український художник Воло-
димир Козюк своїм новим на-
прямом у мистецтві демонс-
трує, як війна синтезувалась 
у творчості митців. 
 Цей прекрасний образ ук-
раїнської королеви Франції 
— один із численних, котрі 
він створив за рік повномасш-
табної ординської навали. До 
його таланту володіння пенз-
лем додалось нове вміння — 
використання штучного ін-
телекту (ШІ). 
 «Ми не йдемо в Європу, ми 
лиш туди повертаємося, саме 
після перемоги все стане на-
завжди на свої місця. Орди 
завжди заважали нашому 
розвитку, ми завжди стояли 
як непохитна стіна, захища-
ючи Європу, — написав Во-
лодимир Козюк у своєму ФБ. 
— Мої експерименти з ШІ пе-
рейшли у справжню глибину, 
завдання стають усе складні-
шими, а сприйняття ШІ — все 
глибшим, тоншим і чутливі-

шим. Потім я зрозумів: це 
дзеркало! ШІ відтворює твої 
думки, бажання, дозволяє ре-

алізувати мрії і показує, хто 
ти є. ШІ не виконує накази, 
ШІ прислухається до серця».

Повідомлення про наміри
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Преміум Сервіс.» (ТОВ 
«Преміум Сервіс.», код ЄДРПОУ — 38537481, юридична та поштова 
адреса — 04071, м.Київ, вул. Ярославська, 39Г, тел.: 067 508-18-26, 
e-mail: Samandb52@gmail.com.) має намір отримати згідно законо-
давства України дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від стаціонарних джерел для виробничої площадки, 
що розташована за адресою: м. Київ, Оболонський р-н, просп. Степа-
на Бандери, 21. Мета — отримання дозволу на викиди для існуючо-
го об’єкта.Видом діяльності є технічне обслуговування та ремонт ав-
тотранспортних засобів, що не підлягає оцінці впливу на довкілля у 
відповідності з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». 
 На виробничій площадці проводиться технічне обслуговуван-
ня (ТО) та поточний ремонт (ПР) легкових автомобілей. Для цього в 
цеху є 8 постів ТО і ПР, оснащених підйомними механізмами та пост 
мийки. 
 Від стаціонарних джерел об’єкту в атмосферне повітря викида-
ються: діоксид азоту — 0,0266т/рік, оксид вуглецю — 0,0851т/рік, 
діоксид сірки — 0,0118т/рік, вуглеводні граничні — 0,0224т/рік, ре-
човини у вигляді суспендованих твердих частинок — 0,0081т/рік, а 
також парникові гази: діоксид вуглецю — 9,384т/рік, двоазоту ок-
сид — 0,0001т/рік, метан — 0,0004т/рік.
 ТОВ «Преміум Сервіс.» по ступеню впливу об’єкта на забруднен-
ня атмосферного повітря відноситься до 3 групи об’єктів. Відповідно 
для даної групи об’єктів заходи, щодо впровадження найкращих іс-
нуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюю-
чих речовин не розробляються. 
 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів не перевищують нор-
мативи гранично-допустимих викидів і гігієнічні нормативи згідно 
законодавства.
 Збір зауважень і пропозицій громадян проводиться протягом 30 
календарних днів з дати подачі повідомлення в газеті Управлінням 
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської місь-
кої ради (КМДА), за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; 
тел.: (044) 366-64-10, (044) 366-64-11; ел. пошта: ecology@kyivcity.
gov.ua.

РЕКЛАМА■

Королева Франції, донька князя Ярослава Мудрого — Анна.❙

ФОТОФАКТ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Війна вимагає швидко 
виправляти помилки
Якби в 1991-му Україна проголосувала 
за націоналістів, то зараз рашизм не нищив би 
нашу землю

■

Станіслав ОЛІЙНИК
Полтавська область

 Рік війни! Але досі не-
можливо не те що прий-
няти, а й отямитися, коли 
ледь не щодня сюжети  «Ос-
танній день Помпеї» Кар-
ла Брюллова чи «Герніка» 
Пабло Пікассо сходять із 
полотен у реальне життя, а 
давній «анонс» Іоан на Бого-
слова про Армагеддон без-
жально б’є в скроні. 
 Чи спадало комусь на 
думку, що вкотре отакі пе-
кельні випробування спіт-
кають нашу долю? 
 Мимоволі зринають спо-
мини далекого дитинства 
— Другої світової війни. 
Пам’ятаю бомбардування 
мосту через Сулу; заграву 
палаючого гамазею, що ви-
рувала над обрієм. Гуркіт 
ворожих танків та мото-
циклів, що навіював жах. 
 Чи мислимо, що й сьо-
годні якийсь юродивий з-
за порєбріка, він же «міль», 
він же, страшно подума-
ти, парафіянин РПЦ (про 
офіцерську честь навіть 
не йдеться), заходився по-
своєму переінакшувати сві-
товий порядок? Повернути 
колесо історії назад! Наразі 
в нього заручником опинив-
ся увесь цивілізований світ. 
Найперше — з усією люттю 
намагається він винищити 
неугодний йому наш ми-
ролюбний, але вільний ду-
хом народ. І все це заради 
«вєлічія росії», настояно-
го на крові інородців чи хи-
мерної слави вожака. 
 Попри скепсис у перші 
дні війни західних керма-
ничів, непевність влади — 

пацифістський альтруїзм, 
Україна все ж спромоглася 
дати гідну відсіч звиродні-
лим ординським нащадкам. 
Щоправда, заклопотані 
сценічними декораціями, 
мудохалися, коли потріб-
но було стрімко запрягати 
воєнну колісницю ще в той 
час, коли ворожа зграя гур-
тувалася під нашим поро-
гом, а не налаштовуватись 
на шашлики. 
 Авжеж, «...наша кров 
залишилася на сумлінні 
тих вітців нації, хто, не под-
бавши завчасно про її обо-
рону силою вишколеного 
регулярного війська, спо-
хопився рятувати станови-
ще добровольцями, кидаю-
чи їх на вірну загибель» (М. 
Рябий, «Ще не вмерла Ук-
раїна»). 
 Вочевидь, цей урок іс-
торії прогуляли. 
 Президент спохопився 
на льоту, коли ворог уже 
закидав нас ракетами. 
 Воістину, «...береться 
мудрість не із заповітів, а із 
шукань і помилок гірких» 
(Ярослав Мудрий).
 За Дарвіном, на роз-
виток усякого організму 
впливають три фактори: 
спадковість, мінливість і 
зовнішнє середовище. Ми, 
аналізуючи ворога, зацик-
люємось на першому — ор-
динському, недооцінюю-
чи останнього. Адже вся 
рашистська ідеологія три-
мається на трьох постула-
тах: залякуванні, брехні, 
бузувірстві. 
 Ілюзія власної вищості 
запаморочила свідомість, 
знівелювала особистість. 
Більшість продала свою 

душу дияволу. Словом, оче-
видна психічна пандемія. 
Хоча, з огляду на останні 
події на росії, не виключає-
мо й певного «прозріння», 
аж до бунту. 
 Ми, українці, миролю-
бива, працьовита, культур-
на нація. Водночас будь-яка 
сваволя, необґрунтована 
ненависть, невиправдана 
жорстокість викликають у 
нас спротив та рішучість до 
боротьби. 
 Тому ніколи більше не 
вдасться загнуздати силь-
ного духом, свободолюб-
ного українця і загнати до 
«общіни», де замість мо-
ралі — звірині інстинкти 
та параліч свідомості. Бо 
дух волелюбства в нас, як 
стверджує Георгій Чорний 
(«Скільки років держав-
ності України?» — «УМ» 
від 28.07.2022 року), не 
тільки від витязів княжої 
доби чи козака Мамая, а ще 
— «скіфа, котрий натягує 
тятиву лука». Відтак потяг 
до духовних витоків і вип-
рацюване вікове вміння їх 
захищати сповнюють нас 
мудрістю, осмисленням, 
величчю самобутності та 
відваги. 
 Ця ідіотська кремлівсь-
ка затія — викорчувати іс-
торичну пам’ять, занапас-
тити нашу національну 
ідентичність — заздале-
гідь провальна. Бо сьогод-
ні ми чинимо, як заповідав 
наш великий філософ і мис-
литель Григорій Сковоро-
да: «Ми переможемо лише 
тоді, коли усвідомимо, що 
за Україну треба не вмира-
ти, а вбивати». 
 Слава Україні! ■

НАЦІЯ

Україна — фортеця Європи 
Але уроки історії треба добре засвоїти через страждання 
— до радості! 

■
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СЕРЕДА, 22 ЛЮТОГО 2023МЕДИЦИНА
Антоніна ЗАХАРЧУК 

Війна руйнує серед іншої інфраструктури і 
лікарні з обладнанням. Одночасно значно 
більше людей потребують медичної допо-
моги. Вдається справлятися значною мірою 
за рахунок надходжень жертводавців.

«Мінус» понад пів тисячі «швидких»
 «Прикордонну Сумщину обстрілю-
ють щодня. Якщо є поранені цивільні, 
то після обстрілу їх вивозять на більш 
безпечні території. Якось поранило двох 
цивільних у Білопільському районі, що 
за 20 кілометрів від кордону. Ми вже лю-
дей перевозили з Білопільської районної 
лікарні в Сумську обласну, власне, но-
вим реанімобілем», — говорить дирек-
тор Сумського обласного центру екстре-
ної медичної допомоги та медицини ка-
тастроф Сергій Бутенко.
 «У нас частина авто перебувала у май-
же прифронтових зонах, що відіграло 
свою роль під час транспортування пора-
нених. До слова, тільки за перший місяць 
війни було виведено з ладу 7 реанімобілів 
— усі потрапили під обстріл. Тож отри-
мані авто дали змогу відновити цю кіль-
кість «швидких», які щоденно працюють 
на лінії 103», — розповідає головний лі-
кар Миколаївського обласного центру 
екстреної медицини та медицини катас-
троф Андрій Самойлов. Він називає пода-
ровані «швидкі» мобільною палатою ін-
тенсивної терапії.
 За майже рік повномасштабної війни 
знищено/пошкоджено/захоплено понад 
560 авто швидкої допомоги, констатує 
заступниця міністра охорони здоров’я з 
питань цифрового розвитку Марія Кар-
чевич. Вона також є головою Комісії з пи-
тань розподілу коштів для задоволення 
потреб охорони здоров’я. Тобто відпові-
дає, зокрема, за закупівлі медобладнан-
ня і транспорту за гроші, зібрані через 
ініціативу UNITED24. Тим часом обстрі-
ли медзакладів та «швидких», на жаль, 
тривають. А медики продовжують виїж-
джати на виклики. Тож нові реанімобілі 
— важлива потреба.
 Донори з усього світу через UNITED24 
для потреб охорони здоров’я пожертвува-
ли понад 1 млрд 130 млн грн. На зібрані 
кошти за рішенням згаданої комісії з їх 
розподілу «Медичні закупівлі України» 
придбали понад 9 тис. одиниць медично-
го та іншого обладнання й транспорту.
 За напрямом «Медична допомога» за-
куплено, зокрема, 136 реанімобілів, об-
ладнаних усім необхідним для транспор-
тування тяжкопоранених. Це реанімо-
білі типу С, оснащені кисневими балона-
ми, кардіомоніторами, дефібриляторами, 
електрокардіографами та апаратами 
штучної вентиляції легень, що дає змо-
гу швидко й безпечно доправити тяжко-
поранених до лікарні. У них можна здій-
снювати лікування кардіогенного шоку, 
надавати допомогу під час пологів, прово-
дити реанімацію пацієнтів, загальне зне-
болення.
 Також придбано 13 одиниць еваку-
аційного броньованого транспорту. Ма-
шини призначені для евакуації медика-
ми поранених з лінії фронту до найбли-
жчого закладу охорони здоров’я. Такий 
транспорт якнайшвидше доставляє по-
ранених на етапи медичної евакуації, де 
нададуть необхідну медичну допомогу та 
лікування. Очевидно, найскладнішою є 
евакуація з поля бою, для якої, власне, 
й використовуються евакуаційні броньо-
вані авто.

Життя триває, народжуються діти
 Ще придбано 35 транспортних апа-
ратів штучної вентиляції легень. Та-
кож 28 дитячих апаратів штучної вен-
тиляції легень. Через стрес, спричине-
ний війною, в Україні дедалі більше наро-
джується недоношених дітей або дітей з 
патологіями. Деякі немовлята до місяця, 
а то й місяць бувають підключені до апа-
ратів штучної вентиляції легень, допоки 
лікарі не виходять їх. Згаданий ШВЛ — 
сучасний та простий у використанні. А 
найголовніше — він дозволяє вимірюва-
ти об’єм повітря, яке видихає дитина, і 
працює так, щоб максимально зберегти 
легені та головний мозок.
 «Життя триває, народжуються діти. 
Оскільки це — діти війни, то серед них 
чимало недоношених, з патологіями, які 

з міста та області потрапляють у наше не-
онатальне відділення, — коментує голо-
вний лікар Миколаївської обласної дитя-
чої лікарні Олександр Пліткін. — У нас 
стабільно перебувають шість-десять но-
вонароджених у важкому стані, з низь-
кою вагою — від 700 г. Вони тижнями, 
а то й місяцями підключені до апаратів 
штучної вентиляції легень. Згадані апа-
рати — високоякісні. Враховуючи ма-
ленький об’єм легень немовлят, там ко-
жен кубічний сантиметр важливий — 
аби розрахувати необхідну кількість кис-
ню і не порвати органи дихання».
 Для пацієнтів усіх вікових груп є важ-
ливими придбані 81 операційний стіл 
для загальної хірургії. «Ми мали потребу 
в такому сучасному операційному столі. 
Він рентгенопрозорий. Це дуже важливо, 
адже частина хірургічних втручань ви-
конується за допомогою рентгенівської 
асистенції. До того ж стіл — електрич-
ний, можна легко змінювати його поло-
ження, відтак положення пацієнта, що 
вирішує, приміром, позиціонування го-
лови. А отже на ньому можна проводити 
не тільки спінальні операції, а й операції 
на головному мозку», — зазначає завіду-
вач нейрохірургічним відділенням Бро-
варської багатопрофільної клінічної лі-
карні на Київщині Олег Нечипорук. 
 Лікар-хірург Криворізької міської 
лікарні № 17 Микола Самохвалов додає, 
що можливість керувати обладнанням як 
механічно, так і дистанційно полегшує 
роботу анестезіологам, травматологам і, 
власне, самим хірургам. А це економить 
час, заощаджує зусилля, а часом і збері-
гає життя. Оскільки Кривий Ріг розташо-
ваний недалеко від регіонів бойових дій, 
операцій зараз проводиться значно біль-
ше, ніж до війни. Здебільшого — на груд-
ній клітці, черевній порожнині, нижніх 
кінцівках, а також судинні.

І рентгенівські установки, і генератори
 Украй необхідне обладнання в кожно-
му без винятку закладі охорони здоров’я, 
який надає ургентну (невідкладну) допо-
могу, — це апарати зовнішньої фіксації. 
Закуплено їх 7954. Особливо актуальни-
ми є АЗФ у лікарнях прифронтових те-
риторій, де кількість поранених значно 
більша. АЗФ застосовується для швидкої 
(15-20 хвилин) фіксації уламків кісток, 
що дозволяє стабілізувати стан пацієн-
та, зайнятися лікуванням станів, що за-
грожують життю, продовжити лікуван-
ня пошкоджених м’яких тканин навко-
ло, значно полегшує догляд за хворим 
та дозволяє легко його транспортувати. 
Апарати зовнішньої фіксації в основному 
є методом тимчасової фіксації переломів 
та слугує підготовчим етапом до майбут-
нього кінцевого виду остеосинтезу (плас-
тиною, стрижнями).
 Апаратів вакуумної терапії ран при-
дбано 172. Це портативний пристрій, що 
сприяє загоєнню завдяки створенню в ді-
лянці рани негативного тиску. Рана та-
ким чином стає «чистою» і підготовле-
ною до закриття. Ці апарати використо-
вують для лікування пацієнтів із різними 
видами ран, опіками, виразками (напри-
клад, діабетичними). Негативний тиск, 
створений цим приладом, сприяє поліп-
шенню мікроциркуляції в ділянці рани, 
кращому відтіканню ранового вмісту, 
зменшенню площі рани.
 Завідувач відділенням травматоло-
гії Нікопольської міської лікарні № 4 на 
Дніпропетровщині Максим Зіненко роз-
повідає, що використовує такі апарати 
щоденно для лікування пацієнтів із мін-

но-вибуховими травмами — там, де є ве-
ликі дефекти м’яких тканин. 
 «У нас постійно лікуються 50-60 па-
цієнтів з мінно-вибуховими травмами 
кінцівок, — говорить заступник директо-
ра з хірургічної допомоги Київської місь-
кої клінічної лікарні № 8 Денис Резін. — 
У пацієнтів — великі за розміром рани, і 
тому для прискореного загоєння викорис-
товуємо апарати вакуумної терапії ран».
 22 рентгенівські установки з С-ар-
кою. За своєю суттю це пересувне ком-
пактне обладнання для рентгенологіч-
ного обстеження, яке дозволяє робити 
діагностику пацієнту в момент опера-
тивного втручання. Це особливо важ-
ливо у випадках, коли пацієнта приво-
зять у тяжкому стані, а лікарю потрібно 
швидко реагувати.
 «Я — кардіолог. Займаюся ангіогра-
фією — методом спеціального рентгено-
логічного дослідження кровоносних су-
дин. Власне, завдяки С-аркам є досвід 
проведення ангіографій як таких. А та-
кож, використовуючи це медичне облад-
нання, ми ставимо електрокардіостиму-
лятори», — зазначає завідувач відділен-
ня інтервенційної кардіології та рентге-
ноендоваскулярної хірургії Криворізької 
міської лікарні № 2 Андрій Жвиревич.
 Необхідні нині генератори, їх прид-
бано 603. Базову потребу на генератори 
покрито. Триває збір на додаткову потре-
бу. Власне, додаткові генератори у мед-
закладі дозволяють надавати медичну до-
помогу в режимі 24/7 за будь-якого форс-
мажору.
 «До того ми послуговувалися менш 
потужним генератором, який забезпе-
чував діяльність винятково оперативно-
диспетчерської служби. Цей же, значно 
потужніший, генератор дозволить зажи-
вити цілий корпус, де в нас є пункти базу-
вання, навчально-тренувальний відділ, 
адміністративні кабінети, а також пун-
кти перебування бригад», — зазначає 
керівник Львівського обласного центру 
екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф Андрій Васько.

Чернігівській лікарні виділили 5,4 млн 
грн на ремонт рентгеновідділення
 До речі, Кабінет Міністрів Украї-

ни вніс зміни до Порядку використан-
ня коштів з рахунку для задоволен-
ня потреб охорони здоров’я в межах 
платформи UNITED24. Зокрема, роз-
ширено напрями спрямування коштів 
— окрім медичного забезпечення, до-
дано можливість спрямовувати кош-
ти на модернізацію державних та ко-
мунальних закладів охорони здоров’я, 
що були пошкоджені внаслідок бойо-
вих дій, а також оновлення та модерні-
зацію державних та комунальних бага-
топрофільних лікарень інтенсивного лі-
кування. 
 Від початку повномасштабної війни 
окупанти чи не щодня завдають ударів 
по українській медичній інфраструк-
турі. За за рік масштабної війни постраж-
дали 1 тис. 249 об’єктів закладів охорони 
здоров’я. З них 174 об’єкти зруйновано 
вщент, без можливості подальшого від-
новлення. Аби відбудувати зруйновану 
та пошкоджену медичну інфраструкту-
ру до того стану, в якому вона була до вій-
ни, за попередніми оцінками, державі не-
обхідно близько 1 млрд доларів.
 Комунальне некомерційне підприємс-
тво «Чернігівська міська лікарня № 3» 
Чернігівської міської ради отримало пер-
ший транш у понад 5,4 млн грн на ремонт 
рентгеновідділення, частково знищено-
го внаслідок бойових дій. Медзаклад став 
першим проєктом UNITED24 з віднов-
лення медичної інфраструктури. Корпус 
рентгенологічного відділення пошкодже-
ний 13 березня 2022 року внаслідок де-
кількох прямих ракетно-бомбових влу-
чань. Тоді були розбиті дах, зовнішні та 
внутрішні стіни, пошкоджено інженерні 
комунікації.
 Завдяки спрямованим коштам уже 
відновлено зовнішні і внутрішні капі-
тальні стіни, перекриття, зроблено пок-
рівлю відділення, встановлено опалення 
в частині, яка була пошкоджена, заміне-
но вікна, будівельники розпочали внут-
рішні опоряджувальні роботи.
 Нещодавно на засіданні Комісії з пи-
тань розподілу коштів для задоволення 
потреб охорони здоров’я було ухвалено 
рішення також спрямувати 26 млн 784 
тис. грн на відновлення Чернігівського 
медичного центру сучасної онкології. ■

Марія Карчевич (праворуч) біля нової «швидкої допомоги».
Фото надане пресслужбою МОЗ України.

❙
❙

ГАРЯЧА ТЕМА

Операція «Медична 
допомога нації»
136 реанімобілів, 13 одиниць евакуаційного броньованого транспорту та ще багато 
різноманітного обладнання придбали для допомоги хворим

■
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Наталія ОСИПЧУК

Цей твір донедавна був відомий 
невеликому колу фахівців, які не 
сприймали його як історичну та 
літературну пам’ятку українсько-
го народу. Навіщо ж нам, сучас-
никам, вивчати «Велесову книгу» 
і чим вона так важлива для на-
щадків?

«Те, що знаємо, скажемо»
 Створення книги датується 
70-ми роками IX століття, що 
пов’язано з приходом на наші 
землі Аскольда та Діра, а та-
кож Рюрика, який завершує 
хронологічний ряд твору. По-
чаток оповіді повертає читачів 
до початку першого тисячоліт-
тя перед Різдвом Христовим та 
базується на переказах, леген-
дах та повір’ях, що побутували 
серед наших пращурів задовго 
до прийняття християнства. 
Географія подій сягає степів 
поміж середнім Дніпром, Кар-
патами, Доном і Кримом, де 
постали перші об’єднання ан-
тів, а пізніше полян як пред-
ставників праукраїнських 
слов’янських племен. 
 Знайдення «Велесової кни-
ги» нагадує справжню детек-
тивну історію. Події розгор-
талися у 1919 році, в самий 
розпал визвольних змагань в 
Україні. Білогвардійський пол-
ковник Алі Ізінбек навряд чи 
усвідомлював, який скарб три-
має в руках, коли серед спале-
них руїн Донець-Захаржевсь-
ких у селищі Великий Бурлук, 
що на Слобожанщині, знайшов 
стосик помережаних письмом 
дерев’яних дощечок. Напевно, 
інтуїція підказала офіцерові, 
що цей безцінний скарб пот-
рібно зберегти. 
 Отож безцінні дощечки по-
мандрували спочатку до Криму, 
а згодом в еміграцію — в Туреч-
чину, Францію, Бельгію. І хоча 
ми достеменно не знаємо, як 
вдалося Алі Ізінбеку не загуби-
ти безцінний скарб у вирі воєн-
них подій, проте результат пе-
ревершив усі очікування. Зго-
дом у Брюсселі знахідкою заці-
кавився український емігрант, 
інженер-хімік Юрій Миролю-
бов, який у період від 1925-го 
до 1939 року ретельно копіював 
тексти.  Напередодні Другої сві-
тової війни він переслав ці копії 
до Сан-Франциско, де коштами 
емігрантів було створено му-
зей… російського мистецтва. 
Досліджувати реліквію взяли-
ся українські та російські вчені-
емігранти. 
 Як засвідчили дослідження, 
полковник Ізінбек вивіз за кор-
дон з окупованої більшовиками 
України текст найстарішого ук-
раїнського літопису дохристи-
янської доби, складений у IX і 
переписаний таким самим спо-
собом і на такому самому ма-
теріалі у XVI, за іншими при-
пущеннями — у XVII століттях. 
«Якоже видіти не дав Богдаждь 
будущини смертним, тож вос-
славімо премудрість його, а ста-
ре пом’янемо, і що знаємо — ре-
чемо», — таке завдання ставили 
перед собою волхви, пише автор 
(чи автори) «Велесової книги».

Справжня пам’ятка
 Тривалий час навколо «Ве-
лесової книги» існувала таєм-
нича завіса. І лише за часів від-
новлення Незалежності ситу-
ація кардинально змінилася. 
«Вперше в Україні «Велесову 
книгу» було опубліковано про-
фесором Олесем Білодідом у 
журналі «Дніпро» 1990 року, 
— зазначав письменник Іван 
Білик. — Цій публікації пере-
дувала справжня детективна 
історія, яка розгорнулася 1919 

року далеко за межами Украї-
ни. Лише в 50-х роках чутки 
про віднайдені на Харківщині 
дощечки поширилися серед ук-
раїнської та російської емігра-
ції.  Палеографічна експер-
тиза тексту, здійснена в СРСР 
лінгвістом Лідією Жуковською, 
попри негативні відгуки, своїм 
фактажем засвідчила справж-
ність пам’ятки, проте радянсь-
ка академія наук оголосила свій 
вирок, назвавши книгу фальси-
фікатом». 
 На «Велесову книгу» че-
кав доволі тернистий шлях, і 
тут «особливих зусиль» докла-
ли російські вчені, які прагну-
ли довести, що найдавніша істо-
рична та літературна пам’ятка 
українського народу є фальси-
фікатом. Ми не мали права на 

свою правдиву та не спотворену 
радянськими міфами історію — 
в цьому російська наука була 
непохитною. 
 Початок науковому вивчен-
ню «Велесової книги» поклав 
професор Вільної академії наук 
Володимир Шаян у Лондоні, 
який працював над перекла-
дом до останніх днів свого жит-
тя. Його справу продовжив Ми-
кола Скрипник у Франції, який 
дбайливо зібрав переписи доще-
чок, виконаних Юрієм Миро-
любовим. У 1970-х роках Ми-
кола Скрипник видав усі відомі 
тексти дощечок у семи томах, 
і це нині найповніше зібрання 
«Велесової книги». Такий ве-
ликий обсяг книги, архаїчність 
мови, велика кількість прадав-
ніх язичницьких молитов — усе 
це свідчить про автентичність 
книги, про її написання, як за-
значав Іван Білик, «людьми ві-
щими». 
 За часів відновленої Неза-
лежності професійний пере-
клад сучасною українською 
мовою здійснив філолог Борис 
Яценко. Зацікавленість книгою 
перевищила всі очікування, що 
засвідчило про неабиякий інте-
рес українців до своєї минув-
шини. Дослідженням «Книги 
Велеса» займалися сходозна-

вець Степан Наливайко, пись-
менник Валерій Шевченко, лі-
тературознавець Григорій Кло-
чек. Справдилися слова профе-
сора Володимира Шаяна, який 
ще у 1973 році сказав: «Книга 
Велеса змінить не тільки науку 
історію, а й саму історію». 
 «Передати нащадкам знання 
про світ, про Богів, про життя та 
боротьбу героїчних слов’ян-ру-
сичів, передати духовну істину, 
що «русичі ми», — ось та суво-
ра необхідність, що спонукала 
віщунів братися за писало і скла-
дати послання до нащадків, щоб 
ми не забули, якого роду-пле-
мені», — писав Іван Білик. На 
думку Сергія Піддубного, «Ве-
лесова книга» — це книга-спа-
лах. «Наші предки стукають в 
наш сон сакральною мовою свя-

тилищ, сакральною мовою ри-
туалів, величною мовою етносу, 
— пише дослідник. — Велесова 
мова і досі зберігається в бага-
тьох областях на Закарпатті, на 
Львівщині. Коли варяги плив-
ли своїми човнами українсь-
кими ріками, про Москву ще 
й згадки не було». Тож шануй-
мо і вивчаймо свою святиню — 
пам’ятку праукраїнської історії 
та культури.

У полоні мудрої книги
 Аби дізнаватися про істо-
ричну пам’ятку було цікаво 
молодшим читачам, учитель 
українознавства, письменни-
ця Надія Кибич підготувала за-
хопливий пригодницький ро-
ман «У полоні мудрої книги Ве-
леса». Авторка розповідає: «У 
Велесовій книзі» виявився на-
ціональний світогляд україн-
ців, гуманізм, мужність, праг-
нення до свободи. У ній закодо-
вана генетична пам’ять народу, 
який зберіг себе в буремних ти-
сячоліттях. Відтворюючи нашу 
правдиву історію, пам’ятка від-
криває істинний шлях у май-
бутнє. У буремні революційні 
роки білогвардійський офіцер 
Алі Ізімбек врятував цю без-
цінну пам’ятку, та більшовиць-
ка влада організувала погоню, 

аби забрати її до Москви. Саме в 
еміграції Алі знайомиться з ук-
раїнським журналістом Юрієм 
Миролюбовим, і вони роблять 
спробу перекладу книги». 
 Надзвичайно цікаво пись-
менниця розповідає про ти-
танічну працю дослідників, які 
намагалися розгадати таємни-
цю «Велесової книги»: «Роз-
мірковуючи над тим, чому така 
суміш алфавітів, друзі дійшли 
висновку, що книгу «писали» 
кілька авторів протягом три-
валого часу. І, що найголовні-
ше, ця книга існувала в ус-
ній формі й записана за фоне-
тичним принципом. Вона була 
настільки важлива для пра-
щурів, що «писали» її майстри 
на дерев’яних дощечках. Мож-
ливо, випалювали.
 Для довговічності всі до-
щечки оброблено розчином на 
зразок лаку. Аби зберегти кни-
гу, робили її дерев’яні копії — 
саме таку і знайшов Алі в маєт-
ку Григорія Донця, зроблену 
десь у XVII столітті. Впадала 
в око велика кількість племен, 
записаних на дощечках: слове-
ни, половчани, дреговичі, бу-
жани, волиняни, уличі, твер-
ці, в’ятичі, дуліби, анти, поля-
ни, руси. 
 У центрі уваги цієї мудрої 
книги — причорноморські сте-
пи, землі від Карпат до Дону. Це 
був скіфський квадрат Геродо-
та, що був здавна руською зем-
лею. «Книга» охоплює дві ти-
сячі років: із VII століття до на-
шої ери до середини IX століття 
нашої ери, коли Аскольд утвер-
дився в Києві. Кровопролитні 

війни змушували наших пра-
щурів братися від меча до рала 
і від рала до меча». 
 Цікавою є історія дослі-
дження журналіста Юрія Миро-
любова, який за 18 років зумів 
прочитати майже всю книгу. 
«Ця мудра книга розкриваєть-
ся тільки на рідному українсь-
кому ґрунті і є зрозумілою ук-
раїнському народові, — пояс-
нював він. — Я боюся, що Росія 
оголосить мудру книгу підроб-
кою, щоб відволікти інтерес 
учених-ентузіастів до її вивчен-
ня. Проте я точно знаю, що ця 
книга — наша національна Біб-
лія, яку необхідно розшифрува-
ти. І хоча справа ця пекельна, 
вона того вартує. Я немов про-
ник крізь часову завісу, побував 
у їхньому живому світі, де сон-
це то в човні, то на возі з вола-
ми. З небес стікає жива вода, як 
прояв життя Божого на землі. 
Це не літопис, адже події і фак-
ти подано як історичні уроки. А 
ще — заклик до дії і єдності, бо 
вороги не давали нашим праот-
цям спочинку».
 Читаймо та шануймо наше 
минуле, бо в ньому — код до ро-
зуміння нації. В цьому нам до-
поможе пригодницький роман 
Надії Кибич, яка спонукає за-
мислитися над нашим мину-
лим: «У книзі описано правдиві 
події нашої історії, щоб ми, їхні 
нащадки, обирали свободу, а не 
підневільне перебування під во-
рожим чоботом. Є над чим за-
мислитися і є де шукати істи-
ну». І відновлювати історичну 
пам’ять, без якої немає майбут-
нього. ■  

«Велесова мова і досі зберігається в багатьох 
областях на Закарпатті, на Львівщині. Коли варяги 
пливли своїми човнами українськими ріками, про 
Москву ще й згадки не було».

СПАДЩИНА

«Велесова книга»: код 
до розуміння нації
Що відомо про найстаріший український літопис дохристиянської доби

■

Надія Кибич. «У полоні мудрої книги Велеса».❙

Велесовиця на дощечках «Велесової книги» (скоропис, відтворення).
Фото з сайту uamodna.com.

❙
❙



СЕРЕДА, 22 ЛЮТОГО 2023 13ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

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

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Коли книжка добігає фіналу Шевчен-
ківської премії, тут уже й лінивий візь-
меться за читання. А надто, коли тобі 
просто цвікають в очі: слона-то ти і не 
помітив. «Це є збірка дуже добрих вір-
шів, зложених майстерним поетом із 
надзвичайним вмінням робити із про-
стої, злободенної мови поетичні твори 
надзвичайної сили і краси», — так почи-
нається офіційне представлення книж-
ки Олександра Авербуха «Жидівський 
король». Далі — більше. Професорка-
викладачка української літератури в Аме-
риці Марія Ревакович не обмежується 
невідпорною формулою «краса і сила» 
й починає свою рецензію на захмарному 
регістрі: «Жидівський король» вражає 
не тільки назвою,  а й змістом, компози-
цією та навіть кожним рядком» (Збруч // 
28.09.2022). Про кожен рядок — особ-
ливо круто. Такого не прочитаєш ні про 
Данте, ані про Шекспіра. Так притомні 
автори не пишуть навіть про Тараса Гри-
горовича.

 Тож іще раз перечитав «Жидівського 
короля» і... крєпко засумнівався у реаль-
ності того, що відбувається. Бо не можуть 
же усі ті поважнії люди — рецензенти й 
обкладинкові амбасадори — хвалити-на-
хвалювати й упритул не бачити, що пе-
ред ними симулякр? Та ще й на головну 
державну премію це тягти? Пригледівся 
до відгуків — а там усе (окрім Ревакович) 
якось обтічно, сором’язливо, сказати б. 
Ніби Кравчук між крапельок. 
 Оксана Луцишина у передмові про-
бує дистанціюватися від розгнузданих 
славнів: «Напевно, цю збірку можна на-
звати дражливою». Та не може поступи-
тися професійними принципами: «Тут 
не йдеться ні про які формальні особли-
вості того, що ми зазвичай звемо по-
езією, не йдеться про традицію, нова-
торство чи культурні впливи». Але 
бодай якийсь позитив треба знайти, це 
ж передмова, а не вирок. Не знаходить. 
Лишається єдиний спосіб зберегти об-
личчя — напустити туману: «Йдеть-
ся… про болісне буття-людиною». Оце 
вже точно ніяк ані спростувати, ні пот-
вердити. Принаймні, у розмові про кон-
кретні тексти. А ще далі подибуємо геть 
дивовижне: «Це поезія не слова, а пото-
ку, який не може зупинитися». Чи пра-
вильно я розумію, що йдеться про відо-
мий фізіологічний процес?
 Книжка, анотована як «збірка вір-
шів», починається з десятка поезій на 
початку і стількох же наприкінці. Ра-
зом — 30 сторінок. А 70 сторінок усере-
дині цього химерного триптиху — «ніби-
то» листування, записане «у стовпчик». 
Для пані Ревакович цього цілком до-
сить, аби коронувати позбавлений будь- 
яких формально-літературних ознак 
текст: «Авербух поетично привласнює 
ці листи, візуально трансформуючи їх 
у поезії самим розбиттям тексту на 
рядки». Отак просто: «візуально» запи-
сав «потік, який не може зупинитися», 
— і вже поет.
 Пані Луцишина пропонує вибагливі-
ший камуфляж: «Вірші документаль-
ного походження». По-перше, за цим 
елегантським означенням немає геть 
нічого. Порожнеча. Що у літературо-
знавчому, а що у філософському сенсі. 
Хіба згадати «данську поезію» — гра-
фоманське віршування на честь «свят» 
і «героїв». По-друге, авторка передмови 
достеменно знає справжню ціну тої «до-
кументальности»: даючи інтерв’ю саме 
їй, пан Авербух зізнався у використан-
ні фейкової технології: «Кожен лист я 

стилізував або збирав із фрагментів різ-
них листів» (Читомо // 23.06.2022).
 Поважний критик з Австралії Мар-
ко Павлишин, також утягнутий в цю 
інтригу, чесно й однозначно пише про 
«документоподібні тексти… цих «вір-
шів» (Читомо // 17.10.2022). Та учасни-
ків вистави «Нове вбрання короля» це не 
витверезює. Пані Ревакович нагнітає: 
«Епістолярна частина домінує над ці-
лою збіркою не тільки тому, що найдов-
ша і серединна, а й тому, що своїм під-
ходом до поетичної мови — найбільш 
оригінальна. Це, вважай, уже суто цита-
та з казки Андерсена. Але ставки й далі 
підвищуються: «Хтось міг би спереча-
тися, чи це насправді поезія. Для мене 
відповідь нескладна: без сумніву так. 
Контекст і внутрішня логіка «Жидівсь-
кого короля» оправдовує таке привлас-
нення». «Внутрішня логіка» — звірина 
дика, невловна, посестра «буття-люди-
ни», її не притягнеш до відповідальнос-
ти за кривомислення. А от «контекст» 
— то вже не фентезійна категорія. Він 
легко надається до фактчекінгу, а надто 
тоді, як його силують до якогось «оправ-
довування». Навіть тоді, як його ґвал-
тують горезвісною максимою «мета ви-
правдовує засоби».
 Оце ми й дісталися осердя усієї цієї 
історії: Авербухом жонглюють не через 
те, ЯК він пише, а — ПРО ЩО. А пише 
він про відлуння Голокосту й — ширше 
— про контраверсійні кластери єврей-
сько-української історичної пам’яти. 
Перші рядки збірки цитують чи не всі 
рецензенти: «я пробачив собі / прадіда-
українця що ходив погромом на праді-
да-єврея / пробачив прабабу-польку яка 
рвала коси прабабі-єврейці / я пробачив 
собі прадіда-москаля який забрав / ос-
танній шматок у прабаби-українки / я 
пробачив прабабу-єврейку що написала 
донос / на прадіда українця». Ніде прав-
ди діти — хвацько закручено. Хоч до по-
езії має хіба опосередкований, «візуаль-
ний» стосунок. Марко Павлишин чітко 
сепарує мухи й котлети: «За все, що ска-
зане в «Жидівському королі», приймає 
відповідальність не ефемерна тексто-
ва конструкція з категорії «поет», а ре-
альна юридична особа Олександр Авер-
бух». Фактично, виводить поза контекст 
усієї цієї «дискусії» поняття «поезія» — 
хоч як поважному дослідникові вірить-
ся, що «поезія таки може змагатися за 
озвучення найболючіших істин — на-
віть, і особливо, коли вона водночас вка-
зує на принципову неможливість роз-

крити ці істини повністю чи навіть 
адекватно». 
 Так, сумний парадокс. Багато хто і з 
великих поетів намарно борсався у цих 
тенетах. Та метелики й далі летітимуть 
на байдужо-убивче світло абстракцій. 
От про що той широко цитований пер-
ший абзац із книжки пана Авербуха? 
Про етику прощення, як зазначає пан 
Павлишин? Але ж цей концепт існує у 
нерозривності з поняттями розкаяння і 
покарання, що у книжці явно прихова-
но. Може, це про психосоціальний фено-
мен примирення? У збірці французьких 
досліджень «Європа та її болісні минув-
шини» (К.: Ніка-Центр, 2009) препару-
ються різні формати колективного при-
мирення. Попри констатацію очевидних 
позитивних зрушень, висновок малооп-
тимістичний: «пам’ятеві рани» й далі 
болять цілим народам, незважаючи на 
активну гуманітарну протидію. Пізні-
ше в українському книжковому про-
сторі з’явилося ще кілька цікавих ви-
дань з цієї проблематики, зокрема на 
виразному італійському та іспансько-
му матеріалі (Т. Джоунс. Потаємне сер-
це Італії. — К.: Темпора, 2012; А. Кампі. 
Муссоліні. — Л.: Видавництво Анетти 
Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2020; К. 
Кобилярчик. Струп. Іспанія роз’ятрює 
рани. — Л.: Човен, 2021; Енріко Мо-
радіельос. Франко.— Л.: Видавниц-
тво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 
2022). Усі вони, на жаль, свідчать, що 
життя досі не скасувало висновок До-
стоєвського, сформульований півтора 
століття тому в «Бісах»: «Соєдінять об-
щество? Да развє оні соєдінятся, помі-
лосердствуйтє!»
 Чи означає це, що даремно й нама-
гатися? Аж ніяк. Імовірно, досягнен-
ня більш-менш осяжного порозуміння 
поки що ховається за горизонтом. Проте 
соціальна конфліктологія не терпить ди-
летантів. У книжці «Європа та її болісні 
минувшини» чимало про шкоду, якої за-
вдають ретельно планованому процесові 
примирення публічні невігласи, амато-
ри й кон’юнктурники, котрі лише «ко-
ристуються нагодою, щоб привернути 
більшу увагу до себе». Ось пан Авербух 
опублікував акт прощення скелетів із 
фамільної шафи. Здавалося б, приват-
на справа, кому яке діло. Але ж тут на-
вмисно перемішано жертв і катів. Й на 
подальших сторінках про якесь-чиєсь 
каяття — анічичирк.
 Натомість остання фраза збірки пе-
ретворює її на класичне рондо: «єдине 
чого ми тепер прагнемо / це визнання 
нашого болю». Оті «ми» — це і прапра-
родичі-лиходії, яких згадує автор? З їх-
німи погромами, доносами, грабунка-
ми, знущаннями — інструментами аж 
ніяк не захисними, а суто терористич-
ними? Поспівчуваймо? Теоретично бе-
ручи, така концепція теж можлива. Та, 
гадаю, адекватнішою є позиція Миколи 
Рябчука з його наполяганням на «виз-
нанні неможливости будь-якого при-
мирення і «співпраці» з терористами… 
Не можна їх цілковито розгрішувати і 
звільняти від подальшого переслідуван-
ня, від кримінальної та моральної від-
повідальности» (Улюблений пістолет 
пані Сімпсон. — К.: К.І.С., 2009).
 Так, я в курсі, що ота остання фраза 
«Жидівського короля» належить також і 
до вірша про біженців. І можу припусти-
ти, що назбирається скількись-там свід-
чень відсутности природного співчуття 
до потерпілих (звісно, йдеться про реалії 
по цей бік порєбріка). Утім, це виняток. 

То до чого ж так надсадно закликає чи-
тача наш автор, до емпатії? Так ми, той, 
— уже. І без нього. 
 Отут, схоже, собака й порився. Що 
його робити, коли хочеться, але не мо-
жеться, — й амбіції зашкалюють, як 
тестостерон? Не сказати, що наш автор 
це приховував; навпаки — попереджав: 
«не знаю / мови сійської / їнської мови 
не знаю / недоладно відмовчуюся». Це 
не самоіронія, це стартова позиція в дусі 
персонажів-креативників Пєлєвіна з їх-
німи понтами, дискурсами, таємними 
доктринами, грою без правил. Зрештою, 
про первісний аферистичний поштовх 
писав той-таки Достоєвський: «Ну что 
за охота хотєть по таблічке?.. Дважди 
два і бєз моєй волі чєтирє будєт. Такая 
лі своя воля биваєт?.. Дважди два пять 
— прємілая іногда вещіца» («Нотатки з 
запілля»). «Жидівський король» — це і 
є «двічі по два п’ять».
 А тепер трішки — з найпопуляр-
нішого сторітелінгу, з конспіроло-
гії. О. Авербух набув наукового ступе-
ня у Торонтському університеті (як і 
М. Ревакович); 2021-го зредагував роз-
діл сучасної поезії у поважному часо-
писі Ukrainian Literature: A Journal of 
Translations, редакція котрого містить-
ся в Торонто і де членом редколегії є М. 
Павлишин. Серед протегованих нашим 
героєм перекладів англійською — вірші 
О. Луцишиної, Г. Крук, О. Коцарева, О. 
Гусейнової, О. Сливинського (С. Жадан 
друкувався в цьому журналі й раніше). 
Усі згадані літерати написали схвальні 
рецензії на «Жидівського короля» чи бо-
дай амбасадорські рекомендації на зво-
рот книжки. Статті вийшли на різних 
українських майданчиках вельми ком-
пактно в часі — саме по оголошенні Шев-
ченківським комітетом початку претен-
дентських перегонів. Травнем 2022-го у 
Вікіпедії з’являється стаття «Авербух 
Олександр Михайлович», яка ретель-
но редагується-оновлюється щомісяця 
якщо не ним самим, то вельми відданою 
особою — навіть натяку на безсторон-
ність тут немає. Але цікавіше інше: до 
переліку рецензій не занесено статті М. 
Ревакович та М. Павлишина. Першу, 
імовірно, проскрибовано через відсут-
ність там професійних гальм, що могло 
би насвітлити (по)літтехнологічну при-
роду всієї кампанії; другого — через, 
навпаки, професійну стійкість, яка не 
дозволяє називати чорне білим. 
 Я б собі спокійно пройшов повз цю 
книжечку; кожен заробляє, як уміє. На-
віть не дуже напружився, коли побачив, 
що вона потрапила до Короткого списку 
сьогорічного рейтингу — нинішнє дис-
танційне опитування має помітні міну-
си, експерти опиняються у більшій за-
лежності від того, ПРО ЩО книжка, а не 
ЯК її зроблено. Та коли «Жидівський ко-
роль» подолав перший тур Шевченківсь-
кого відбору, а тоді й другий — сполошив-
ся. Невже і в комітеті ходять заокеанські 
пряники (публікації, резиденції, стипен-
дії) і там здатні проштампувати Шевчен-
ком цього (по)літтехнолога? Диво дивне: 
совєтські «паровозики» актуальної тема-
тики й досі справно тягнуть охочих до ла-
сих їм олімпів.
 Зрештою, просувати чорного кота у 
темній кімнаті небезпечно. Світло ко-
лись увімкнеться. Ще добре, якщо кота 
там таки не виявиться. А раптом уздрі-
мо потвору, що під гаслом «визнання 
болю» приторговуватиме індульгенція-
ми на бездумність, всеядність та непід-
судність? ■

НОМІНАНТ

Краса і сила
чорного кота у темній кімнаті

■ КОРОТКІ СПИСКИ: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Завершуємо публікацію Коротких списків рейтингу’2022 (номінантів подано за 
абеткою) – лавреатів буде названо у наступному числі газети. Три інші підномінації 
«Красного письменства» – на нашому партнерському сайті «Буквоїд».

Поезія 
Олександр АВЕРБУХ. Жидівський король. – К.: Дух і Літера, 100 с. (п)
Катерина КАЛИТКО. Люди з дієсловами. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 128 с. (п)
Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ. Філософія Смути. – К.: Zалізний тато, 216 с. (п)
Дмитро ЛАЗУТКІН. Закладка. – Л.: Видавництво Старого Лева, 192 с. (п)
Кость МОСКАЛЕЦЬ. Срібне поле. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 208 с. (п)
Любомир СТРИНАГЛЮК. Таємні дотики. – Л.: Видавництво Старого Лева, 128 с. (п)
Тарас ФЕДЮК. Кенотаф. – К.: Гамазин, 132 с. (п)

■



Григорій ХАТА

 На стартовий поєдинок 
«синьо-жовтих» у відборі на 
ЧЄ-2024 — проти збірної Анг-
лії, котрий відбудеться 26 бе-
резня на легендарному «Уем-
блі», вже продано всі квитки, 
а в української збірної досі не-
має головного тренера. Розши-
рений список українських фут-
болістів, котрим у березні пот-
рібно буде мати британську 
візу, ще у грудні — до завер-
шення свого контракту з УАФ 
— готував попередній очіль-
ник збірної Олександр Петра-
ков. Так само він домовлявся й 
про товариський поєдинок (23 
березня) з англійським «Брент-
фордом», котрий передуватиме 
офіційному матчу з «трьома ле-
вами».
 Ну а керівництво УАФ про-
довжує перебувати в стані не-
визначеності. Перший віце-
президент асоціації Олексій 
Михайличенко каже, що УАФ 
намагається зробити так, аби 
головним тренером національ-
ної команди став Сергій Ребров. 
«Ми б дуже цього хотіли, і він 
(Ребров) теж. Але ця тема дуже 
складна та неоднозначна».
 Схоже на те, що Ребров не 
готується достроково розривати 
свій контракт з «Аль-Айном» і 
до літа продовжить працювати 
в ОАЕ. Тож питання, хто виведе 
збірну України на відповідаль-
ний поєдинок проти англійців, 
нині найбільше тривожить ук-
раїнську футбольну спільноту.
 Олексій Михайличенко за-
уважує, що розглядаються різні 
варіанти розвитку подій: «Є план 
А і план В, і, мабуть, план С». 
 Один із таких планів — це 

тренер-сумісник, який допомо-
же вітчизняним збірникам гід-
но проявити себе на «Уемблі». 
Подейкують, що у цьому кон-
тексті президент УАФ Андрій 
Павелко розглядав кандидату-

ру очільника полтавської «Вор-
скли» Віктора Скрипника. Але 
віцепрезидент полтавського 
клубу Олег Лисак зауважив, що 
жодної конкретики наразі не-
має. «Чи зголоситься наш тре-

нер на сумісництво? Кожен, хто 
має стосунок до футболу, мріє 
стати частиною національної 
збірної. Це багато чого варте. 
З одного боку, це відбирає ба-
гато сил, а з іншого — це дуже 

серйозна історія представляти 
всю країну. Звісно, якщо збір-
ній буде дуже потрібен тренер, 
ми будемо вести діалог і підемо 
назустріч. Але зараз це лише 
чутки».
 Водночас джерела, набли-
жені до УАФ, повідомляють, 
що відбір на ЧЄ-2024 українсь-
кі збірники можуть розпоча-
ти під орудою наставника ук-
раїнської «молодіжки», а від-
недавна ще й «Олександрії» 
— Руслана Ротаня. Під його 
керівництвом молоді українсь-
кі футболісти віком до 21 року 
пробилися до фінальної части-
ни ЧЄ-2023, і це, на думку пред-
ставників УАФ, вагомий аргу-
мент для кар’єрного підвищен-
ня 41-річного тренера.
 А те, що національна збір-
на може стати для Ротаня одно-
часно третім місцем роботи, то, 
як говорив Руслан перед своїм 
призначенням в «Олександрію» 
(в грудні 2022 року), «він — мо-
лодий та голодний, має сили та 
час для роботи на кілька фрон-
тів». Уже кілька лідерів першої 
команди виступили на підтрим-
ку його кандидатури. «Зателе-
фонували і попросили не вага-
тися у разі пропозиції», — роз-
повідають обізнані джерела. 
 Нагадаємо, що попереднє по-
бачення «синьо-жовтих» із «ле-
вами», котре мало місце в чверть-
фіналі ЧЄ-2020, завершилося 
розгромом української команди 
— 0:4. У стартового поєдинку єв-
ровідбору-2024 статус трохи ни-
жчий, але справа, не менш від-
повідальна. До слова, окрім Ан-
глії, суперниками української 
збірної за путівку на ЧЄ-2024 бу-
дуть збірні Італії, Північної Ма-
кедонії та Мальти. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після успішного старту на чемпіонаті 
світу з п’ятим місцем Дмитра Підручного 
в спринті українські фанати сподівалися, 
що завершення турніру принесе нам бо-
дай одну медаль. Утім результат капітана 
чоловічої збірної в першій особистій гон-
ці на світовому рівні після важкої травми 
коліна та операції так і залишився най-
кращим на дві команди, а ставки на ес-
тафети не спрацювали.
 Підручний після двох поспіль фінішів 
у топ-10 (у коронній для себе гонці пере-
слідування він став 8-м) пропустив «ін-
дивідуалку» на 20 кілометрів, аби підго-
туватись до естафет і масстарту. Але про-
блеми з ногою завадили йому поборотись 
за високі місця і в особистих гонках, і в 
командних. 
 Якщо у сингл-міксті, на який трене-
ри робили чи не найбільші ставки у кон-
тексті потенційних нагород, Дмитро від-
працював на максимумі, але команда не 
змогла навіть фінішувати у топ-10 через 
три штрафні кола від Анастасії Мерку-
шиної, то у класичній естафеті та у мас-
старті у нашого капітана виникли про-
блеми й зі стрільбою, і з лижним ходом.
 Саме провальна стрільба Підручно-
го (одразу чотири штрафні кола) зава-
дила чоловічій команді боротись за топ-
6 (лише 14-те місце, це антирекорд). А 
в останній особистій гонці Дмитро став 
лише 23-м.
 Не справдились надії й на лідерок жі-

ночої збірної. Після медалі Юлії Джими 
в «індивідуалці» на європейському рів-
ні українська біатлонна спільнота розра-
ховувала на високе місце Юлії й на сві-
товій першості. Але через невдалу стріль-
бу Джима фінішувала лише 40-ю. А у 
класичній жіночій естафеті, яка прино-
сила Україні медалі на чотирьох світо-
вих чемпіонатах поспіль, найсильніша 
наша біатлоністка не змогла виступити 
через застуду. До масстарту Юлія також 
не встиг ла відновитись.
 Саме естафета стала апогеєм невдач 
нашої колись грізної та титулованої жі-
ночої команди. До не зовсім вдалої, а міс-
цями і провальної стрільби (Білосюк піш-
ла на три кола штрафу) додались і катаст-
рофічні проблеми зі швидкістю — як на-
слідок, лише 13-те місце з відставанням 
на сім хвилин від італійок, які вперше ви-
грали «золото» ЧС в естафеті.
 На тлі таких відверто провальних ре-
зультатів дещо дивною виглядає пере-
палка в соцмережах із фанатами Анас-
тасії Меркушиної та її молодшої сестри 
Олександри: біатлоністки заявили, зок-
рема, що вболівальники мають «уболі-
вати, а не критикувати» і що вони змага-
ються «для власного розвитку, а не для 
фанатів».
 На тлі розбалансованої жіночої ко-
манди доволі стабільно, хоч і не без топ-
результатів, виступила чоловіча части-
на збірної під керівництвом Юрая Саніт-
ри. Підручний здивував світ фінішем у 
квітковій церемонії в спринті, Дудченко 

і Цимбал оновили кілька особистих ре-
кордів, а Антон навіть відібрався до мас-
старту. Використав свій єдиний шанс і 
Артем Тищенко, який із чотирма «нуля-
ми» у стрільбі фінішував на рекордній 
для себе 12-й позиції в «індивідуалці».
 Проте Україна вперше з 2009 року та 
лише вп’яте в історії завершила ЧС без 
жодної нагороди. І Юрай Санітра, і голов-
ний тренер жіночої збірної Олександр 
Кравченко визнали, що турнір пройшов, 
м’яко кажучи, не зовсім так, як плану-
вали. Натомість новий очільник біатлон-
ної федерації Іван Крулько не вважає ре-
зультати провальними.
 «Почали дуже гарно, вважаю. Ре-
зультати Дмитра Підручного — п’яте 
місце в спринті, восьме — у персьюті, три 
біатлоністи відібралися в мас-старт, один 
із них запасний, Артем Тищенко показав 
прекрасний результат в індивідуальній 
гонці, його особистий рекорд. Тому не 
можна сказати, що чемпіонат світу був 
зовсім провальним. Хоча, безумовно, від 

кожної гонки хочеться кращих резуль-
татів», — визнав Крулько.
 «Очікували цього від естафет, але 
вони пройшли під акомпанемент «лоте-
реї»: пориви вітру, в когось закривали-
ся мішені, а хтось робив багато кіл на-
віть із додатковим патроном. Але головне 
— маємо закінчити успішно цей сезон і 
спробувати створювати нові підходи, щоб 
у нас підростала зміна, молодь команди», 
— наголосив президент федерації.
 Крулько також оцінив роботу обох 
тренерських штабів. «Із чоловічою збір-
ною в нас ситуація гарна склалася, хоча 
історично в українському біатлоні було 
навпаки — жінки краще виступали. Вва-
жаю, що Санітра добре доклався до того, 
що у нас з’явилася плеяда молодих біат-
лоністів в основну команду. Що стосуєть-
ся жінок, у нас є криза і зміна поколінь, 
яку видно неозброєним оком. Як буде 
далі — поживемо-побачимо, після сезону 
озвучимо все для вболівальників і ЗМІ», 
— резюмував функціонер. ■

СЕРЕДА, 22 ЛЮТОГО 202314 СПОРТ
«Ми б дуже хотіли бачити Сергія Реброва на посту головного тренера 
національної збірної, і він теж цього прагне. Але ця тема дуже складна 
та неоднозначна».

Олексій Михайличенко
перший віцепрезидент УАФ

УКРАЇНА МОЛОДА

ФУТБОЛ

Весняна вакансія
В Українській асоціації футболу досі не можуть визначитися 
з кандидатурою нового наставника збірної країни

■

Руслан Ротань на короткий час може очолити національну збірну України.
Фото з сайту www.ua-football.com.

❙
❙

БІАТЛОН

Криза жанру 
Українські біатлоністи вперше за багато років їдуть 
із чемпіонату світу без нагород

■

Результат Підручного в спринті так і став найкращим для всієї збірної в Оберхофі. 
Фото: Getty Images.

❙
❙
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СЕРЕДА, 22 ЛЮТОГО 2023СМАЧНЕ ЖИТТЯ

Масляна іде — свято веде! 
Не спіть, не дрімайте, спішіть, 
поспішайте!
Дарує Масляна нам на прощання —
Свято веселе зимове, останнє.

 Нарешті дочекалися одного з 
найяскравіших і найсмачніших свят 
року — Масляну ( Масницю), а тривати-
ме воно цілий тиждень — 20—27 люто-
го. Головною стравою й атрибутом є круг-
ленькі, рум’яні млинці, що символізують 
сонце. Їх печуть усі сім днів і традиційно 
пригощаються протягом усього Сирного 
тижня. А в кожної господині обов’язково 
припасений у записнику свій рецепт, 
адже так хочеться здивувати гостей і по-
радувати домашніх смачними і красиви-
ми млинцями.
 Їх роблять на молоці, на кефірі, на си-
роватці, на укропі, простій воді й навіть 
на пиві. Не менш різноманітною буває і 
начинка для млинців: картопля, гриби, 
рис, риба, ікра, овочі, сир, мед або прос-
то варення.
 У перший день свята першим млин-
цем завжди поминали покійних. 
 А ось у вівторок господині випікали 
оригінальні пишні, часто двоколірні сма-
колики.
 Середа — особливий день для усіх 
тещ, бо саме цього дня дочки приходили 
із зятями до батьків, і їх пригощали смач-
ними млинцями. А щоб догодити зятю, 
щедро поливали сметанкою, згущеним 
молоком або солодким сиропом.
 Наступного дня святкові веселощі 
розгорталися на повну котушку і госпо-
дині йшли в кулінарний розгул.
 А в п’ятницю вже теща ходила в гості 
до зятя смакувати млинці його приготу-
вання. Тож якщо ви не ас у кулінарії, до-
ведеться братися за справу, інакше при-
хильність тещі не вдасться завоювати.
 У вихідний суботній день невістки 
демонстрували свої кулінарні таланти і 
частували млинцями родичів чоловіка.
  Та головне — вдосталь пригостити 
його сестру.
 Неділя — останній і найурочистіший 
день Масляного тижня, тому і млинці в 
такий день повинні бути святкові, гар-
но оформлені, а головне — смачні, такі, 
щоб запам’яталися надовго. Адже на-
ступного  дня уже починається Великий 
піст, а під час нього гастрономічного свя-
та не буде.
 У багатьох складається думка, що для 
смаження млинців знадобиться чи не пів-
дня. Але це якщо ви колотите тісто «на 
око».
 За рецептом «Три склянки» вони за-
вжди вдаються тонесенькими, а смажити 
їх — одне задоволення. При цьому витра-
тите на приготування лише пів години.
 Рецепт дуже простий, потрібно лише 
запам’ятати, що продукти необхідно бра-
ти у трьох рівних порціях, і тоді ви отри-
маєте цілу гору смакоти. Ці млинці на-
стільки ароматні та привабливі, що ваші 
домашні будуть підкрадатися до вас на 
кухню, щоб першими поласувати ними.

Млинці за рецептом «Три склянки»

Вам знадобиться: 
— 1 склянка борошна; 
— 1 склянка молока;
— 1 склянка окропу;
— 2 яйця;
— 1 ст. л. цукру;
— 1 ч. л. солі;

— 40 мл рослинної олії.
 У великій мисці збийте міксером 
яйця, цукор та олію. Відразу й посоліть. 
Не вимикаючи міксера, швидко влий-
те склянку окропу, а слідом молоко. 
Пам’ятайте, що міксер не треба вими-
кати, бо після цього додається склянка 
борошна такого ж об’єму. Його необхід-
но заздалегідь просіяти через сито.
 Тісто повинне бути однорідної кон-
систенції, мати красивий колір і не міс-
тити грудочок, інакше страва вигляда-
тиме недосконало і зовсім неапетитно.
Розігрійте сковорідку і змастіть її рос-
линною олією. 
 Тепер можемо випікати млинці, за-
смажуючи з обох боків до рум’яності 
і викладати в тарілку. А уже начинка 
може бути найрізноманітніша:

Начинка з сиру, зелені та часнику

Інгредієнти:
— вершковий сир 100 г;
— сир 9% 100 г;
— зелень 1 пучок;
— часник 1-2 зубчики;
— сіль.
Приготування:
 Сир перетріть через сито і перемішай-
те з вершковим сиром.
Зелень — петрушку, кріп чи кінзу — про-
мийте під проточною водою і викладіть 
на 5 хвилин на паперові рушники, щоб 
увібралася зайва волога. Потім дріб-
но нарубайте ножем і додайте у сирну 
масу.
 За бажанням додайте в масу часник. 
Для цього його очистіть від лушпин-
ня та пропустіть через прес. Досоліть, 
якщо потрібно, і намажте млинці отри-
маною сумішшю. Також можна поклас-
ти в таку начинку шматочок слабосоло-
ного лосося або червону ікру.

Начинка з курячого філе та цибулі

Інгредієнти: 
— куряче філе 500 г;
— цибуля 1 шт.;
— олія для смаження, спеції, сіль.
Приготування:
 Цибулю почистіть від лушпиння і 
дрібно наріжте. Куряче філе промийте 
у проточній воді, обріжте плівку та про-
пустіть через м’ясорубку. Посоліть, по-
перчіть і ретельно перемішайте.
 Розігрійте сковороду з олією, 
викладіть на неї цибулю та обсмажте 
протягом кількох хвилин. Потім додайте 
подрібнене куряче філе зі спеціями і сма-
жте до готовності. Зніміть з вогню і заче-
кайте, доки начинка трохи охолоне.
 Викладіть 1-2 столової ложки начин-
ки на кожен млинець і загорніть «кон-
вертиком».

Начинка з грибів та сиру
Інгредієнти: 
— печериці 400 г;
— твердий сир 300 г;
— цибуля 1 шт.;

— зелень, рослинна олія або вершкове 
масло для смаження, спеції, сіль.
Приготування:
 Гриби вимийте, обріжте потемнілі міс-
ця, проваріть близько 5-7 хвилин та від-
киньте на друшляк. Після того як печери-
ці охолонуть, наріжте їх пластинами.
 Цибулю очистіть, наріжте її півкіль-
цями та викладіть на розігріту сково-
роду з рослинною олією або вершковим 
маслом. Обсмажуйте кілька хвилин, 
потім додайте гриби. Посоліть, попер-
чіть за смаком. Тушкуйте до появи зо-
лотавої скоринки. Зніміть з плити і дай-
те трохи охолонути.
 На великій тертушці натріть сир, зе-
лень промийте під водою і дрібно наріж-
те. З’єднайте в мисці гриби з цибулею, 
сиром та зеленню, перемішайте.
Викладіть декілька ложок начинки на 
млинець і загорніть його. За бажанням 
його можна підрум’янити на розпеченій 
сковороді.

Начинка з рису, яєць та сардин

Інгредієнти: 
— сардини в олії 240 г;
— яйця 4 шт.;
— зелена цибуля 1 пучок;
— рис 50 г, сіль.
Приготування:
 Яйця відварюйте приблизно 10 хви-
лин після закипання. Зачекайте, допоки 
вони охолонуть та наріжте кубиками.
 Рис відваріть у підсоленій воді до 
готовності. Зелену цибулю промийте, 
викладіть на рушник та дрібно наріжте. 
 Сардини подрібніть виделкою, додай-
те до них нарізані інгредієнти та зваре-
ний рис та начиніть млинці цією масою.

Печінкова начинка

Інгредієнти: 
— куряча або індича печінка 300 г;
— цибуля 2 шт.;
— олія 3 ст. л.;
— вершкове масло 30 г;
— морква 1 шт.;
— чорний мелений перець 0,5 ч. л., 
сіль.
Приготування:
 Печінку промийте та наріжте се-
редніми шматочками. Цибулю та мор-
кву очистіть, нашинкуйте соломкою, 

викладіть на розігріту сковороду з рос-
линною олією та злегка обсмажте.
 Овочі перекладіть на тарілку і смаж-
те на цій олії шматочки печінки. Додай-
те сіль, перець та спеції за смаком.
 Пропустіть через м’ясорубку обсма-
жені овочі та печінку, одночасно додаю-
чи вершкове масло. Потім зачекайте, доки 
начинка охолоне, викладіть її на млинець 
і загорніть у трубочку або «конвертики».

Деруни із фаршем

 Але без дерунів теж не обійтися... Адже, 
окрім традиційних млинців, прекрасним 
варіантом на Масляну стануть картопляні 
оладки, що називають дерунами. Це дуже 
популярна, смачна і ситна страва, яку най-
частіше подають до столу зі сметанкою або 
ж з часниковим соусом. Спробуйте, потім 
вас і за вуха не відтягнеш.
 Для приготування дерунів із фаршем 
вам знадобиться:
— фарш (свинина і яловичина) — 250 г;
— картопля, бажано велика — 8 шт.;
— яйця курячі — 2 шт.; 
— борошно пшеничне —3 ст. л.; 
— цибуля ріпчаста —1 шт.;
— сіль кухонна — за смаком;
— олія для смаження;
— сметана будь-якої жирності — 500 г.
 Спочатку приготуємо м’ясний фарш. 
Звісно, можна використовувати й мага-
зинний, однак, якщо ви нікуди не поспі-
шаєте, краще приготуйте його в домаш-
ніх умовах. Для цього візьміть 2 шт. ку-
рячого філе та перекрутіть його через 
мясорубку. Цибулю очистіть, промийте, 
наріжте досить дрібними кубиками та 
змішайте з м’ясом. Додайте трохи солі і 
чорного меленого перцю за смаком і доб-
ре перемішайте. Все, фарш готовий. 
 Тепер візьміть картоплю, гарнень-
ко вимийте її, очистіть і натріть на тер-
тушці. Ріпчасту цибулю також натріть 
на тертці або дуже дрібно поріжте й до-
дайте до картоплі. Посоліть і поперчіть 
за смаком. Розбийте курячі яйця, за ба-
жанням можна додати 2 столові ложки 
майонезу. Всипте борошно й перемішай-
те все до однорідної маси.
 На розігріту сковорідку столовою 
ложкою викладіть картопляну масу з 
розрахунку 1 ст. л. — один дерун. Звер-
ху поверх картоплі викладіть фарш і 
знову картоплю. Обсмажте з обох боків 
на середньому вогні до золотистого коль-
ору. Подавайте до столу гарячими зі сме-
таною та зеленню.
 Смачного!

* * *
 Звісно, що господині на святковий стіл, 
окрім млинців, готували всіляку всячи-
ну: тушкували капусту, ліпили варени-
ки, смажили рибу, запіканки, рибні пиро-
ги і, звісно, виробляли різні викрутаси до 
чаю— ватрушки, пряники, печені яблука, 
булочки, сирники. 
 Сучасна молодь пов’язує святкування 
Масляної лише з приготуванням млинців, 
однак увесь цей тиждень просякнутий тра-
диціями і символізмом. Оскільки цей пе-
ріод передує Великому посту, м’ясо і м’ясні 
продукти їсти уже не можна, а також вжи-
вати алкоголь. А ще не можна сваритися і 
злитися. В останній день тижня — у Про-
щену неділю — всі просили вибачення один 
в одного й самі прощали всіх кривдників, а 
молодята дарували подарунки батькам. 
 Тож це ідеальний час, щоб «відновити» 
своє життя, полегшити душу та позбутися 
давніх тягарів. ■

РЕЦЕПТИ

Що приготувати на Масляну?
■
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 Як тільки путін здохне, це буде 
перший випадок, коли всі країни від-
правлятимуть у росію не співчуття, а 
вітання.

* * *
 Запитують:
 — Як путіну зберегти обличчя?
 Відповідаємо:
 — У формаліні.

* * *
 Є побоювання, що коли бункер-
ний дід здохне, то весь світ стриба-
тиме в танцях від радості. А Земля 
може зійти з орбіти. Тож треба буде 
святкувати якось по черзі)

* * *
 Дзвонить власник Coca-Cola до 
Медведєва:
 — Чи хочете ви за 5 мільярдів 
доларів на рік змінити прапор росії 
на червоний, під колір Coca-Cola?
 — Важко відразу відповісти, 
мушу подумати.
 Медведєв дзвонить до путіна:
 — Володю, коли в нас закін-
чується контракт з Aquafresh?

* * *
 Коли Гітлер зрозумів, що про-
грав війну, застрелився 30 квітня. 
Маю надію, історія повториться.

 По горизонталі: 1. Тригоно-
метрична функція, відношення од-
ного катета прямокутного трикутни-
ка до іншого. 4. Геометричне тіло, 
прямокутний трикутник, обернений 
навколо одного з катетів. 8. Невели-
кий вступ, що передує основній час-
тині музичного твору. 9. Ім’я польки, 
дружини Якова Меха з книги Воло-
димира Лиса «Століття Якова». 10. 
Український художник, автор Ме-
моріального комплексу «Пам’яті ге-
роїв Крут». 13. Німецький вугільний 
район. 14. Британський письменник 
і публіцист індійського походження, 
засуджений ісламістами за «Сата-
нинські вірші». 17. Хвойний ліс. 18. 
Широка площа перед замком, па-
лацом або фортецею. 22. Нетлінна 
плоть святого. 23. Офіційна цере-
монія вступу президента на посаду. 
24. Гірський масив у Середній Азії. 
25. Форма протесту, яка полягає в 
демонстративному ігноруванні ви-
мог керівництва.
 По вертикалі: 1. Виголена 
маківка у католицьких ченців. 2. Гу-
цульський верхній одяг, короткий ко-
жух шерстю назовні. 3. Третє за ве-
личиною місто Естонії, поразку під 
яким більшовики перетворили на 
міф про творення червоної армії. 5. 
Знаменитий французький курорт. 6. 
«День світився, як ... Цецілія. Дерся 
плющ на сходи і стіну. Два ченці, на 
те ж вона й Сицилія, — обробляли 

нивку кам’яну». (Ліна Костенко). 7. 
Українська пташка з яскравим чу-
бом. 8. Полтавський полковник, який 
писав Петру І доноси на Мазепу. 10. 
Отруйна змія. 11. Кущова ягода, гіб-
рид смородини та агрусу. 12. Героїня 
дилогії Льюїса Керрола. 15. «Слово, 
моя ти єдиная ..., ми не повинні заги-
нуть обоє». (Леся Українка). 16. Один 
із найбільших у світі художніх і куль-
турно-історичних музеїв, розташова-
ний у Санкт-Петербурзі. 18. Найкращі 
представники суспільства. 19. Чере-
вичок балерини. 20. Святий, що допо-
магає в навчанні. 21. Британська при-
нцеса, мама принців Вільяма та Гар-
рі. 22. Ім’я колишнього президента 
Грузії та губернатора Одещини, яко-
го в грузинській в’язниці доводять до 
смерті. ■

Кросворд №7
від 15 лютого

Марія НЕВЗГЛЯД

 Алеку Болдуїну пред’явлено 
формальні звинувачення у нена-
вмисному вбивстві на зйомках 
фільму «Іржа». Про це повідом-
ляє видання Page Six.
 Звинувачення також висунули 
Ханне Гутерреш-Рід, яка відпові-
дала за зброю на зйомках фільму. 
Тепер їй і Болдуїну загрожує до 
18 місяців в’язниці та потенцій-
на п’ятирічна заборона на вико-
ристання зброї.
 Нагадаємо, що оператор Га-
лина Хатчинс загинула в жовтні 
2021 року. Під час зйомок Болдуїн 
вистрелив із револьвера, випадко-
во вбивши її та поранивши режисе-
ра фільму Джоела Соусу. Як ствер-
джував актор, він не натискав на 

спусковий гачок, а лише звів і від-
пустив курок, дотримуючись вказі-
вок Хатчинс, яка вибудовувала 

кадр. Револьвер мав бути зарядже-
ний холостими патронами, проте 
вони виявилися бойовими. ■

Марія ТКАЧЕНКО

 Про те, що зірка вагітна, стало 
відомо на Super Bowl-2023 під час 
виступу: співачка розкрила свій 
комбінезон і показала округлий 
живіт.
 Папараці зняли поп-діву, коли 
вона виходила з ресторану після 
вечері в Санта-Моніці. Для сво-
го виходу Ріанна обрала довгу 
шубу, футболку з принтом та ши-
рокі штани. Очі зірка приховала 
за чорними окулярами.  Раніше 
співачка вперше знялася з сином 
для обкладинки Vogue. Крім ньо-

го, в кадрі був ASAP Rocky.
 Минулого року в травні 
Ріанна та ASAP Rocky вперше 
стали батьками — в них наро-
дився син. Закохані довгий 
час приховували малюка, але 
недавно в мережі з’явилися 
його фотографії. Інші под-
робиці про первістка зір-
ки не розкривають. Чутки 
про їхній роман уперше 
з’явилися 2020 року, 
але офіційно пара під-
твердила стосунки 
лише через рік. ■

23—24 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: ясно, без опадів. Вiтер північно-східний, 1-3 м/сек. 
Температура вночi -6...-7, удень -2...-3. Післязавтра вночі 
-1...-3, удень +3...+4.

Курорти Карпат: ясно, без опадів. 
Славське: вночі -2...-3, удень 0...+6. 
Яремче: вночі -2...-3, удень -3...+3. 
Міжгір’я: вночі -1...-2, удень +2...+6. 
Рахів: уночі -2...-4, удень +1...+3.

ДОЧЕКАЛИСЯ

Ріанна вдруге стане матір’ю
Перший вихід Ріанни після того, 
як вона оголосила про другу вагітність

■

ЗІРКОВЕ ЖИТТЯ

Багаті теж плачуть
Алека Болдуїна звинуватили в убивстві 
на зйомках «Іржі»: йому загрожує 
до 1,5 року в’язниці

■

Ріанна 
оголосила
про другу 
вагітність.
Фото з сайту

pravda.if.ua.

❙
❙
❙
❙
❙
❙

Алеку Болдуїну висунули звинувачення.
Фото з сайту google.com.

❙
❙

Воїн світла, воїн добра
Із чемпіоном світу з кікбоксингу, Героєм України Максимом Кагалом попрощалися в Кременчуці через 
понад дев’ять місяців після його загибелі під час оборони Маріуполя
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