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стор. 5»

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал                                                                                             стор. 15 

Максим Кагал жив із вогнем у серці.
Фото з сайту 24tv.ua.
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стор. 8»

Друзі пізнаються в біді

Польща 

— нова 

воєнна 

наддержава 

Європи

Хатні прибиральниці залишили бруд 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 38,611 грн

Другого березня у Вищому 

антикорупційному суді під 

головуванням судді Андрія Біцюка 

відбудеться засідання  у справі 

«домогосподарок Мамая»

стор. 6—7»

стор. 10»

Людині війни 

складно повернутися 

в ситуацію «тут і 

зараз», але зробити 

це не лише можливо, 

а й необхідно

Пошук втраченої реальності

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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«Автоматичний обмін інформацією надає більше можливостей податковій 
службі для виявлення порушень у деклараціях доходів та контролю за 
сплатою податків».

Ольга Черевко, ЮК GLS

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Міністерство фінансів пові-
домляє, що триває співпраця з єв-
ропейськими інституціями з ме-
тою запровадження в Україні ав-
томатичного обміну інформацією 
про фінансові рахунки, відповід-
но до міжнародного Загального 
стандарту звітності CRS (Common 
Reporting Standard, далі — Стан-
дарт CRS). Це суттєвий крок на 
шляху імплементації Україною 
права ЄС у сфері адміністративно-
го співробітництва з податкових 
питань.
 Прийняття відповідного зако-
нопроєкту №8131 у найближчі тер-
міни є вкрай важливим для краї-
ни. «Це дуже важливий крок для 
України, яка прагне бути рівним 
партнером серед рівних у європей-
ській спільноті. Це приклад однієї 
з найкращих практик, яка вже ус-
пішно працює в багатьох країнах, 
та глобальний проєкт, що змінює 
ставлення до розкриття інформації 
про фінансові рахунки», — наголо-
сила заступниця міністра фінансів 
Світлана Воробей. Адже Україна 
хоче якомога швидше стати членом 
ЄС, а для цього треба в тому числі 
відповідати сучасним стандартам 
контролю зі сплати податків.
 Система CRS існує у світі вже 9 
років, інформацією про фінансові 
рахунки обмінюються 110 юрис-
дикцій. Зокрема, всі держави-чле-
ни Євросоюзу щороку надсилають 
партнерам дані про фінансові обо-
рудки громадян і компаній. Що 
стосується фізичних осіб, то по-
даткові органи обмінюватимуться 
інформацією стосовно залишків на 
банківських рахунках, депозитах, 
у цінних паперах та на інвестицій-
них рахунках, але обміну даними 
про інші активи, зокрема щодо не-
рухомості, не передбачено. 
 «Якщо ви — громадянин Ук-
раїни і у вас відкрито рахунок в од-
ному з українських банків і в бан-
ку країни ЄС, то банк буде  пода-
вати інформацію про стан вашого 
рахунку в фіскальну службу своєї 
країни, а та, в свою чергу, обмі-
нюватиметься інформацією з фіс-
кальною службою іншої країни», 
— пояснює адвокат ЮФ GRACERS 
Станістав Полевий. 
 Для юридичних осіб передба-
чено обмін персональними даними 
бенефіціара, інформацією щодо по-
точних та закордонних рахунків. 
Перший «чейндж» планується на 
2024 рік, але не раніше, ніж буде 
відмінено воєнний стан. Утім уже 
зараз це безпосередньо стосується 
наших співвітчизників-біженців, 
які або отримують соціальну до-
помогу, або почали вести бізнес чи 
знайшли роботу в ЄС. До речі, ста-
ном на 31 січня 2023 року тільки в 
Європі зафіксовано 4,8 млн україн-
ців, які знайшли там прихисток від 
війни. За даними НБУ, наші біжен-
ці витрачають щомісяця за кордо-
ном близько $2 млрд, тільки за ос-
танні пів року вони купили неру-
хомості за кордоном утричі більше, 
ніж у 2021 році, і це незважаючи на 
введені НБУ обмеження за перека-
зами.
 При цьому чимало українців за 
кордоном отримують соціальну до-

помогу. Таким чином рано чи піз-
но постане питання: на які кошти 
живе людина? Якщо український 
біженець здійснює великі покуп-
ки за кордоном, витрачає великі 
суми, користується соціальними 
пільгами, його діти ходять до шко-
ли, але при цьому в нього немає до-
ходів і він отримує соціальну допо-
могу, то рано чи пізно це привер-
не увагу податкових органів краї-
ни перебування. «Найкращий» 
спосіб привернути увагу фіскалів 
— поповнювати свій іноземний ра-
хунок готівковими коштами. 
 Біженці повинні будуть само-
стійно визначитися, податкови-
ми резидентами якої країни вони 
є. Для українців це може бути про-
блемою, адже більшість з них пе-
ребувають за межами України по-
над пів року, знайшли там роботу, 
відкрили бізнес, тобто вже можуть 
вважатись податковими резиден-
тами країни перебування. Але ж в 
Україні в них залишились зареєс-
тровані ФОПи, тобто вони залиша-
ються українськими податковими 
резидентами. Якщо, наприклад, 
ви заповнюєте формуляр у дансь-
кому банку і вказуєте себе як ук-
раїнського податкового резидента, 
то ваша фінансова інформація не 
буде надсилатись у Данію, але Ук-
раїна отримає інформацію щодо ва-
ших данських рахунків. Але якщо 
ви повідомите український банк, 
що є данським податковим рези-
дентом, то Україна зобов’язана 
надіслати інформацію про ваші ра-
хунки та залишки коштів у подат-
кову Данії.
 Схитрувати, тобто всидіти на 
двох стільцях, не вдасться. «Ав-
томатичний обмін інформацією 
надає більше можливостей подат-
ковій службі для виявлення пору-
шень у деклараціях доходів та кон-
тролю за сплатою податків», — на-
голошує Ольга Черевко з ЮК GLS. 
Вона радить створювати власну по-
даткову стратегію залежно від того, 
де людина планує постійно працю-
вати та мати центр життєвих інте-
ресів. 
 В умовах воєнного стану в Ук-
раїні нашим співвітчизникам час-
то надають спеціальний статус і 
роз’яснюють, на яких умовах на 
українських біженців не поши-
рюється податкова резидентність, 
тож треба постійно відслідковува-
ти цю інформацію в країні перебу-
вання. Але приховати або занизи-
ти свій дохід — кепська ідея, адже 
завдяки обміну даними це стане ві-
домо. До речі, система нарахуван-
ня соціальних виплат залежить не 
лише від кожної окремої країни, а 
й розраховується, виходячи з рів-
ня декларованих доходів заявни-
ка. Якщо ж вони перевищують роз-
мір соціальної допомоги, то випла-
ти відміняють. Неправдиві відо-
мості можуть потягнути за собою 
покарання. Наприклад, за слова-
ми аналітика Ukraine Economic 
Outlook Михайла Кухаря, в Ні-
меччині тих, хто отримав допомо-
гу, чекає 20—30 тис. євро штрафу 
за ненадання відомостей, що в них 
є українські карти і за ними були 
витрати. 
 Таке воно, життя в Європі, про-
зоре і принципове. ■

ПОДАТКИ

Не прибідняйтеся!
Заможним українцям, які отримують у Європі 
соціальні виплати, світять немалі штрафи 
за неправдиве декларування

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Новина про підірваний 
російський розвідувальний 
літак А-50У серйозно роз-
нервувала «бацьку» лука-
шенка. Він терміново зібрав 
керівників свого силового 
блоку і почав вимагати вста-
новлення в їхніх лавах заліз-
ної дисципліни. 
 Звісно, причиною його 
гніву міг стати справедливий 
наганяй від кремлівських ку-
раторів за відвертий ляп у «Ма-
чулищах». Але військовий ек-
сперт Олег Жданов поділився 
з цього приводу дещо несподі-
ваною версією. На його дум-
ку, «очі та вуха авіації та ра-
кетних військ росії» (такий 
статус мала крилата маши-
на з тарілкою) могли пошко-
дити спецслужби рашистів 
задля тиску на незговірливо-
го союзника. Мовляв, якщо 
ми знесли у повітря літак на 
стратегічному об’єкті, що має 
серйозну охорону, то твій бро-
ньований автомобіль підірва-
ти у Мінську для нас узагалі 
не проблема. 
 У самій росії нині теж не-
спокійно. Москалі нарешті 
помітили масові втрати «мо-
біків» під Вугледаром і заби-
ли на сполох. Зокрема, відо-
мий військовий телеграм-ка-
нал GREY ZONE обрушився з 

нищівною критикою на гене-
рала Рустама Мурадова. За 
даними дописувачів, штур-
муючи це місто, він «угро-
бив» 40-ву та 155-ту брига-
ди морської піхоти і продов-
жує донищувати 5-ту танко-
ву бригаду, яка вважається в 
їхній армії найкращою. Оз-
вучені втрати настільки по-
мітні, що проблемного ко-
мандувача армійці вимага-
ють віддати під трибунал. 
 Противник на фрон-
ті цими днями зазнав вели-
ких втрат не лише у живій 
силі. Українські артилерис-
ти за останній тиждень зни-
щили чимало баз окупантів, 
а також складів з боєприпа-
сами і пально-мастильними 
матеріалами у Херсонсько-
му, Донецькому та Запорізь-
кому регіонах. «Прилетіло» 
навіть у ті населені пункти, 
які раніше не могла накрити 
наша артилерія через відсут-
ність далекобійної техніки. 
 На південному фронті 
ВСУ намагаються відтісни-
ти ворога від Дніпра, підій-
шовши до окупантів на дуже 
близьку відстань. За сло-
вами керівниці пресцентру 
Сил оборони півдня Наталії 
Гуменюк, ця річка фактич-
но стала лінією фронту. «З 
цієї причини обстріли досить 
щільні, — каже вона. — Ми 

працюємо над тим, аби посу-
нути їх, знищити їхні спос-
тережні пости, запаси і скуп-
чення техніки. Днями, нап-
риклад, відпрацювали ре-
зультативно по блокпостах 
у районі Нової Каховки. Там 
же накрили бліндаж з особо-
вим складом і спостережний 
пункт неподалік». 
 Загалом ВСУ за рік вій-
ни вже встигли демілітари-
зувати понад 148 тис. 130 
путінських загарбників. 
Лише за добу 25-26 лютого 
на концерт до кобзона виру-
шило 660 мобіків. 
 У свою чергу голова Лу-
ганської ОВА Сергій Гайдай 
повідомив про помітну ак-
тивізацію рашистів на цій ді-
лянці фронту. За останні два 
тижні ворог звіз сюди вели-
чезну кількість важкої тех-
ніки, боєприпасів і нових мо-
білізованих. За його словами, 
на даному етапі кацапи про-
водять зондування слабких 
місць в українській обороні. 
Вони збільшили кількість об-
стрілів як на лінії зіткнення, 
так і в тилу, а також частіше 
проводять атаки. Особливо га-
ряче цими днями на Сватів-
щині, поблизу Кремінної та в 
районі Білогорівки. Втім Сер-
гій Гайдай сподівається, що 
масштабного наступу тут не 
буде. ■

НА ФРОНТІ

Уже все не за планом
Наші військові тримають оборону на сході й намагаються 
відтіснити ворога від Дніпра на Херсонщині

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Шевченковому краю 
до Православної церкви Ук-
раїни приєдналася парафія 
на честь Успіння Пресвятої 
Богородиці села Степанці 
Черкаського району.
 «Рішення про вихід із 
юрисдикції УПЦ московсь-
кого патріархату та приєд-
нання до Православної цер-
кви України православна 
громада Степанців прий-
няла на загальних зборах 
ще 28 травня 2022 року», 
— розповідають «УМ» у 
Черкаській єпархії ПЦУ. 
Але, пояснюють, через пе-
решкоди, котрі чинив по-
передній настоятель пара-
фії, священник московсь-
кої церкви, віряни не мали 
змоги потрапити до свого 
храму.
 «Нарешті днями завдя-
ки підтримці юристів віря-
ни разом зі священником 
Православної церкви Ук-
раїни протоієреєм Сергієм 
Нікітіним уперше за трива-
лий час мали змогу потра-
пити до рідного храму та по-
молитися рідною мовою за 
Україну та її захисників», 
— підсумовують у Черкась-
кій парафії ПЦУ. ■

ВИБІР

Помолитися рідною мовою
На Черкащині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ

■

Ще одна московська церква стала справді українською.
Фото Черкаської парафії ПЦУ.

❙
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Це ж 
натуральна 
100-
відсоткова 
«бавовна»
Переважна більшість 
українців — за удари по 
території росії
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Сподівання росії на капітуляцію 
українців після повномасштабного 
вторгнення розбилися, як вода об ске-
лю. Ба більше, переважна більшість 
громадян України вважає, що замало 
бити по ворогу на своїй території — 
потрібно нищити кацапів на «іскон-
но русскіх землях». 
 Так, згідно з проведеним Київсь-
ким міжнародним інститутом со-
ціології опитуванням, 90% україн-
ців вважають, що необхідно завдава-
ти ударів по території росії. Зокрема, 
38% респондентів переконані, що за-
вдавати ударів необхідно лише по вій-
ськових об’єктах, а 39% говорять про 
військові об’єкти та об’єкти енерге-
тичної інфраструктури.
 Крім цього, 13% опитаних зазна-
чають, що удари мають завдаватися 
взагалі по всіх об’єктах, у т. ч. по на-
селенню, як це робить сама рф. Лише 
7% респондентів не підтримують за-
вдавання ударів по агресору.
 У січні керівник ГУР Міноборони 
Кирило Буданов припустив, що уда-
ри по території рф ставатимуть усе 
«глибшими і глибшими», проте... не 
став брати на себе відповідальність за 
удари по російських авіабазах. У свою 
чергу, міністр оборони Олексій Резні-
ков 2 лютого запевнив: Україна гаран-
тує партнерам, що не використовува-
тиме західну зброю для атак на тери-
торію росії.
 Хоч як би там було, але на ворожій 
території регулярно «бавовниться». 
Так, 5 грудня 2022 року невідомий 
безпілотник упав на злітно-посад-
ковій смузі авіабази Енгельс-2 у Са-
ратовській області. Супутникові знім-
ки зафіксували пошкодження що-
найменше одного бомбардувальника   
Ту-95.
 Того ж дня на аеродромі під Рязан-
ню вибухнув бензовоз. У міноборони 
країни-агресорки заявили, що внаслі-
док інцидентів загинули троє російсь-
ких військових, ще четверо постраж-
дали.
 У ніч на 26 грудня в Енгельсі став-
ся новий потужний вибух на тому ж 
військовому аеродромі. За даними ук-
раїнської розвідки, внаслідок цього 
загинули щонайменше троє росіян.
 Речник командування Повітряних 
сил Юрій Ігнат назвав вибухи 26 груд-
ня «наслідками російської агресії». 
Він також повідомив, що у зв’язку з 
інцидентами росія передислокувала 
свою стратегічну авіацію. Свою при-
четність до вибухів українська сторо-
на прямо не коментує.
 Ще одним «сюрпризом» для пів-
нічних «братів» стала «свіжа» НП: 
вранці 26 лютого на білоруському 
 аеродромі Мачулищі, який викорис-
товують російські повітряно-косміч-
ні війська, сталися вибухи, внаслідок 
яких було серйозно пошкоджено літак 
далекого радіолокаційного стежен-
ня А-50. Цей літак із бортовим номе-
ром RF-93966 регулярно брав участь 
у дронно-ракетних обстрілах Украї-
ни, виконуючи наведення смертонос-
ної зброї. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У середмісті Черкас вста-
новили тематичну інсталяцію 
під назвою «365 днів Незлам-
ності». Її створили спеціаль-
но до дня початку повномас-
штабного вторгнення російсь-
ких окупантів в Україну.
 Як повідомили «Україні 
молодій» у Черкаській міській 
раді, на Соборній площі міста 
встановили 365 відстріляних 
бойових гільз, із яких пророс-
тають соняхи. 
 «Ці гільзи символізують 

кожен день, коли ворог обстрі-
лював наші міста, нашу зем-
лю. Квіти соняшнику обрали 
не випадково, оскільки вони є 
уособленням миру та процві-
тання, нової надії та життя», 
— розповідають у Черкаській 
міській раді.
 Центром інсталяції стало 
закривавлене серце «Війна — 
це біль» черкаського скульп-
тора Романа Турецького. Це 
ж як серце України — поніве-
чене, розтерзане, але живе.
 «Тематична інсталяція 
діятиме як нагадування про 

незламність і мужність на-
шого народу в боротьбі за 
право вільно жити у своїй 
вільній країні. Тож усі охочі 
зможуть відвідати її, щоб від-
чути: непереборну силу жит-
тя неможливо вбити чи зупи-
нити, воно все одно пророс-
те, навіть крізь смерть», — 
кажуть у Черкаській міській 
раді.
 І додають, що українці зди-

вували весь світ своєю незлам-
ністю, бо стали на захист своєї 
держави майже голіруч. Ми 
примусили прогресивне люд-
ство ще раз перечитати під-
ручники історії й усвідомити: 
добро має бути озброєним і рі-
шучим. Ми продовжуємо вою-
вати за державу, свої принци-
пи, рідні домівки, і вже навіть 
наш ворог розуміє, що ми пе-
реможемо. ■

У Черкасах на Соборній у відстріляних гільзах «виросли» соняшники.
Фото надане Черкаською міською радою.

❙
❙

ІНСТАЛЯЦІЇ

Квіти надії
У відстріляних гільзах черкащани 
«посадили» соняшники

■

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Повномасштабне вторгнення росії в 
Україну оголило наші нерви. Водночас 
декого воно швидко змінило й загартува-
ло, декого змусило за певний період часу 
переформатовувати своє життя, знаходи-
ти нові сенси й застосування. Але це сто-
сується не лише безпосередньо українців і 
не лише дорослих. Чимало мешканців ін-
ших країн — як дорослих, так і юних — 
також живуть у режимі війни України за 
свободу й незалежність. Власне, за своє 
життя. 
 Саме таке серйозне сприйняття й усві-
домлення цієї жорстокої битви антагоніс-
тичних цивілізаційних світів заставило 
американського 16-річного підлітка ук-
раїнського походження Юліяна Длябогу 
діяти.
 З перших моментів повномасштабно-
го вторгнення, з тієї чорної ночі, коли ра-
шистські ракети почали бити всю Украї-
ну, Юліян вирішив, що мусить бути корис-
ним для пришвидшення нашої перемоги. 
Він зініціював періодичний збір коштів на 
підтримку українській армії. 
 До проєкту долучились його шкільні 
друзі українського походження — Кевін 
Юзенів та Модест Бурчак. Усі вони — сту-
денти Ріджіс (Regis High School) у Нью 

Йорку, що вже понад 100 років є елітар-
ною католицькою середньою школою-гім-
назією для хлопців-відмінників у США.
 Загалом, за 2022 рік наші юні амери-
канські українці відправили на потреби 
ЗСУ близько 5 тис. доларів. «Я вважаю 
Україну своєю Батьківщиною і рідною 
землею, хоча народився в Америці. Кіль-
ка разів відвідував землю свого роду, де 
народилась моя мати, — місто Тернопіль, 
— розповідає «УМ» Юліян Длябога. — І 
не можу бути простим споглядачем всьо-
го, що відбувається зараз в Україні. Я пи-
шаюся своїм героїчним українським на-
родом. Пишаюся тим, що наша армія по-
казала себе як одна з найсміливіших і 
найсильніших у світі. Вірю в нашу швид-
ку й остаточну перемогу». 
 На початку 2023 року Юліян, Кевін та 
Модест відправили до України, а саме для 
солдатів, котрі наразі воюють за Бахмут, 
784 пари шкарпеток. 
 Заслуговує на увагу й історія цієї ідеї. 
На Різдвяні свята, наприкінці грудня 
2022 р.,       підліток побачив у новинах, як 
український захисник, який воює за Бах-
мут, грів босі ноги над свічкою...
 «Мене так схвилював цей сюжет, я 
відчув, що маю щось зробити для наших 
героїв, — каже юний волонтер. — Тому 
було вирішено відправити саме шкар-

петки, адресно — для захисників Бахму-
та. Наразі знаю, що на момент нашої роз-
мови вони доставлені до лінії фронту і, 
можливо, вже й роздані воякам. Тішить 
душу, що трохи тепла з далекої Америки 
додасть іще більшої впевненості й переко-
нання, що за українських солдатів уболі-
ває весь прогресивний світ і не лише ет-
нічні українці».
 Ми ж в Україні дякуємо всім, на всіх 
материках, таким, як Юліян, небайду-
жим до долі своєї материнської землі. ■

Юний патріот України зі США Юліян Длябога.❙

ДОПОМОГА

Длябога — для Бога і для ЗСУ
Волонтерська діаспора США: юні американські українці наближають нашу перемогу

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 В Україні фактично не 
лишилося регіонів, де б ра-
шисти артилерійськими об-
стрілами не пошкодили хоча 
б одну станцію з виробниц-
тва і передачі електро енергії. 
Але фахівцям наразі вдало-
ся стабілізувати ситуацію, у 
тому числі й завдяки вико-
ристанню альтернативних 
джерел живлення. 
 Одним із запасних 
варіантів стали газотурбін-
ні установки. «Унаслідок 
атак ми зрозуміли, що є си-
туації, коли можемо гене-
рувати, але не можемо пере-
дати електроенергію в пев-
ні регіони, де виник її дефі-
цит, — повідомив міністр 
енергетики Герман Галу-
щенко під час робочої поїз-
дки на Харківщину. — Най-
скоріше рішення — газо-
турбінна генерація. Вона 
не є високою, але є манев-
реною, дає потужність. Це 
таке швидке рішення, яке 

треба реалізувати до на-
ступного опалювального се-
зону». До цієї роботи у Хар-
кові вже приступили, пара-
лельно облаштовуючи енер-
гетичні об’єкти захисними 
спорудами. 
 Дискусії про розвиток 
розподільної генерації в 
Україні точаться вже дав-
но, але до великої війни цей 
напрямок майже не розви-
вався.
 Йдеться про використан-
ня повноцінних газотурбін-
них та газопоршневих елек-
тростанцій, які можуть пра-
цювати протягом тривалого 

часу і не потребують особ-
ливого обслуговування. 
 Кожна з таких установок 
має невисоку потужність. 
Втім, задіявши на об’єкті 
кілька станцій, можна от-
римати потенціал одного 
атомного блоку. «Вони хо-
роші тим, що швидко роз-
ганяються — до трьох хви-
лин, — прокоментував до-
цільність розвитку цього 
проєкту прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. — Для 
порівняння: атомний блок 
розганяється три доби. Теп-
ловий блок з холодного ста-
ну «піднімається» 8-12 го-

дин, з гарячого стану — 0,5-
1,5 години».
 За словами пана Шми-
галя, альтернативні елект-
ростанції можна використо-
вувати у великих містах та-
кож для забезпечення жи-
телів водою і теплом. Друга 
галузь їх застосування — 
енергетична безпека атомної 
генерації. «Коли при блека-
уті розвалюється мережа, — 
каже він, — усе розбалансо-
вується і вимикається. Аби 
запустити атомний блок, 
потрібно 100-150 МВт. Тут 
можуть допомогти саме га-
зотурбінні установки». ■

ЗАПАСНИЙ ВАРІАНТ

Мобільна альтернатива  
До наступного опалювального сезону Харківщина 
збільшить виробництво електроенергії за рахунок розвитку 
газотурбінної генерації

■



4 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 1 БЕРЕЗНЯ 2023 ПОЛІТИКА

Тетяна ПАРХОМЧУК

Понад тиждень суспільство 
аналізує візит президента Сполу-
чених Штатів Джо Байдена в Ук-
раїну 20 лютого — в день пам’яті 
Героїв Небесної сотні, у день по-
чатку реальної війни в Україні 
2014 року, напередодні річниці 
повномасштабного вторгнення і 
в День президентів США, котрий 
там традиційно відзначають. 
Це був перший в історії випадок, 
коли чинний президент Амери-
ки поїхав у країну, в котрій іде 
справжня, жорстока війна, ве-
дуться масштабні бойові дії, але 
в них не беруть участь амери-
канські військові, немає тут роз-
ташованого американського вій-
ськового контингенту і ВПС США 
не контролюють повітряний про-
стір України. Тобто американсь-
кі збройні сили не змогли б за 
певних критичних умов прийти 
на допомогу своєму Верховному 
Головнокомандувачу.
Нагадаємо, що Джо Байден у 
Києві обіцяв зберігати підтримку 
України на тлі ознак, що москва 
не хоче відмовлятися від нама-
гань силою підкорити українців 
і кидає нові сили у спроби на-
ступу. Крім того, він оголосив 
про новий пакет військової до-
помоги Україні та повідомив про 
намір запровадити нові санкції 
щодо росії. І такий крок амери-
канського президента був дуже 
важливий для українського сус-
пільства на тлі хаотичних ігрищ 
Банкової. 

Американський президент — 
українському народу
 Звісно, головним адреса-
том для президента США є ук-
раїнське суспільство. Для ук-
раїнців це візит надії. І суть 
не лише в тому, що Байден по-
обіцяв нам 700 танків і 1 тися-
чу артсистем. Україна отрима-
ла дуже чіткий сигнал, що Спо-
лучені Штати не залишать нас 
сам на сам. У річницю початку 
повномасштабної війни, яка 
спричинила неймовірні страж-
дання народу та екзистенційні 
виклики для української де-
ржавності, нам важливо було 
побачити в Києві лідера США 
та почути його запевнення у 
продовженні стабільної під-
тримки боротьби українців.
 Фраза президента Байде-
на «Минув рік. Київ вистояв. 
Україна вистояла. Демократія 
вистояла» — засвідчила перед 
багатостраждальним українсь-
ким народом, що очільник Бі-
лого дому поставив Україну в 
центр своєї концепції глобаль-
ного протистояння демократії 
проти авторитаризму.
 З іншого боку, було надіс-
лано потужний сигнал путіну, 
який розраховує на вичерпан-
ня запасу матеріальних резер-
вів та рішучості Заходу у під-
тримці України.
 Водночас Байден скористав-
ся київським майданчиком ще 
й для того, щоби підтримати 
єдність західного проукраїнсь-
кого альянсу. Бо інколи скла-
дається враження, що ми має-
мо справу з дипломатичними 
гойдалками, коли правиль-
ні констатації та політичні за-
яви супроводжуються «уточ-
неннями» й «умовами», пос-
тавки зброї часом мають хао-
тичний характер і проходять 
повільно, а ухвалення санк-
ційних пакетів проти росії за-
звичай супроводжується агре-
сивним захистом інтересів ве-
ликих «національних виробни-
ків» окремих країн.
 І це при тому, що Захід ро-
зуміє, що перемога України в 
цій війні — питання часу, що 
Євросоюз не може допусти-

ти прямого східного кордону 
з країною-тираном, бо без «по-
душки безпеки» у вигляді Ук-
раїни будь-яка ДТП на зустріч-
ній із росією може стати для 
європейської демократії смер-
тельною.

Тривожні симптоми 
роздвоєння?
 Деякі аналітики одразу по-
бачили у візиті Байдена в Ук-
раїну початок його передвибор-
чої кампанії. Не будемо запере-
чувати, що нинішній очільник 
Білого дому збирається балоту-
ватись іще раз на посаду прези-
дента США. Однак у випадку з 
приїздом саме до Києва не все 
так однозначно. Так, він пот-
рібен був нам і всьому вільно-
му світу, але, як стверджують 
поінформовані джерела, приїз-
ду Байдена в Україну чималою 
мірою посприяв п’ятий прези-
дент Петро Порошенко, у яко-
го з американським лідером до-
сить теплі взаємини. І можна 
було б поставити запитання: ці-
каво, як Зеленський віддячить 
Порошенку? Але цього довго че-
кати не довелось. Через декіль-
ка днів на пресконференції пе-
ред поважним журналістським 
представництвом чинний пре-
зидент буквально зірвався на 
журналістку «5-го канала» че-
рез незручні запитання. Серед 
розгнузданого потоку вимовле-
ного язиком, котрий краще себе 
демонструє, коли читає готові 
спічі, він сказав, що покінчив 
з усіма проросійськими телека-
налами та олігархами в країні, 
й один з них — «власник вашого 
канала». Натяк, звісно на Пет-
ра Порошенка. При цьому Вік-
тор Пінчук, котрий сидів у пер-
ших рядах на пресконферен-
ції, самовдоволено і єхиднень-
ко посміхався.
 І цей один випад перекрес-
лив чимало позитиву, з яким 
сприймались відповіді прези-
дента Зеленського закордон-
ним журналістам. Складається 
враження, що наш президент 
має дві іпостасі: одну — пре-
зентабельну, для міжнародно-

го вжитку, іншу — внутріш-
ню, агресивну до нас та всього, 
що вказує на недоліки, неда-
лекоглядність, промахи й ста-
вить незручні запитання.
 Із двох Зеленських пер-
ший програв, але й другий не 
виграв.
 Бо що це — розповідати «5-
му каналу», котрий, до речі, 
з 2021 року офіційно не нале-
жить Порошенку, що він про-
російський; тому каналу, який 
висвітлював два Майдани, — 
велика брехня чи внутрішні 
комплекси й страхи? Чомусь пі-
дозрюється останнє. І, ймовір-
но, саме істина, котра сидить 
глибоко всередині, змусила 
Зеленського прорвати греблю 
негативу й суб’єктивізму. А 
правда незручна, подейкують, 
що була певна домовленість з 
кремлем, куди входило й зни-
щення Петра Порошенка. 

Єрмака нейтралізували 
 Отже, що ще з візиту Бай-
дена сховано за узагальнени-
ми коментарями посадовців?
 Є користь від візиту Байде-
на з усіх боків.
 Скажімо, ще й із того, що, 
доки глава ОП Андрій Єрмак 
плентався по Києву за прези-
дентами Зеленським і Байде-

ном, головнокомандувач ЗСУ 
Валерій Залужний зустрічався 
з головою об’єднаного комітету 
начальників штабів США гене-
ралом Марком Міллі. Кажуть, 
там вирішувалось питання на-
дання нам зброї далекого радіу-
су дії. Тож треба було самому 
Байдену приїхати в Київ, щоб 
своєю присутністю відволікти 
Єрмака від прослуховування 
деталей організації подальшої 
воєнної співпраці. 
 І позитив для генерала Ва-
лерія Залужного від цієї окре-
мої зустрічі з Міллі в тому, що 
під час візиту Байдена ніхто не 
бачив його поряд із Резніко-
вим, Зеленським, бо йому така 
політична публічна засвітка 
навряд чи потрібна. 
 Але в офісі президента про 

Залужного завжди пам’ятають 
і за кожної нагоди намагають-
ся присадити його рейтинг. 
Як-от, коли він був вимуше-
ний підтримати ганебний за-
кон про посилення криміналь-
ної відповідальності військово-
службовців, аби йому не зава-
жали воювати.
 «Мені здається, що сьогод-
ні головним завданням Єрма-
ка є вбивання репутації гене-
рала Залужного, оскільки вони 
вважають, що саме Залужний 
своєю політичною популярніс-
тю здатен «висадити» Зеленсь-
кого, — вважає політичний ек-
сперт Володимир Цибулько. 
— Нехай не тішать себе своїми 
штучними рейтингами, бо Зе-
ленського може висадити на-
віть Порошенко, якого вони об-
вішали низкою висмоктаних із 
пальця компроматів. Питання 
лише в тих обставинах, в яких 
будуть відбуватись вибори. І як 
надовго затягнеться повоєнне 
приведення до відповідного 
стану, що дасть змогу провес-
ти вибори». 
 Але найголовніше, в чому 
сходяться чимало українсь-
ких експертів, що Єрмаку і 
Ко поставлено на вид те, що 
фігурує в кредитних угодах 
між Україною та ЄС: віднов-

лення корпоративного управ-
ління. Це повернення нагля-
дових рад у НАК «Нафтогаз» 
та «Укрзалізницю». Це необ-
хідність забезпечення інсти-
туційної спроможності анти-
корупційних органів: від про-
ведення конкурсів на посади 
керівників до інституційної ав-
тономії, наділення ресурсами 
та повноваженнями. Зокрема, 
після призначення голови САП 
і підвищення ефективності роз-
слідування топкорупції кон-
курси мають бути завершені 
в НАБУ та АРМА. І як підсу-
мок, кримінальні справи, що 
вже відкриті в НАБУ, мають 
розглядатись у судах. 
 Щодо основних гравців 
Банкової, то все вказує на те, 
що питання необхідності ролі 

Єрмака в житті президента Зе-
ленського американці тимча-
сово поставили на паузу, бо, як 
показує практика, його при-
сутність на чолі ОП також є 
питанням виживання чинного 
президента. Здається, в Амери-
ці зрозуміли, що Зеленський 
без Єрмака нежиттєздатний у 
політиці. 
 Інша ситуація із заступ-
никами керівника офісу пре-
зидента Олегом Татаровим та 
Андрієм Смирновим. Кажуть, 
американці зробили посил, що 
їхнє подальше перебування на 
посадах недоцільне. 
 Окрім зазначеного, на по-
лях зустрічі одним із головних 
поставлено завдання пожвави-
ти систему державного управ-
ління. Не просто так президент 
США Джо Байден говорив про 
бюджетні кошти, котрі мають 
посилити й соціальний компо-
нент, і функціонал держапара-
ту. 
 Важливо, що завдання Єр-
маку й Зеленському поставили 
не як раніше, через якісь сим-
волічні, дипломатичні метафо-
ри, а прямо й конкретно. Тоб-
то, далі церемонії можуть бути 
коротшими й питання відпові-
дальності ставитимуться різкі-
ше.

 «Схоже, Зеленський і Єр-
мак настільки заплутались у 
своїх ігрищах, що без старших 
дорослих партнерів, без тре-
нерського нагляду Петра По-
рошенка жодних плідних ко-
мунікцій у Банкової з амери-
канцями чи європейцями не 
буде. Хоч як би вони виставля-
ли Порошенка у невигідному 
світлі, країною все одно керу-
ють дорослі дядьки, а не випус-
кники циркового училища», — 
зазначив Володимир Цибуль-
ко.

«Золота можливість» 
Зеленського
 Більшість іноземних екс-
пертів також розглядають ві-
зит Байдена в Україну як дуже 
правильний і своєчасний крок, 
але мають певні зауваження. 
 «Я не вважаю, що ми надає-
мо допомогу достатньо швидко і 
достатньо масштабно. Але в ці-
лому, на мою думку, адмініст-
рація попрацювала добре. Це 
частина обов’язків президен-
та — демонструвати підтрим-
ку Україні, демонструвати лі-
дерство США на світовій арені. 
Тому він вчинив абсолютно 
правильно, — зазначив амери-
канський політичний аналітик 
Дейвид Креймер. — Це також 
великий поштовх для європей-
ців у час, коли вони розмірко-
вують, яку позицію та підтрим-
ку продовжувати надавати ук-
раїнцям. Це було надзвичай-
но важливо для Сполучених 
Штатів. Це було надзвичайно 
важливо для України. Це був 
надзвичайно важливий сигнал 
для москви про те, що Сполу-
чені Штати продовжуватимуть 
підтримувати Україну».
 Креймер висловив сподіван-
ня, що президент України Во-
лодимир Зеленський зміг ско-
ристатись цією «золотою мож-
ливістю», щоб особисто переко-
нати Байдена надати Україні 
необхідні додаткові системи оз-
броєнь, зокрема винищувачі F-
16 та далекобійні ракети.
 Усе так, можливо, вико-
ристав. Водночас Зеленський 
не має забувати про те, що за 
всієї презентабельності його 
для колективного Заходу там 
на нього також чекають чима-
ло запитань після закінчення 
війни, але декотрі можуть про-
рватись і тепер. ■

ВІДЛУННЯ

Гіркий присмак
Слідами візиту Джо Байдена в Україну — влада нервує

■

Зеленський не має забувати про те, що за всієї презентабельності його для 
колективного Заходу там на нього також чекають чимало запитань після 
закінчення війни, але декотрі можуть прорватись і тепер.

Візит американського президента дуже важливий для українського суспільства.❙
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А тепер як води у рот 
набрав... 
 Ця досить гучна історія про 
«прибиральниць Мамая», яка, 
звісно, планувалася не для все-
українського розголосу, по-
чалася у січні позаминулого 
року. Директорка комуналь-
ної організації «Інститут роз-
витку міста» Тетяна Татаріна 
підговорила бухгалтерку Окса-
ну Шпіньову оформити на робо-
ту «мертвих душ». Звісно, душі 
були живі, хоча до комуналь-
ної організації не мали жодно-
го відношення. На той момент 
37-річна Ольга Кубай та 56-річ-
на Олена Кропивна вели домаш-
нє господарство (прибирали й 
готували їжу) в будинку по ву-
лиці Світанковій, 23а, в якому 
мешкає міський голова Полта-
ви Олександр Мамай, та у дво-
поверховій квартирі по вули-
ці Великотирновській, 22а, де 
проживає мати дітей полтавсь-
кого мера, 44-річна Олена Кну-
ренко. Обидві жінки, не маючи 
вищої освіти, отримали в інсти-
туті досить престижні посади: 
Ольга Кубай стала експерткою з 
програм комунальної організа-
ції, а Валентина Кропивна — го-
ловною фахівчинею з інтегрова-
ного, урбаністичного розвитку 
міста та управління проєктами. 
При цьому домогосподарки про-
довжували готувати для мера та 
його цивільної дружини смачні 
страви й ретельно прибирати 
за ними, а офіційну зарплату 
отримували в комунальній ор-
ганізації. Бухгалтерка справно 
обліковувала у відомостях «від-
працьовані» «спеціалістками» 
години й нараховувала їм НЕза-
роблену плату. Згідно з посадо-
вим окладом, кожна з домогос-
подарок щомісяця отримувала 
4 тис. 859 «лівих» гривень. 

 Як з’ясували слідчі, з січ-
ня 2021 по березень 2022 року з 
бюджету міста цим двом особам 
було виплачено загалом майже 
572 тисячі гривень, що більше 
ніж у двісті п’ятдесят разів пе-
ревищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. 
 У червні 2022  року назва-
ним чотирьом фігуранткам 
справи слідчі вручили підозри. 
Тетяні Татаріній та Оксані Шпі-
ньовій інкримінують розтрату 
чужого майна шляхом зловжи-
вання службовою особою своїм 
службовим становищем у вели-
ких розмірах, вчинену за по-
передньою змовою групою осіб 
в умовах воєнного стану, а та-
кож внесення до офіційних до-
кументів завідомо неправди-
вих відомостей, вчинене за по-
передньою змовою групою осіб. 
А Валентину Кропивну та Оль-
гу Кубай підозрюють у розтраті 
чужого майна. 
 Правоохоронці провели низ-
ку слідчих та інших процесу-
альних дій, зокрема обшуки, 
комп’ютерно-технічні та по-
черкознавчі експертизи, от-
римали тимчасовий доступ до 
речей і документів, допитали 
свідків та підозрюваних. Про-
те завершити розслідування у 
відведені строки не вдалося у 
зв’язку з особливою складніс-
тю кримінального проваджен-
ня. Тому Вищий антикорупцій-
ний суд продовжив термін роз-
слідування до шести місяців. 
 До речі, в ході розслідуван-
ня справу кілька разів розділя-
ли на окремі кримінальні про-
вадження, але потім об’єднали 
знову. Паралельно розсліду-
валося кримінальне правопо-
рушення, до вчинення яко-
го, на думку детективів, міг 
бути причетний міський голо-

ва Олександр Мамай. Тоді у ма-
теріалах справи говорилось до-
сить обережно: «досліджені ма-
теріали підтверджують... мож-
ливу обізнаність Полтавського 
міського голови з обставинами 
вчинення кримінального право-
порушення та про його можли-
ву причетність...».
 Наприкінці жовтня спра-
ву «прибиральниць Мамая» 
за  підслідністю передали від 
поліції Полтави до Національ-
ного антикорупційного бюро 
України, відтак і її розгляд пе-
рейшов з Октябрського район-
ного суду, на який мер має не-
абиякий вплив, до спеціалізо-
ваного суду. Враховуючи ак-
тивізацію роботи НАБУ після 
призначення керівником Спе-
ціалізованої антикорупційної 
прокуратури Олександра Кли-
менка, експерти прогнозува-
ли, що міський голова Полта-
ви має всі шанси найближчим 
часом отримати підозру у ко-
рупційному правопорушен-
ні. Та детективи НАБУ також 
(з низки об’єктивних причин, 
зокрема трагічної смерті адво-
ката підозрюваних, відкриття 
окремого кримінального про-
вадження щодо підозри Олек-
сандра Мамая у розголошенні 
розташування військової час-
тини в Полтаві та неявку його 
на допити) не встигли заверши-
ти розслідування до 31 січня, а 
тому за кілька днів до цього Ви-
щий антикорупційний суд доз-
волив продовжити його до 30 
квітня. Полтавці й попкорном 
запаслися. 

 Але менш ніж за місяць слід-
чі НАБУ та САП оновили обви-
нувальний акт, додавши у спи-
сок обвинувачених у злочині 
прізвище Олександра Мамая, 
який до того проходив як сві-
док. 21 лютого ВАКС сформу-
вав склад суду для розгляду по 
суті корупційної справи «при-
биральниць Мамая», а на 2 бе-
резня призначено розгляд спра-
ви у судовому засіданні. 
 Відомо, що під час неглас-
них слідчих дій у квітні мину-
лого року детективи зафіксу-
вали розмови між Тетяною Та-
таріною та Олександром Ма-
маєм. Встановлено також, що з 
січня 2021 року до квітня 2022-
го мобільний номер Валентини 
Кропивної працював на тери-
торії, де розташована квартира 
Олени Кнуренко. 
 За даними деяких ЗМІ, Ма-
май визнав свою вину й уклав 
угоду зі слідством. Якщо це дій-
сно так, то він може отримати 
умовний термін, але при цьому 
автоматично втратить посаду.
 У той самий день, коли 
було оприлюднено склад суд-
дів ВАКСу, представники 
полтавських ЗМІ намагали-
ся дізнатися у мера нові под-
робиці цього розслідування, 
але він, не промовивши жод-
ного слова, спішно заховався 
від них у службовому кабінеті. 
І далі продовжує мовчати. Зро-
зуміло, Олександр Федорович 
не може розкривати нюансів 
кримінального провадження, 
проте міг би повідомити гро-
маді, що їй очікувати далі.

Хто керуватиме Полтавою
 Мамай очолював міськраду 
з перервами ні багато ні мало 
13 років, і до нього, здавало-
ся, правоохоронці не могли чи 
не хотіли підібратися ні з яко-
го боку. То хто ж, у разі визнан-
ня судом його винуватості, зай-
ме цю посаду? 
 «Серед ЗМІ та політичних 
діячів ідуть розмови, що мер ук-
лав угоду зі слідством. Якщо це 
так, то суд за скороченою про-
цедурою винесе рішення, і він 
буде відсторонений від посади. 
Після цього я буду подавати на 
ім’я президента листа щодо вве-
дення військової адміністрації. 
Військовий адміністратор — 
це менеджер, який швидко на-
лагодить роботу щодо оборони 
міста та виконання завдань Ка-
бміну та президента. Я впевне-
ний, що депутати залишаться, 
і ми зможемо утворити широку 
коаліцію», — натомість проко-
ментував подію керівник Пол-
тавської обласної військової ад-
міністрації Дмитро Лунін. 
 За його словами, після засі-
дання Вищого антикорупцій-
ного суду він подасть листа на 
ім’я президента Володимира Зе-
ленського щодо запровадження 
у Полтаві військової адмініст-
рації. Рішення буде прийнято 
після консультацій президен-
та з керівництвом держави та 
області. Майбутній голова вій-
ськової адміністрації в Полтаві 
може бути або військовим, або 
правоохоронцем. Якщо ж тако-
го рішення не буде прийнято, то 
обов’язки міського голови вико-
нуватиме секретар міської ради 
Андрій Карпов, більше відомий 
як відеоблогер і ведучий «ВАТА 
ШОУ» Андрій Полтава на теле-
каналі «Прямий». 
 Треба зазначити, що фігу-
рантка корупційного сканда-
лу Тетяна Татаріна незадовго 
до завершення розслідування 
на сесії міськради повідомила, 
що «співробітниці» Інституту 
Кропивна та Кубай вже не пра-
цюють в установі. Зрештою, 20 
лютого вона й сама звільнила-
ся з посади керівниці за згодою 
сторін. Звісно, репутація кому-
нальної організації «інститут 
розвитку міста» постраждала: 
депутати міськради двічі прова-
лили голосування за продовжен-
ня її фінансування на 2023 рік. 
 Хто знає, можливо, в ході 
слідства правоохоронці запро-
понували Тетяні Татаріній дати 
свідчення проти мера і вийти із 
цієї гучної історії «сухою». По-
дивимось, що буде далі. ■

СУД ТА ДІЛО

Хатні прибиральниці залишили бруд 
Другого березня у Вищому антикорупційному суді під головуванням судді Андрія Біцюка відбудеться засідання 
у справі «домогосподарок Мамая»

■

Ганна ВОЛКОВА   

Меру Полтави Олександру Мамаю інкримінують привласнення, 
розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання служ-
бовим становищем. За даними слідства, за рік «прибиральниці 
Мамая» незаконно отримали з міської казни понад пів мільйона 
гривень.
 «Ви знаєте, повна туфта, повна нісенітниця. Я можу сказати, що 
слідство розбереться. І поставить крапку суд. Але якщо ви хочете 
запитати в мене особисто, то схожий я на того, хто буде це роби-
ти? Не схожий». 
Ще на початку липня минулого року Олександр Мамай упевнено 
заявляв це на відеокамеру журналістам місцевого телеканала, які 
попросили його прокоментувати розслідування правоохоронців 
щодо фіктивного працевлаштування своїх домогосподарок у ко-
мунальну організацію «Інститут розвитку міста».

Валентина Кропивна.❙

Ольга Кубай.❙

Тетяна Татаріна.❙

Олександр Мамай з адвокатом.❙



Був надзвичайно талановитим 
у спорті
 «Макс був дуже справедли-
вим навіть у дитинстві, любив 
перемагати, — ворушить спога-
ди мати полеглого воїна — 57-
річна Тетяна Кагал. — Прига-
дую, його на два роки старший 
брат Сашко вже витягнувся, а 
Максимко був такий невисокий, 
повненький. Проте, якщо його 
щось не влаштовувало, він роз-
ганявся й валив Сашка на зем-
лю — отак брав гору. У школі 
був надзвичайно товариським — 
захищав не стільки себе, скіль-
ки друзів. Спортом захопився, 
уже навчаючись у технікумі за-
лізничного транспорту, — почав 
займатися боксом, рукопашним 
боєм, грав у регбі, до того ж був 
пристрасним уболівальником 
кременчуцької футбольної ко-
манди «Кремінь». А тоді загорів-
ся кікбоксингом — почав їздити 
до спортивного клубу «Гермес» 
і тренуватися під керівництвом 
Олега Скирти».
 Заслужений тренер із кік-
боксингу ІСКА, кандидат наук 
із фізичного виховання і спор-
ту Олег Скирта зазначає, що за 
свою тренерську діяльність ви-
ховав чотирьох чемпіонів світу 
серед дорослих. Поміж них — і 
Максим Кагал. 
 «Він уперше прийшов до на-
шого спортивного клубу юна-
ком, — розповідає пан Олег. — 
Потім у нас були певні проблеми 
з приміщенням, відтак ми з ним 
загубили одне одного. Минуло 
кілька років, і якось мій друг, 
тренер з рукопашного бою, поп-
росив дозволу, щоб його вихо-
ванці прийшли на спаринги до 
нашого клубу, який славився 
гідними суперниками. От ті за-
ходять до спортзалу — і раптом 
серед них бачу Максима, який 
помітно подорослішав і змуж-
нів. На ту пору він уже був сту-
дентом Інституту механіки і 
транспорту Кременчуцького 
університету імені Михайла 
Остроградського. Так ми з ним 
знову почали працювати. Тоді, 
якщо пам’ятаєте, тільки-но по-
чинався «азовський» рух. 
 Займаючись кікбоксингом, 
Максим паралельно брав участь у 
турнірах зі змішаних єдиноборств 
«Іду на ви», які організовували 
«азовці», — на прохання хлопця 
я готував його й до цих змагань. У 
Макса був гідний партнер, завдя-
ки якому він зростав як спорт-
смен, — Богдан Копкін, нині, на-
певне, найіменитіший кікбоксер, 
із яким ми поїздили по всьому сві-
ту. Вони постійно працювали в 
парі. 2012-го чи 2013 року вигра-
ли на чемпіонаті України — ста-
ли першими номерами у своїй ва-
говій категорії. А 2014 року нам 
роблять пропозицію виступити 
на світових змаганнях. Нині кік-
боксинг ІСКА — це вже визнаний 
вид спорту. Тоді ж збірна Украї-
ни з кікбоксингу вперше виступи-
ла на чемпіонаті світу в Іспанії за 
версією ISKA. Змагання відбули-
ся в курортному містечку Ллорет 

де Мар. Уявіть собі, ми вперше по-
бачили зовсім інший світ, усміх-
нених, задоволених життям лю-
дей».
 Максим Кагал повернувся 
з Іспанії чемпіоном світу. Кре-
менчужанину було чим пиша-
тися. У фіналі він виграв бій у 
дуже потужного суперника — 
німецького кікбоксера.
 «Чесно кажучи, я думав, що 
Макс йому програє, причому 
достроково, — зізнається Олег 
Скирта. — Натомість він двічі 
відправив німця в нокдаун у пер-
шому ж раунді — згідно з прави-
лами, це є достроковою перемо-
гою. Німецький спортсмен був 
просто ошелешений — бачили б 
ви його вираз обличчя: він мало 
не плакав. Усі бої, окрім бою з 
Максимом, той кікбоксер закін-
чив достроково, а тут сам упав, 
та ще й двічі. Потім німці вели зі 
мною перемовини щодо матчу-
реваншу. Я був тільки «за», аби 
лишень ми мали тижнів вісім на 
підготовку. 
 Максим, окрилений пере-
могою на світовому рівні, рвав-
ся в бій, проте все це затягува-
лося. Тим часом він захопився 
страйкбольним рухом — мав 
пройти курс підготовки і склас-
ти іспит. І тут на зв’язок зі мною 
виходять спортивні менеджери 
з Китаю. Там могла б бути ці-
кава історія: китайці проводи-
ли чотири турніри за рік, а на-
прикінці переможці змагали-
ся за титул чемпіона світу за 
їх ньою версією. Я одразу ж за-
телефонував Максиму. «Наре-
шті дочекалися», — кажу. А він 
у відповідь: «Олеже Сергійови-

чу, я підписав контракт з «Азо-
вом». Щоправда, якщо дозволя-
ла служба, він іще представляв 
наш спортивний клуб на зма-
ганнях, напевне, до 2017 року. 
А коли став офіцером, на зма-
гальний спорт, я так розумію, у 
нього вже було менше часу». 
 Пан Олег наголошує: безпе-
речно, Максим був надзвичай-
но талановитим у спорті, мав ве-
ликі перспективи. «Але ж, ро-
зумієте, потрібно було за щось 
жити, — додає він. — Максу до-
водилося поєднувати роботу з 
тренуванням, а це було непрос-
то. Оскільки він не мав змоги 
приходити на ранкове тренуван-
ня, я окремо давав йому завдан-
ня, у підсумку він рано вставав, 
займався кросовим бігом, робив 
вправи — отак ми виходили зі 
скрутного становища. Бо тре-
ба ж було якось прогресувати. 
Іще така деталь: маючи знач-
ні фізичні навантаження, Макс 
зовсім не споживав м’яса. Тож, 
відверто кажучи, у мене викли-
кало подив, як він відновлюєть-
ся після регулярних потужних 
тренувань».

«Азов» став його душею 
й серцем
 «1 вересня 2014 року Мак-
сим поїхав до Києва і всту-
пив до Цивільного корпусу 
«Азов», — продовжує свою роз-
повідь Тетяна Кагал. — Відтоді 
«Азов» став його душею й сер-
цем. Вирушаючи до столиці, 
син сказав, що працюватиме в 
охороні якогось крутого бізнес-
мена. І то була перша неправ-
да, яку від нього почула. Що-
вечора мені телефонував. Чую 
у слухавці: працює рація. Ну, 
думаю, це все ж таки охоро-
на. Місяців через шість сама 
телефоную Максу, а зв’язку з 
ним немає. І так кілька днів. 
А в мене в «Київстарі» був пер-
сональний менеджер, з яким 
спілкувалася, коли Максим лі-
тав на чемпіонат світу. І от, за-
телефонувавши йому, попроси-
ла знайти сина в районі Києва. 
А той мене приголомшив: «За-
галом він відключився на пі-
вострові Чонгар». І раптом по-
чинаю розуміти, що тут щось 
не так. Прошу персонального 
менеджера зробити так, щоб 
син вийшов на зв’язок. Хви-
лин через 40 він таки зателе-
фонував, пообіцявши, що при-
їде на вихідні й усе пояснить. 
Отак усе і з’ясувалося. Максим 
пройшов суворий відбір, бо в 
«Азов» просто так потрапити 
було неможливо. Туди відби-
рали мотивованих, добре тре-
нованих хлопців. Це Воїни з 
великої літери, які по-справж-
ньому люблять Батьківщину й 
готові навіть життя покласти 
за неї. Уже 2015 року Максим 
ніс службу у військовій час-

тині 3057, яка дислокувалася 
в Маріуполі, дуже пишаючись 
тим, що є «азовцем». 
 Він завжди хотів бути пер-
шим. І коли вже під час служби 
брав участь у змаганнях, бійці, 
було, сміялися, що їм навіть не-
цікаво виходити з ним на ринг, 
бо Макс завжди перемагав. Під 
час змагань між представника-
ми усіх родів військ він першим 
у полку «Азов» здобув імідже-
вий краповий берет. До Кремен-
чука Максим Кагал приїжджав 
у відпустки. Але вдома, за сло-
вами матері, надовго не затри-
мувався. Бо ще однією його при-
страстю були подорожі. 
 «Якось їздив до Карпат. Ін-
шого разу разом із друзями ви-
рушив у Скандинавію, щоб по-
милуватися одним із чудес при-
роди — північним сяйвом (то 
була давня синова мрія). Тоді 
якраз розпочалася пандемія 
коронавірусної хвороби, тож 
я дуже переживала за Мак-
са, та, на щастя, усе обійшло-
ся, — скупо усміхається пані 
Тетяна. — В іще одну з відпус-
ток син із побратимами проїха-

лися на велосипедах Європою. 
Він узагалі був дуже легким на 
підйом. Коли приїжджав до-
дому, я вставала, як зазвичай, 
дуже рано — о 4-5-й годині ран-
ку. Гляну — а сина вже немає. 
Поки приготувала сніданок — 
Максим переступає поріг. За-
питую, де він був. «Так я ж бі-
гав», — пояснює. А увечері зби-
рав сумку і їхав до спортклубу 
«Гермес» — без спорту не уяв-
ляв свого життя».
 Коли Максима не стало, 
друзі в пам’ять про нього про-
вели у Кременчуці змагання з 
кросфіту. Організатори запев-
няють, що вони стануть тради-
ційними. 
 2022 року у травні мав за-
кінчитися строк дії контрак-
ту про проходження військової 
служби, і, оскільки «гарячої» 
фази війни не було, Максим Ка-
гал нібито збирався демобілізу-
ватися. Аж тут розпочався пов-
номасштабний збройний напад 
росії. 
 «Я говорила Максиму, що 
йому вже пора завести свою 
сім’ю, — ділиться Тетяна Ка-
гал. — У нього була дівчина — 
Марія з Маріуполя. Було сміш-
но, що вона розмовляла росій-
ською мовою, а син — українсь-
кою. Я жартома допитувалася, 
чи вони хоч розуміють одне од-
ного. У такому разі Максим із 
Марією відповідали в один го-
лос: «У нас демократія». Піс-
ля широкомасштабного втор-
гнення москалів Макс пован-
тажив до своєї автівки все, що 
вважав цінним, посадив за кер-
мо кохану, а просто до салону 
— її сестру Настю та їхніх двох 

собак і відправив до Кременчу-
ка. Марія досі не вірить у те, що 
Макса немає в живих. Я теж не 
вірила 9 місяців і 11 днів. Про 
те, що син загинув, довідалася 
торік 25 березня. Спочатку за-
телефонував мій чоловік Воло-
димир, який саме був на вахті, 
і попросив відчинити хвіртку: 
мовляв, приїхав Максимів друг 
Артем. Вискакую на вулицю, а 
там стоять Артем, Марія, Нас-
тя (хто був іще, не пам’ятаю) — 
і мовчать. Потім Артем так міц-
но обійняв мене і промовив цю 
фразу про те, що Максима біль-
ше немає в живих...»
 Востаннє пані Тетяна розмо-
вляла із сином по телефону за 
два дні до його загибелі. Звісно 
ж, вона добре пам’ятає ту роз-
мову. За словами матері, Мак-
сим ніколи не розповідав про те 
пекло, в якому перебував: «У 
нього завжди все було добре. 
От і останнього разу зателефо-
нував і сказав: «Мамо, в нас усе 
гаразд. Я не голодний і не за-
був надіти шапку». Мабуть, як 
і всіх матерів, мене весь час ці-
кавило, чи син поїв. Пригадую, 
коли він їхав на збори з кікбок-
сингу до Залізного Порту, що 
на Херсонщині, то брав із собою 
каструльку, сковорідку, а тоді 
консультувався зі мною по теле-
фону: «Хочу овочеве рагу — от 
що треба для того, аби його при-
готувати?». Іще навчаючись у 
виші, Макс повністю відмовився 
від м’яса. Певний час мені вдава-
лося його обдурювати — варити 
супи чи каші на бульйоні. Проте 
якось, коли син уже ніс службу 
в лавах «Азова», під час приїзду 
додому він викрив мене». 
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Із чемпіоном світу з кікбоксингу, Героєм України Максимом 
Кагалом попрощалися в Кременчуці через понад дев’ять місяців 

після його загибелі під час оборони Маріуполя

Воїн світла, 
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Із початку повномасштабного вторгнення москалів в Україну ко-
мандир взводу — старший лейтенант Максим Кагал (позивний 
«Пістон»), котрий із 2015 року ніс службу в складі окремого загону 
спеціального призначення «Азов», що є формуванням Національ-
ної гвардії України, — разом із побратимами боронив Маріуполь. 
Значно переважаючі сили противника поливали українських захис-
ників вогнем із суші, моря й повітря. Попри це, наші огризалися, 
завдаючи ворогу суттєвих втрат. 5 березня минулого року Мак-
сим очолив зведений підрозділ, який ущент розбив батальйонну 
тактичну групу російської армії. Згодом група «азовців» на чолі з 
Максимом знищила ворожий командний пункт, при цьому одного 
москаля нашому земляку вдалося захопити в полон. Побратими 
«Пістона» зазначають, що він увесь час був попереду, надихаючи 
інших власним прикладом. 25 березня під час ворожого штурму 
наших позицій унаслідок розриву авіабомби Максим Кагал заги-
нув. Йому було всього 30 років.

Максим першим у полку «Азов» здобув іміджевий краповий берет.❙

Він обрав свій шлях і сміливо йшов ним, жив і пішов 
за межу життя як воїн. 



Обрав свій шлях і сміливо йшов ним
 Про останні дні синового жит-
тя у період від 24 лютого до 25 бе-
резня Тетяна Кагал, по суті, нічого 
не знає. «Не лише Максим говорив: 
усе, мовляв, гаразд. Зараз спілкую-
ся з багатьма батьками і полеглих, 
і полонених «азовців», то ті теж 
стверджують, що їхні діти нічого 
не розказували їм про всі жахіття 
війни. Вони просто оберігали нас», 
— зітхає моя співрозмовниця. 
 Тетяна й Володимир Кагали не 
мали змоги одразу поховати сина 
— довгий час чекали на обмін тіла-
ми загиблих військових між Украї-
ною та росією й вивезення останків 
полеглих «азовців». Потім прово-
дили свою роботу судмедексперти 
(це теж тривала процедура), після 
чого родичів загиблих викликали 
на експертизу ДНК.
 «Та навіть коли слідча повідоми-
ла про «сімейний» збіг ДНК, я все 
ще не вірила в загибель сина. Усе 
думала, що то помилка, що він не-
одмінно повернеться. Макс же був 
у чудовій спортивній формі, мав 
міцне, треноване тіло. Повірила ж 
тільки тоді, коли під час процеду-
ри ідентифікації (впізнання) у мор-
зі Києва обняла ніжку своєї дити-
ни, — говорить убита горем мати. 
— Загалом впізнати тіло було не-
можливо — воно нагадувало груду 
замерзлої глини. У другому ж міш-
ку містилися фрагменти тіла й нога, 

які знайшли пізніше, — вони були 
більш-менш чистенькими. Знаю, 
що син загинув унаслідок бомбово-
го удару ворожої авіації, прораху-
вати який наперед було неможли-
во. Тепер чекаємо з полону хлоп-
ців, які колись зможуть описати 
деталі. Бо хоч дехто з них уже й по-
вернувся, вважаю, поки що, аби їх 
не травмувати, не маю права пору-
шувати це питання. Втім із деким 
із них уже спілкувалася. І коли на 
запитання, чия я мати, відповідала: 
«Пістона», усі, хто знав мого сина, 
згадували його добрим словом. На 
прощання з полеглими «азовцями» 
в Києві приїхало багато їхніх побра-
тимів. Щоправда, на процес крема-
ції тіл вони не лишилися, бо прибу-
ли просто з передових позицій на-
шої оборони й одразу ж поверталися 
назад. Кремація відбулася у крема-
торії на Байковому кладовищі. Тоді 
вже остаточно настало розуміння, 
що це все... Хотілося крикнути так, 
щоб усі почули. Але ми маємо від-
повідати своїм героям».
 16 січня — через понад 9 міся-
ців після загибелі Максима Кага-
ла — родичі, друзі, усі, хто знав 
і любив «Пістона», попрощали-
ся з ним у Кременчуці. За особис-
ту мужність і героїзм, виявлені під 
час захисту державного сувереніте-
ту й територіальної цілісності Ук-
раїни, старший лейтенант Максим 
Кагал удостоєний звання Героя Ук-

раїни (посмертно). На честь загиб-
лого «азовця» перейменували одну 
з вулиць його рідного міста. Втім 
Тетяна Кагал уточнює: «Не вули-
цю, а пів вулиці. Була вулиця Пер-
шотравнева, а потім одну її поло-
вину назвали іменем Максима, а 
другу — Університетською. В мене 
немає пояснення, чому так. Іще в 
грудні віднесла звернення з цього 
приводу до міської ради, однак від-
повіді досі так і не одержала».
 «Іноді думаю: якби Макс ли-
шився в живих, скільки добрих 
справ він міг би зробити. Але, як 
кажуть, не судилося, — важкий 
біль заважає матері говорити. — 
Без Максима дуже тяжко. Коли 
він загинув, перенесла на ногах 
інфаркт. Завдяки нашій Асоціа-
ції родин «азовців» приходила до 
тями в реабілітаційному шпиталі в 
Пущі-Водиці разом з іншими бать-
ками полонених та загиблих війсь-
кових. І, знаєте, страшно було ди-
витися там на наших іще зовсім мо-
лодих бійців, які стали інвалідами 
внаслідок війни. Мабуть, я так ні-
коли й не зрозумію, за що нам пос-
лані такі сусіди-нелюди».
 «Хоч що ви б написали, це всьо-
го лиш слова, — розмірковує вго-
лос Олег Скирта наприкінці нашої 
розмови. — Максима вже не по-
вернути. Пам’ятаю нашу останню 
розмову десь за три місяці до пов-
номасштабної війни. Приїхавши до 
Кременчука і з’явившись до спорт-
клубу на ранкове тренування, Макс 
поділився планами на майбутнє: 
мовляв, у нього закінчується строк 
дії контракту, і якщо не буде «га-
рячої» фази війни, він його не про-
довжуватиме. Я поцікавився, чим 
же він займатиметься. Максим 
відповів, що має на меті відкрити 
якусь власну справу, повернутися 
у змагальний спорт. Після того ми 
більше не бачилися. Сумну звіст-
ку про загибель Макса мені повідо-
мили його друзі, які тренувалися 
у спортзалі. Знаєте, він жив із вог-
нем у серці. А якщо в серці люди-
ни палає вогонь, вона завжди боро-
тиметься: хоч на ринзі, хоч на полі 
бою. Тому я був за нього спокійний. 
Він обрав свій шлях і сміливо йшов 
ним, жив і пішов за межу життя як 
воїн. І це викликає величезну пова-
гу. Думаю, зараз він у Вальгаллі, де 
спочивають душі найхоробріших 
полеглих воїнів». ■
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воїн добра

 Максим Кагал завжди хотів бути першим, любив перемагати.
Фото надані Тетяною Кагал.

❙
❙

 Максим Кагал жив із вогнем у серці.❙

СТАТИСТИКА ВІЙНИ

Лютий рік
Понад 365 днів героїчного 
спротиву українців московській 
навалі — у цифрах і фактах 
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Протистояння України з росією триває вже не одне 
століття й налічує понад три десятки воєн. Упродовж 
усього цього періоду наш героїчний народ і його лицарі-
полководці неодноразово доводили північно-східним 
сусідам, що є господарями на своїй Богом даній землі. 
 Чергова новітня війна росії проти України, яка роз-
почалася ще навесні 2014 року, для багатьох українців 
була чимось далеким і за роки стала звичною сюрреаліс-
тичною подією. Лише повномасштабне вторгнення в лю-
тому минулого року виявилося найважчим днем в історії 
нашої України й справжнім жахіттям-шоком фактично 
для всіх співвітчизників. День 24 лютого спершу видав-
ся страшним сном — він реально розділив життя україн-
ців на «до» та «після» війни. 
 Згідно з даними ООН, свої будинки полишили вже по-
над... 16 мільйонів жителів України, половина з них (а це 
20% населення країни) виїхала за кордон, і після пере-
моги далеко не всі повернуться на Батьківщину, адже ба-
нально багатьом не буде куди повертатися — через бойові 
дії постраждало близько 123 тисяч житлових будинків.
 Київ, який кацапи планували захопити впродовж 
трьох днів, не здався, хоча теж добряче постраждав — 
пошкоджено понад 700 будівель, зокрема 417 багатопо-
верхових та 109 приватних будинків, а також 93 закла-
ди освіти.
 Навіть зараз, після року війни й деокупації ЗСУ 40 
тис. кв. км території нашої держави, що співрозмірно з 
площею Швейцарії, під ординським чоботом на півдні й 
на сході все ще залишається 1 тис. 877 українських міст 
і сіл. Наразі довжина лінії фронту становить понад 1 тис. 
500 кілометрів.
 Водночас за рік війни непоправних втрат завдано на-
шому довкіллю: навіть за мінімальними підрахунками 
екологічні збитки внаслідок вторгнення російських вар-
варів становлять $441 млрд, і це ж іще не вечір. Деся-
тиліття підуть лише на розмінування нашої держави: 
Україна стала найзамінованішою країною у світі, адже 
30 відсотків території засмічені боєприпасами. Орієнтов-
ні збитки, завдані нашій екології, сягають фантастичних 
600—750 млрд доларів. 
 Зауважимо, що сама ж рф за рік війни в Україні вит-
ратила майже 115 млрд доларів.
 Скільки вивезено культурних та історичних ціннос-
тей із наших музеїв — годі й порахувати.
 Крім скалічених доль, не варто скидати з рахунку 
психологічні травми, які принесла війна: лише такий 
«дріб’язок», як звуки сирен, українцям довелося чути по-
над 16 тис. 670 разів. За рік повномасштабної війни в ООН 
підтвердили загибель понад 8 тис. цивільних українців, 
ще як мінімум 13 тис. людей дістали поранення (скільки 
вбито й поранено українських військовослужбовців, за-
лишається лише здогадуватися, адже інформація на час 
війни засекречена). Серед жертв щонайменше 487 дітей, а 
954 юних співвітчизників було поранено. Лише за офіцій-
ними даними, депортовано понад 16 тис. маленьких ук-
раїнців, хоча реальні цифри, поза сумнівом, набагато біль-
ші. За різними оцінками, окупанти викрали та вивезли на 
територію рф близько 1,2 млн жителів України. 
 Понад 15 тис. людей — як цивільних, так і військо-
вих — зникли безвісти!
 Нашим спецслужбам упродовж року повномасштаб-
ного вторгнення вдалося провести 38 обмінів полонени-
ми: з російського полону було звільнено 1 тис. 863 грома-
дян, серед них 180 жінок та 107 цивільних. У полоні ще 
залишається не менше 3,4 тис. наших співвітчизників. 
Загальні ж бойові втрати росії з 24 лютого 2022-го по 27 
лютого 2023-го орієнтовно склали 148 тис. 690 осіб.
 Ми не підняли білий прапор, але, безумовно, без захід-
ної підтримки встояти було б украй важко, а то й неможли-
во: союзники за цей час надали ЗСУ понад 4 тис. одиниць 
бронетехніки, артилерійських знарядь та інших систем оз-
броєння. Проте й самі українці за останній рік задонатили 
на допомогу армії через monobank понад 14 млрд гривень.
 Війна також стала своєрідним чистилищем і вияви-
ла чимало зрадників і колаборантів, які чекали й працю-
вали на «русскій мір», що приніс нам лише руйнування, 
насилля та грабунок. Органи прокуратури зараз розслі-
дують понад 1 тис. 800 проваджень, пов’язаних зі злочи-
нами проти національної безпеки.
 Відповідно до норм міжнародного права, дії росії — 
це воєнний злочин і геноцид проти українців, який мос-
ковія продовжує «гідно» чинити як правонаступниця 
СРСР та російської імперії.
 А нам після перемоги доведеться ще шукати відповідь на 
чимало малоприємних запитань, і відповідати комусь дове-
деться, зокрема, чому замінований на Херсонщині Чонгар 
не було підірвано, що призвело до окупації рашистами фак-
тично без перешкод ледь не всього півдня України. ■

■
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Незалежний член НАТО 
 До цього часу Польща вважа-
лась «комутатором» Вашингто-
на, котрий проводить через по-
ляків свою політику в ЄС та євро-
пейському дивізіоні НАТО. На-
гадаємо, що тут сильні позиції 
мають Париж та Берлін, котрі 
далеко не завжди і не в усьо му 
слідують у фарватері США. 
 Незважаючи на те, що 
Польща є важливим союзни-
ком Сполучених Штатів у Єв-
ропі та відповідальним членом 
НАТО, вона все більше демонс-
трує ознаки самостійності, яка 
зростає. І річ не лише в усім ві-
домому традиційному польсь-
кому гонорі, а в тому, що США, 
НАТО, особливо франко-ні-
мецьке європейське ядро Аль-
янсу, показують нерішучість, 
коли треба діяти швидко; час-
то гальмують і банально не-
спроможні виконати взяті на 
себе зобов’язання, зокрема 
щодо постачання зброї. 
 До речі, й зараз із цим зі-
штовхнулась Україна, котрій 
пообіцяли аж цілих 200-300 
танків, але наразі, наскільки це 
можливо зрозуміти, й пів сотні 
набрати — велика проблема. 
 Отже, зрозумівши, що 
обіцяних «Абрамсів» і «Лео-
пардів» можна чекати дуже 
довго і не дочекатись узагалі, 
Варшава звернулась до Півден-
ної Кореї, замовивши в неї, ок-
рім іншого, цілу тисячу танків. 
Значну частину з них ця азій-
ська країна вже поставила. 
 Тож вибору в Польщі не-
має: вона перебуває на перед-
ньому краї НАТО, має кордон 
із росією по Калінінградській 
області, а також кордон з біло-
руссю, котру повністю контро-
лює москва. Решта польського 
кордону від окупантів відділе-
на лише Україною, де триває 
жорстока війна з російським 
агресором. 
 До речі, 24 лютого міністр 
оборони Польщі Маріуш Бла-
щак заявив, що в Україну вже 
приїхали перші польські «Лео-
парди». Пан Блащак сам інспек-

тував танки зсередини і, виліз-
ши з люка, запитав: «А де доро-
га на москву?». Жарт, котрий 
може дуже швидко стати реаль-
ністю. Але нікому та болотяна 
мокша не потрібна, просто не-
хай відчепиться від усього сві-
ту й наводить лад у себе. Якщо, 
звісно, москалі здатні на це са-
мостійно. 
 Тим часом Польща, взяв-
шись самостійно озброюватись, 
почала перетворюватись на над-
державу Східної Європи.

Воєнне лідерство
 На те, що Варшава на тлі 
зростаючої військової потуж-
ності стає самостійною у війсь-
кових питаннях, неодноразо-
во звертали увагу західні ЗМІ. 
Зокрема, британське видан-
ня The Times напередодні візи-
ту Байдена в Жешув у публіка-
ції Gung-ho Poland is becoming 
a military leader in Europe — 
«Сповнена ентузіазмом Поль-
ща стає воєнним лідером у Єв-
ропі» — констатує, що основні 
сили НАТО зміщуються з фран-
ко-німецької вісі у бік Польщі. 
 The Times зазначає, що 
Польща має, наприклад, 647 
основних бойових танків, а це 
майже втричі більше, ніж у Ве-
ликобританії. 
 Ще до російського повно-
масштабного вторгнення в Ук-
раїну Польща підписала конт-
ракт на 32 винищувачі п’ятого 
покоління F-35. Україна про-
тягом року повномасштабно-
го вторгнення не може доби-
тися таких потрібних винищу-
вачів від союзників, а тим ча-
сом прем’єр-міністр Польщі 
Матеуш Моравецький заявив, 
що Польща готова проводити в 
себе навчання для українських 
пілотів на винищувачах F-16. 
Теж непогано. 
 Польський оборонний бюд-
жет у 2022 році вже був висо-
кий і становив 2,4 % ВВП. За-
раз цей показник зростає до 5 
відсотків.
 Також неодноразово говори-
лось про те, що польська армія 

— найчисельніша з армій євро-
пейських країн-членів НАТО. 
У 2022 році вона нараховува-
ла 125 тисяч осіб. Наразі вла-
да Польщі оголосила про на-
мір призвати в поточному році 
на воєнні збори й перепідготов-
ку до 250 тисяч резервістів. 

Активна мілітаризація — є 
підстави
 Стрімке воєнно-політич-
не посилення Варшави давно 
привернуло увагу експертів 
Заходу, котрі почали аналізу-
вати складові такого прориву 
Речі Посполитої. І через при-
зму польської історії трагіч-
них взаємин з росією у Заходу 
ще більше розкриваються очі 
на істинну імперську суть рф: 
придушувати, окуповувати й 
грабувати. 
 Ставлення Польщі до росії 
як до загрози для цивіліза-
ційного світу й наджорстоко-
го агресора має своє історичне 
коріння. І саме реальний до-
свід підштовхнув Польщу від-
мовитись від домінуючого в Єв-
ропі уявлення про те, що зви-
чайні бойові дії залишились у 
минулому. І як результат, не-
забаром Польща матиме най-
потужніші сухопутні війсь-
ка серед європейських країн-
членів НАТО.
 Знову ж, мотиватором стала 
вкрай тривожна перспектива 
виходу москви на всю протяж-
ність східного кордону Польщі 
через агресію росії проти сусід-
ньої України. 
 «Ми повинні вибудувати 
таку сильну армію, щоб саме 
нею стримувати ворога й нам 
не довелось воювати», — ци-
тує прем’єра Польщі Матеуша 
Моравецького польське видан-
ня Рolsatnews.
 Водночас таке серйозне 
ставлення Польщі до питання 
власної безпеки знайшло від-
гук у незмінного її союзника 
— США.
 «Польща стала нашим най-
важливішим партнером у кон-
тинентальній Європі», — зазна-
чило анонімне джерело з числа 
представників армії США у Єв-

ропі виданню Politico, вказав-
ши на вирішальну роль Польщі 
в підтримці України та зміц-
ненні оборони НАТО в країнах 
Балтії. — У той час, як Німеч-
чина, котра традиційно вва-
жається ключовим союзником 
Америки в регіоні, залишаєть-
ся стрижнем як логістичний 
вузол, погрузла у безконечних 
дебатах про те, як відродити 
свої збройні сили, демонструє 
відсутність стратегічної куль-
тури, а це знижує її ефектив-
ність як партнера».
 Доки Німеччина продов-
жує обговорювати деталі того, 
що вона називає Zeitenwende, 
або стратегічним поворотним 
моментом, викликаним вторг-
ненням росії в Україну, Поль-
ща вже робить значні інвести-
ції у свою воєнну міць та націо-
нальну безпеку. 
 «Поляки набагато позитив-
ніше ставляться до своїх зброй-
них сил, ніж німці. Тому що 
Польщі неодноразово довелось 
боротись за власну свободу. І в 
воєнних кругах ні в кого немає 
сумніву щодо високої якості 
польської армії», — зазначив 
колишній австрійський війсь-
ковий фахівець з питань безпе-
ки, експерт Європейської ради 
міжнародних відносин Густав 
Грессель. 
 Однак будемо відверті, 
якість будь-якої армії може 
визначити лише справжній 
військовий конфлікт значної 
інтенсивності. Це доведено 
путінською росією. 
 Щодо того, що от-от Поль-
ща матиме найпотужніші сухо-
путні війська в Європі, то вже 
зараз тут налічується більше 
танків та гаубиць, ніж у Німеч-
чині, а до 2035 року Річ Поспо-
лита має намір довести чисель-
ність армії до 300 тисяч, порів-
няно з нинішніми 170 тисяча-
ми в Німеччині. 

Коли ворог на порозі
 Щоправда, до 2035 року ще 
далеко, а путінська агресія вже 
зараз веде кровопролитну вій-
ну в Україні біля самого поро-
га Польщі...

 Тому, окрім нарощування 
воєнного потенціалу, Варшава 
готова повністю закрити кор-
дон із союзником росії — біло-
руссю. 
 «Якщо буде така необхід-
ність, особливо мотивована пи-
таннями безпеки, то ми точно 
готові. Але ми будемо аналізу-
вати це в міру розвитку подій», 
— заявив заступник мініст-
ра іноземних справ Павел Яб-
лонський.
 Варто додати, що 20 люто-
го Польща закрила рух ван-
тажівок на останньому пунк-
ті пропуску з білоруссю Куку-
рики—Козловичі. За тиждень 
до цього припинив працювати 
польсько-білоруський пункт 
пропуску Бобровники. Наразі 
на білорусько-польському кор-
доні залишився лише один па-
сажирський пункт і жодного 
вантажного. 
 Також облаштовуються 
протитанкові загородження на 
кордоні з білоруссю та рф. 
 Так, Польща багатогранна. 
Будучи повноправним членом 
НАТО і союзником США, Вар-
шава набуває все більшої само-
стійності на тлі певної недовіри 
до системи колективної безпе-
ки НАТО та провідних членів 
Альянсу. Ну що ж, ця війна 
змушує переформовуватись 
усіх. Особливо основних грав-
ців у царині колективної від-
повідальності за безпеку на 
земній кулі. Однак наразі все 
вказує на те, що всерйоз спри-
йняла і зробила правильні вис-
новки з того, що реально оку-
пація росією України почалась 
іще в 2014 році, лише Польща. 
Гідний приклад для насліду-
вання. 
 Якби вся влада України за 
понад 30 років незалежності 
дотримувалась такого ж прин-
ципу, то нинішньої трагедії 
могло б і не бути, і ніякий путін 
сюди не поліз би.
 От що значить, коли при 
владі справжні патріоти — 
націоналісти. Нагадаємо, що 
польська влада наразі в руках 
націоналістичної партії «Пра-
во і справедливість» (ПіС). ■

Польща — воєнні м’язи НАТО.❙

НАДІЙНИЙ СОЮЗНИК

Друзі пізнаються 
в біді
Польща — нова воєнна наддержава Європи

■Тетяна ПАРХОМЧУК

Минулий тиждень можна вважати не лише важливим, а й перелом-
ним у сенсі подачі потужних сигналів світу щодо підтримки України у 
війні зі вселенським злом — росією, котрі 20-21 лютого транслював 
президент США Джо Байден спочатку в Україні, а потім у Польщі. 
Спершу лідери обох держав, США і Польщі, Джо Байден та Анджей 
Дуда зустрілись у місті Жешув, саме воно є перевалочним пунктом 
постачання воєнної техніки в Україну. 
Далі всі заходи продовжились у Варшаві. Там же за участі амери-
канського президента відбулося засідання так званої «Бухарестської 
дев’ятки» — країн НАТО і ЄС: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, 
Словаччини, Угорщини та Чехії, які разом із Польщею опинилися на 
передньому краї стримування агресивної, загарбницької політики 
президента путіна.
Західні союзники дали зрозуміти москві, що зберігають єдність і не 
відмовляться від підтримки України.
Виступаючи у Варшаві, президент Сполучених Штатів заявив, що со-
юзники України не втомляться підтримувати її в протистоянні російсь-
кій повномасштабній агресії, а Київ ніколи не буде переможеним рф. 
«Сумнівів бути не повинно: наша підтримка України не похитнеться, 
НАТО не буде розділеним і в нас не настане втома. Жадоба й бажання 
путіна до землі та влади зазнає невдачі, а любов українського народу 
до своєї країни візьме гору. Демократичні держави світу захищати-
муть свої свободи сьогодні, завтра і завжди», — наголосив амери-
канський президент.
Байден підкреслив, що «на кону нині свобода», а світ зрозумів, 
що задовольнити апетити агресора неможливо — йому треба 
протистояти.  
Коментуючи дії російського візаві володимира путіна, Джо Байден 
запевнив, що очільнику кремля не вдасться досягнути своїх цілей в 
Україні.
Нагадаємо, Польща стала ключовою державою в постачанні захід-
ної військової та гуманітарної допомоги в Україну і прийняла кілька 
мільйонів українських біженців.
Водночас візит Байдена у такі напружені для всього світу дні змусив 
дивитись на Польщу як на державу, котра має серйозний воєнний по-
тенціал, що неухильно зростає. Звісно, Варшаву спонукала до цього 
повномасштабна війна росії проти України. Польщу кремлівські агре-
сори поставили наступною після України в черзі на окупацію, і вони 
відкрито про це заявляють. 
І саме досвід України навчив Польщу не покладатись повністю на сис-
тему колективної безпеки, котра подекуди викликає цілком виправ-
дані сумніви.
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«Я — президент України»
 Журналіст Юрій Бутусов був 
одним із тих журналістів, кого не 
акредитували на велику прескон-
ференцію президента Володими-
ра Зеленського, яка відбулася у 
символічний день — 24 лютого 
2023 року. Тож свої запитання 
главі держави він почав публіку-
вати у соцмережі під умовною на-
звою «Питання без відповідей про 
24 лютого, ціною у тисячі жит-
тів».
 «Я багато що почув на річни-
цю великого вторгнення, питань 
багато. Оскільки президент уник-
нув відповідей на мої питання, не 
допустивши мене до пресконфе-
ренції, я буду публічно ставити 
питання щодо трагічних подій 
24 лютого 2022 року тут. Крок за 
кроком, і буду сподіватись, що 
мої читачі допоможуть знайти 
відповіді», — написав Бутусов у 
фейсбуці. 
 Воно й не дивно, адже сам за-
хід минулої п’ятниці продемонс-
трував, що Верховний Головно-
командувач дуже не любить не-
зручних запитань. Кілька таких 
запитань тоді поставила лише 
журналістка «5 каналу» Ганна 
Рибалка. 
 Зокрема, вона спитала, чи 
шкодує він про те, що заспоко-
ював українців мантрами про 
шашлики у травні та закли-
кав не піддаватися на провока-
ції щодо вторгнення, і чи не вба-
чає в цьо му персональної відпові-
дальності. Також вона запитала, 
яке покарання понесе ексголова 
СБУ і «друг дитинства» президен-
та Іван Баканов і чи перебуває він 
зараз в Україні.
 Після цього в журналістки 
відібрали мікрофон. А Зеленсь-
кий на запитання не відповів, але 
почав перелічувати свої заслуги 
на посаді президента.
 «Важливо, що ми не втратили 
державу. Так, це завдяки народу 
України, Збройним силам, напев-
но, завдяки трошки і мені, як би 
вам це неприємно було чути. Так 
вважають багато людей... Я нія-
кий не герой, але, напевно, я хоч 
щось зробив... у нас є натовсь-
ка зброя, і ми боремось, а не під-
писуємо зрадницькі договори, 
Мінські угоди тощо. Ми перемо-
жемо, навіть з таким, як є, прези-
дентом, а от з тим, що було, ми не 
перемогли...
 І дуже гарно, що, незважаючи 
на ті чи інші звинувачення, я, пре-
зидент України, знищив російсь-
ку присутність у парламенті Ук-
раїни, знищив російські телека-
нали в Україні, знищив олігар-
хів», — сказав глава держави.

«Тепла ванна»
 Таку реакцію розкритикува-
ло чимало оглядачів та експер-
тів. На думку журналіста Дмит-
ра Лиховія, яку він оприлюднив 
у соцмережах, у нас дедалі більше 
розмежовуються два образи пре-
зидента — експортний варіант і 
для внутрішнього вжитку. 
  «Судячи з відповіді Зеленсь-
кого на набір різких питань жур-
налістки «5 каналу», наш прези-
дент перекупався у теплій ванні і 
не дуже адекватно оцінює внут-
рішню політичну ситуацію. Він 
не січе ті запити, які виставля-
ють до нього співгромадяни зараз 

та будуть виставляти ще різкіше 
згодом.... Громадянське суспіль-
ство дедалі гучніше ставитиме Зе-
ленському лінійку запитань щодо 
Єрмака, Татарова, Баканова, ін-
ших наближених гогілашвілів, 
щодо дозволеної корупції для 
своїх, щодо «шашликів» у тому 
числі».
 Дмитро вважає, що один із 
політичних підсумків першо-
го року повномасштабної війни і 
воєнного стану такий: в Україні 
розвалилася політична система, 
зате утвердилося дуже сильне і 
дієве громадянське суспільство. 
Тепер на рейтинг влади впли-
ває зовсім не опозиція (вона — 
відіграна карта), а громадянські 
організації, антикорупційні ак-
тивісти, певною мірою ЗМІ — як 
не дивно, і соцмережі. 
 «І якщо президент та його 
почт і далі плутатиме береги, їх-
ній рейтинг цілком зможе обва-
лити, наприклад, якийсь попу-
лярний волонтерський фонд. Або, 
скажімо, група телеграм-каналів. 
І тоді Захід уже не врятує. Це вар-
то розуміти. І не бикувати, коли 
тебе виймають із теплої ванни», 
— констатує Лиховій. 

Хто за це відповідає? 
 Тоді як журналіст Юрій Буту-
сов цитує інтерв’ю голови Держ-
прикордонслужби Сергія Дейне-
ка, який «доповів президенту за 2 
тижні до початку повномасштаб-
ного вторгнення про те, що вій-
на буде, що росія неодмінно на-
паде на територію України з рес-
публіки білорусь по Чорнобильсь-
кій зоні». За його словами, ще за 
два тижні до початку повномасш-
табного вторгнення прикордон-
ники повністю евакуювали всю 
таємну документацію особових і 
житлових справ свого персоналу 
з Маріуполя, Краматорська, Ли-
сичанська, Харкова, Сум, Черні-
гова, Житомира, Луцька, Києва, 
Борисполя, Бердянська, Одеси і 
Херсона!
 Виходячи з цього, пан Бутусов 
питає президента заочно: «Чому 
дані прикордонної служби були 
достатньо переконливими, щоб 
прикордонники евакуювали свою 
документацію, але вище керів-
ництво України:
 — не провело або хоча б підго-
тувало евакуацію людей на марш-
рутах російського наступу?
 — не провело збори опера-
тивного резерву, збори сил те-
риторіальної оборони з видачею 
зброї? 
 — не почало будівництво обо-
ронних рубежів?
 — не підготувало до негайного 
підриву всі мости на шляхах на-
ступу російських військ, у першу 
чергу у Крим, не встановило мін-
ні загородження?
 — хто за це відповідає?». 

Мости на Чонгарі 
 Журналіст також наводить 
цитати інших силовиків — на-
чальника ГУР Міноборони Ки-
рила Буданова та командувача 
Повітряних сил Миколи Олещу-
ка з фільму «Рік» (презентовано 
саме 24 лютого), з яких виходить, 
що напередодні та в ніч вторгнен-
ня вони знали майже точний час 
нападу. 
 Тому Юрій Бутусов знову ці-

кавиться у Верховного Головно-
командувача: «Чому, знаючи точ-
ний час вторгнення та про його 
неминучість, не було заздалегідь 
підірвано або хоча б підготовле-
но до негайного підриву чотири 
мости через Чонгар, враховую-
чи, що біля усіх мостів перебува-
ли спеціально визначені військові 
підрозділи та обладнання для під-
риву?
 — Чому не була організова-
на оборона та підготовка до під-
риву трьох мостів через Дніпро, 
що призвело до вертолітного де-
санту та виходу противника до 
цих мостів через кілька годин 
після початку війни та захоплен-
ня мостів цілими на другий день 
війни, прориву до Миколаївської 
області?
 — Чому Повітряні сили були 
приведені у бойову готовність та 
отримали наказ на застосування 
зброї, а біля стратегічно важливих 
мостів через Чонгар, а також мостів 
через Дніпро в Херсоні та Каховці 
не було розгорнуто оборону?
 — Сили оборони з 2015 року 
щорічно проводили маневри, де 
відпрацьовували підриви мостів 
через Чонгар, чому це не було ре-
алізовано?
 — Яка була мета антитеро-
ристичних навчань на Чонгарі, 
у яких брав участь президент В. 
Зеленський 12 лютого 2022 року, 
чому ці заходи не спрацювали у 
день вторгнення?
 — Хто за все це відповідає?».

Аеродром у Гостомелі
 Інший блок питань журналіс-
та присвячений Гостомелю, адже 
при належній обороні цього сели-
ща та аеродрому не було б трагедії 
Бучі та руйнувань в Ірпені. Буту-
сов нагадує, що після доповіді ди-
ректора ЦРУ Бернса про підго-
товку росіянами атаки на Госто-
мель на початку лютого з оборо-
ни аеродрому, навпаки (!), зняли 
4-ту бригаду Нацгвардії і відпра-
вили до Луганської області напе-
редодні вторгнення, що дозволи-
ло росіянам захопити аеродром 
одразу і швидко захопити Госто-
мель, Бучу та частину Ірпеня.
 У Гостомелі залишились тіль-

ки рота солдат строкової служби, 
адміністративна частина, частина 
зенітно-артилерійського дивізіо-
ну і кілька одиниць несправної 
бойової техніки. 
  «Головний удар росіян, про 
який попереджало ЦРУ в січні, 
прийняли на себе три розрахун-
ки зенітних установок ЗУ-23 та 
три розрахунки ручних перенос-
них зенітно-ракетних комплек-
сів. Жодного танка. Жодної гар-
мати. Для прикриття Гостоме-
ля також чомусь не були зосеред-
жені зенітно-ракетні комплекси 
малої та середньої дії. 
 Батальйон 72-ї механізова-
ної бригади, який отримав на-
каз на вихід до аеродрому Гос-
томель лише напередодні, прос-
то не встиг вийти на позиції та 
розгорнути оборону і був змуше-
ний вступати у бій просто одразу 
ж. Уже після висадки десанту на 
Гостомель почали терміново ки-
дати усіх, кого можливо, резерви 
перекидали навіть нашими гелі-
коптерами, хоча було багато часу 
зробити все заздалегідь», — пише 
Бутусов.
 На його думку, якби росій-
ський десант у Гостомелі було 
знищено у той самий день, 72-га 
бригада та Нацгвардія встигли б 
розгорнутись навколо Гостоме-
ля і швидкий прорив російських 
військ у київську агломерацію 
був би неможливим. А у цивіль-
них був би час на евакуацію. Важ-
ко навіть уявити, скільки б жит-

тів це врятувало. 
  Тому журналіст знову ж таки 
питає: 
 1. Чому, попри дані про захоп-
лення аеродрому Гостомель, для 
забезпечення наступу російських 
військ з оборони аеродрому була 
знята в останній момент боєздат-
на 4-та бригада НГУ, яка відпові-
дала саме за цей напрямок?
 2. Чи була вчасно та в повному 
обсязі доведена інформація розвід-
ки та ЦРУ про атаку на Гостомель 
до військового командування? 
 3. Чому не були створені за-
сідки на шляху руху російських 
військ на Гостомель? Чому не 
були створені засідки біля аерод-
рому зенітно-ракетними комп-
лексами «Бук» та «Оса», які мог-
ли б відбити атаку? Чому навко-
ло Гостомеля не було вчасно під-
готовлено рубежі оборони, адже в 
цьому районі було достатньо вій-
ськових частин та інженерної тех-
ніки? Чому не вивели літаки з ае-
родрому, і передусім «Мрію»?
 4. Хто за все це відповідає?
 Хтось скаже, що всі ці питан-
ня не на часі, спочатку треба пе-
ремогти ворога та вигнати його зі 
своєї землі. Втім, якщо над цими 
помилками не працювати зараз, 
вони повторюватимуться знов і 
знов. А це, у свою чергу, призво-
дитиме до нових трагедій і втрат. 
А відтак віддалятиме у часі ом-
ріяну перемогу, на яку саме ук-
раїнський народ, безсумнівно, 
спроможний. ■

ПИТАННЯ РУБА

Трагічні помилки 
лютого 2022-го
Через рік після російського вторгнення суспільство воліє спитати 
у влади: хто відповідає за прорахунки перших днів

■

Виставка «Лютий: грані незламності» на Контрактовій площі в Києві акцентує увагу на трагічних 
та героїчних подіях лютого-березня минулого року.
Фото Генштабу ЗСУ.

❙
❙
❙

Василь ТАВР

Роковини повномасштабного російського вторгнення мимоволі 
змусили українців згадати останні дні лютого та перші дні березня, 
коли ворогу вдалося швидко окупувати південь країни та просу-
нутися в бік Києва. Чи можна було краще організувати оборону та 
завчасно почати евакуювати населення, а не заспокоювати слова-
ми про «шашлики у травні»? Звісно, історію не відмотати назад, а 
у злочинах винна винятково держава-агресор. Утім, чи можна було 
запобігти трагедіям Бучі, Маріуполя та багатьох інших міст? 
Про все це суспільство мовчало рік. Утім нині все частіше жур-
налісти та громадські активісти питають про це владу, як очно (на 
пресконференціях), так і заочно (в соцмережах).

Евакуацію цивільних з Ірпеня і Бучі можна було організувати раніше.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Шрами, що залишає по собі війна, посту-
пово зарубцьовуються, але не зникають 
безслідно. Вони можуть роками боліти не 
лише на погану погоду, а й через ситуації, 
які віддалено нагадують пережите. Десь, 
наприклад, тріснула гілка, і вже полеті-
ли спогади про шалений скрип старезної 
електрички, якою ти зі сходу тікав на захід 
під ревище рашистської авіації. Спиною 
враз біжать кусючі мурашки, після чого 
натреноване серце миттєво скочується 
в п’яти, мов до перевіреного практикою 
бомбосховища. Чи можна колись звіль-
нитися від цього жаху? Або, точніше, від 
програми, в яку твій спантеличений мозок 
одержимо вчепився всіма нейронами й не 
бажає відпускати на волю, попри щоденні 
молитви і медитації? Фахівці зі зцілення 
душ вважають, що порятунок є. Але для 
цього треба визнати наявність самої про-
блеми і вчасно звернутися по допомогу.

Я — в своїй халабуді!
 На цій війні в психологічному сенсі 
ми всі тією чи іншою мірою стали па-
цієнтами дідуся Фройда. Причому наша 
свята віра в те, що зуміли побороти стрес 
і далі живемо по-старому, може вияви-
тися ще гострішою проблемою, аніж без-
соння чи відкриті панічні атаки. 
 Історія з власного досвіду. Вже понад 
рік для багатьох своїх знайомих я є та-
ким собі взірцем залізної стійкості. Де-
хто з них і тепер сумнівається, що, втра-
тивши квартиру з усім нажитим добром, 
я справді не оплакую щодня спалені вій-
ною дитячі фотографії й купу докумен-
тів, які тепер доведеться відновлюва-
ти заново. Забувається потроху і жах, 
пережитий через нестерпний свист ка-
цапських «градів», оскільки Вінниця, 
де живу тепер, у цьому сенсі досить без-
печне місце. Саме тому я не вважала себе 
потенційним клієнтом психологів, пові-
ривши у свою душевну міць. 
 Але все змінилося місяць тому, коли 
ми приїхали провести своїх родичів на 
потяг. Увійшовши до залізничного вок-
залу, я буквально заклякла на місці. 
Хочу йти, а ноги намертво приросли до 
землі. Якусь мить намагалася зрозуміти 
причину, і в пам’яті скресла нічна тиша, 
яка зустріла нас на вінницькому пероні, 
коли ми приїхали сюди з палаючого Хар-
кова. Тут дивувало все — неквапливі па-
сажири, працюючі каси, тепло вокзаль-
ного приміщення й особливо кава, яку 
продавали вільно і фактично без черги. 
У нашому рідному місті всі ці прості бла-
га зникли вже у другій половині першого 
дня війни, ніби їх ніколи там і не було.
 Саме ці спогади допомогли зрозумі-
ти, чому мене магнітом прикувала зем-
ля. Я раптом збагнула, що суто фізично 
не зможу виїхати з Вінниці доти, доки не 
завершиться ця клята війна. Решту ку-
точків планети моя травмована психіка 
сприйматиме як потенційну загрозу. 
 Пізніше з’ясувалося, що цей стан 
має навіть методичний опис. За слова-
ми професорки кафедри педагогіки та 
психології Харківського національно-
го університету внутрішніх справ На-
талії Мілорадової, під час війни дуже 
важливо знайти для себе так зване без-
печне місце. Звісно, краще виїхати по-
далі від лінії фронту. Але якщо такої 
змоги немає, то прихисток варто ство-
рити у власній уяві, пригадавши дитя-
чу гру у зведення «халабуди» з доступ-
них на ту мить предметів. «Це може бути 
також безпечне місце всередині нас, — 
повідомила пані Наталія в інтерв’ю Хар-
ківському пресклубу. — Або в тому сере-
довищі, до якого ми потрапили. Такий 
пошук допомагає людині зосередитися, 
віднайти рівновагу і вгамувати емоції». 
 Важливо також, за її словами, домо-
витися з собою. Якщо, наприклад, якась 
трагічна подія переслідує вас, хоч куди 

б ви виїхали, то її треба уявно помістити 
до конверта й відправити до сейфу із за-
мком. Далі скажіть собі, що саме ви гос-
подар даної ситуації і відімкнете ту про-
блему лише після того, як будете готові. 
Тобто важливо переконатися в тому, що 
саме ви керуєте своїм страхом, а не він 
вами, і що ключ від замка тільки у ва-
ших руках. 
 Корисним буде й такий досвід. «У бе-
резні минулого року я нічого не могла 
робити, — каже пані Наталія. — Жит-
тя звелося до трьох функцій — телефон-
ні дзвінки, приготування їжі та ховання 
від вибухів. — А потім у квітні я зрозумі-
ла: потрібно негайно повернути собі бодай 
щось із того, що до війни вважалося звич-
ною рутиною. І я обрала вранішні пробіж-
ки. Це дало мені впевненість у тому, що 
продовжую робити те, що робила до вій-
ни. Після цього справді стало легше». 
 Виявляється, така ревізія устале-
ної поведінки допомагає не відкладати 
своє повернення до чогось звичного на 
завтра, а почати жити вже зараз. Іноді 
для цього буває достатньо спекти, нап-
риклад, пиріжки, якщо ця страва в ми-
нулому мала для вас якесь особливе зна-
чення.

Будьте вдячні за те, що маєте
 Синдром відкладеного життя може 
не минати й по завершенні війни, тому 
з подібними проблемами краще зверну-
тися до фахівця. А поки вагаєтеся, є сенс 
випробувати на собі доступні всім техні-
ки. «Якщо вам здається, що все пропа-
ло, згадайте про тих, кому ви дорогі і хто 
має якусь надію на вас, — каже канди-
дат психологічних наук Максим Жидко. 
— Тобто якщо не знаєте, навіщо тепер 
жити, живіть для інших людей. Війна 
також нам показала, як усього лише за 
одну мить може зникнути все, що мало 
велику цінність у минулому. Але якщо 
наразі у вас є дах над головою, їжа і вода, 
а ви все ще перебуваєте в депресії, то зга-
дайте про людей у зруйнованих містах, 
які позбавлені навіть цього. Тобто саме 
в такі темні часи будьте вдячні за те, що 
у вас є. Вдячність — велика сила. І допо-
мога іншим також».  
 Окрім безпорадних стареньких, у ці 
дні варто більше опікуватися дітьми. 
Все, що відбувається навколо, вони спри-
ймають через поведінку дорослих. Важ-
ливо розповісти малим правду про ризи-
ковану ситуацію, але так, аби вони далі 
почувалися захищеними. «Якщо дити-
на бачитиме вашу паніку, то може отри-
мати глибоку руйнівну психотравму, — 
каже Максим Жидко. — З дитиною пот-
рібно постійно розмовляти, не чекаючи, 
поки сама прийде з розмовою. Постійно 
запитуйте: «Що ти зараз відчуваєш, про 
що думаєш?». Без такої комунікації ма-
люки поринають у світ внутрішніх пере-
живань і фантазій, завдаючи собі вели-
кої шкоди». 
 Певним порятунком від депресії, 
на думку психоаналітика Ольги Кор-
бут, може бути практика будування ко-
роткострокових планів — на годину, на 
день, тиждень. Будуйте акуратно й пос-
тупально, не перестрибуючи «через схо-
ди». Якщо спочатку не виходить, це нор-
мально. Просто дайте собі більше часу. 
Головне — бути у стані «хотіння», внут-
рішньо наповнюючись важливими для 
вас речами. 
 Пошук нових сенсів — ще одна рятів-
на соломинка посеред бурхливого моря 
емоцій. «Сенси — це те, що тримає нас 
на плаву, допомагає впоратися з неіде-
альністю світу і нашою незадоволеністю 
ним, — каже пані Ольга. — Самі сенси не 
універсальні. Немає списку, який підхо-
дить усім, тому його потрібно створити 
самому. В когось це можуть бути діти, в 
когось робота, хтось бачить себе в регу-
лярних закоханостях, а хтось — у тихо-
му сімейному житті».

Відкрийте себе духовного
 Багато порад цими днями дають й 
езотерики, намагаючись пояснити гли-
бинні причини того, що з нами тепер від-
бувається. Одним із найпопулярніших 
гуру на українських ютуб-каналах став 
із весни минулого року ведичний астро-
лог Алакх Наринжан. 
 На його думку, страх — абсолютно 
природна річ, але при цьому буває різ-
ним. Якщо людина вже відкрила для 
себе обидві свої іпостасі (тілесну та ду-
ховну) й далі на основі цього знання 
боїться не виконати призначену їй місію, 
то це хороший і навіть корисний страх. 
«А поганий — це страх невідомості, 
який викликає відчуття безвиході, — 
каже Алакх. — Джерелом цього неспо-
кою є наш розум, який звик постійно все 
контролювати, але в екстремальній си-
туації втрачає цю здатність. Такий стан 
з’являється в людей, які поки що не по-
чуваються тим, ким є насправді. Тобто 
не відчувають свою духовну природу, 
передавши кермо правління своїм жит-
тям власному розуму. Але той, втратив-
ши контроль, впадає в паніку». 
 Людське тіло, за словами астроло-
га, змінюється кожні сім років, але ми 
й далі залишаємося собою. Втрата кін-
цівки і навіть частини мозку не приз-
водить до втрати особистості. А це оз-
начає, що людина насправді не є тілом. 
Власне, з теорією про безсмертну душу 
наразі знайомі всі, але далеко не кожен 
знавець здатний прийняти її так, аби 
реально відчути Всевишнього. Тобто не 
повірити в існування Бога, а саме відчу-
ти його в собі. Це та сила, на думку Алак-
ха, з якою нічого не страшно. Саме в ній 
варто шукати підтримку. «Згадаймо про 
те, що ми — душі, ми — безсмертні, — 
закликає він. — Навіть фізична смерть 
— це лише зміна тіла. Якщо ти це усві-

домиш, тобі стане набагато легше». 
 Кожна людина приходить у цей світ із 
певною місією й обов’язком, які повністю 
резонують із Божественною волею. Якщо 
ви її вже знаєте, то ваш розум має тісний 
зв’язок із вищими силами й позбавляєть-
ся необхідності страждати. Він просто на-
солоджується кожною миттю тут і зараз, 
звільняючи нас від тривоги. 
 Важливо також уникати інформа-
ційної піни, яка ллється з усіх шпарин і 
відверто залякує. Особливо це стосуєть-
ся якихось конспірологічних версій на 
кшталт «світового правління», масонів, 
«Римського клубу» та невмирущого срср. 
«Основна особливість таких трендів по-
лягає в тому, що вони стосуються чого за-
вгодно, але тільки не розвитку країни, — 
каже астролог. — Кожен, хто створює чи 
транслює ці історії, — або відвертий во-
рог, або просто ідіот. У даному випадку це 
не образа, а констатація факту, оскільки 
ідіот — це людина, яка не думає про май-
бутнє. Йдеться про чужі ідеї та набір ло-
гічних конструкцій, які ніколи не приве-
дуть вас до конкретної цілі». 
 Зберегти свою психологічну стабіль-
ність можна також через свідоме від-
пускання ненависті. Якщо цього не зро-
бити, то ваш розум стає затуманеним, і 
ви не зможете виконати свою місію та 
обов’язок достойно. Любити своїх воро-
гів і бажати їм щастя треба навіть тоді, 
коли війна ставить вас перед необхід-
ністю їх убивати. Всередині вас усе одно 
повинна панувати любов. «Таким чином 
ви приберете конфлікт зі свого розуму й 
звільните голову, — радить Алакх На-
ринжан. — А свобода від гніву і страху 
— це перш за все можливість прийняти 
правильне рішення». 
 Словом, опановуйте свою реальність 
у найприродніший для себе спосіб, і вій-
на не стане частиною вас. ■

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

Пошук втраченої реальності
Людині війни складно повернутися в ситуацію «тут і зараз», але зробити це не лише можливо, а й необхідно

■

Двері хати більше не відчиняться, але треба жити далі. 
Фото з сайту «Донбас SOS».

❙
❙

Діти повинні знати, що ви про них потурбуєтесь. 
Фото з сайту «Фокус».

❙
❙



Віктор КОБЗАР
с. Кринички,Дніпропетровська область

 Наша перемога у війні не означати-
ме, що ми повністю здолали ерефію, 
якщо ми не наведемо там лад, такий, 
що панує у цивілізованих країнах. Ім-
перію зла в сьогоднішньому вигляді 
необхідно назавжди відправити в за-
буття. Вважаю, що основний заспів пе-
реможної української пісні на теренах 
росії має зробити наша ж зовнішня роз-
відка. Для втілення цієї важливої місії 
українським розвідникам у першу чер-
гу необхідно виділити кошти для ство-
рення підпільних диверсійних розвіду-
вальних груп на теренах рф. 
 Серед основних завдань — поверну-
ти державам-сусідкам землі, що їх сво-
го часу нахабно віджала росія. 
 Скажімо, Калінінградська область 
має відійти до Німеччини; Карелія — 
до Фінляндії; райони Псковщини — до 
Балтії. Відповідно, колишні українські 
історичні землі — до України. 
 Кожному поневоленому регіону, що 
досі перебуває у складі рф і не має від 
того жодного задоволення, наші політ-
технологи повинні написати план ви-
ходу з імперії та відповідні справедливі 
вимоги — претензії до московії. Це, 
зокрема, стосується Чечні, Північно-
го Кавказу, Кубані, Татарстану, Баш-

кортостану, Ямало-Ненецького окру-
гу, Туви, Республіки Саха (Якутія) 
тощо.
 Для втілення цього плану необхідно 
залучити ще й російських опозиційних 
блогерів, членів товариств міжнародної 
дружби і земляцтв, а також доброволь-
ців із числа наших бійців, що воюють за 
Україну. 
 Щодо українських земель, то, вва-
жаю, істину варто шукати на мапах 
УНР (1918 рік) та досліджень імпера-
торської російської академії наук щодо 
поширення говірок у російській імперії 
та в Томосі патріарха Варфоломія щодо 
території ПЦУ. 
 Також необхідно створити в Україні 
емігрантські угоди всіх цих територій із 
відповідними програмами розвалу ере-
фії і створення національних держав. 
 Серед основних потреб також — на-
завжди позбутися русофільської секти 
РПЦ МП, так званої УПЦ МП, як п’ятої 
колони та ідеологічного диверсанта. 
 І ще дуже важливо розробити де-
кілька варіантів захоплення і знищен-
ня складів та розробок ядерної зброї 
ерефії. 
 Нам необхідно розірвати ерефію 
зсередини всією багатонаціональною 
спільнотою і назавжди покінчити з іс-
нуванням на землі реальної загрози  для 
цивілізованого світу. ■

Петро РОГОВ,
кандидат технічних наук
Київ

 Питання, якою має бути елі-
та нової України, хвилює дав-
но. Якщо звернутись до кла-
сичних визначень, то поняття 
«еліта» походить із французь-
кої мови й означає «найкра-
ще», «обране». Італійські со-
ціологи Вільфредо Парето та 
Ґаетано Моска були одні з пер-
ших, хто дав визначення цьо-
го терміна. На думку першого, 
еліта — це люди, що отримали 
владу, другий стверджував, що 
це політично активні особис-
тості, котрі орієнтовані на вла-
ду, організована меншість сус-
пільства. Відомий іспанський 
соціолог та засновник «теорії 
мас» Xосе Ортега-і-Гассет вва-
жав, що еліта — це люди, які 
користуються в суспільстві ви-
соким статусом та престижем, 
багатством, мають інтелекту-
альну та моральну перевагу 
над масою, несуть відповідаль-
ність.
 Але одним із перших, хто 
торкнувся питання еліт, був 
відомий політичний діяч та 
«лобіст» свого часу Ніколо 
Макіавеллі. Він розглядав дер-
жаву саме як результат взає-
модії різних соціальних груп. 
Він стверджував, що владу 
в суспільстві не може здійс-
нювати ні окрема людина, ні 
всі люди відразу. Через що і 
з’являється організована мен-
шість, яка править саме тому, 
що вона організована, а всі ос-
новні конфлікти розгортають-
ся між елітами: меншістю, що 
утримує владу, і меншістю, що 
йде до влади. Пізніше цей фе-
номен назвуть «циркуляцією 
еліт» та досліджуватимуть Па-
рето та Моска.
 Саме Парето казав, що ус-

пішний розвиток суспіль-
ства можливий лише при 
своєчасному оновленні еліт, 
наприклад включення наймо-
більніших представників із 
«неелітного» кола, або «контр-
еліти», в еліту за методом «об-
рання» з боку панівної еліти. 
В його концепції також гово-
риться, що суспільство чекає 
застій та революція, результа-
том якої все одно стає заміна 
старої еліти новою.
 Власне, це те, що в нас від-
бувається останніми роками й 
навіть зараз, у період повно-
масштабної війни. 
 Як виглядала українсь-
ка еліта всі роки неза-
лежності? Вона підпадала 
лише під одне визначення — 
боротьба за владу. Але ж пред-
ставник еліти, або ж організо-
ваної меншості, як прийнято в 
цивілізованому світі, має носи-
ти в собі три складові: мораль-
ні якості, високий інтелект та 
творчий потенціал.
 Якщо узагальнити ці скла-
дові, то виходить: представник 
еліти — розумний, освічений, 
здатний творити та розвивати-
ся, з хорошою репутацією та 
моральними чеснотами грома-
дянин. Тобто не один громадя-
нин, а група таких людей, схо-
жих за морально-ціннісними, 

інтелектуальними та соціаль-
ними якостями.
 Еліта — це не просто при-
вілейована група людей, яка 
творить усе, що хоче. Це гру-
па, яка представляє інтере-
си більшості, яка бере на себе 
відповідальність та веде за со-
бою. Це люди, які можуть ста-
вити великі цілі та досягати 
їх, які є хранителями та ідео-
логами не лише загальнолюд-
ських, а й національних цін-
ностей.
 На момент початку вій-
ни в 2014 році ми підійшли 
до кризового стану еліт: старі 
правила стали неактуальні, 
звична нам освіта застаріла, 
більшість людей була розгуб-
лена та дуже зменшився се-
редній клас — основний «до-
нор» еліт. А  ми розуміємо, що 
від якості еліт залежить якість 
суспільства. Тому потроху по-
чали створюватися невеликі 
ком’юніті та спільноти, де інте-
лектуали обмінюються думка-
ми, що народжують ідеї, які в 
перспективі й рухають світом; 
навіть ідеї, які не сприймають-
ся спочатку, згодом усвідом-
люються та стають звичними 
речами. Таких невеликих якіс-
них спільнот, з потенціалом 
кристалізації нової еліти, в Ук-
раїні стає все більше. Наше за-

вдання — допомогти їм форму-
ватися та об’єднуватися.
 У першу чергу до майбутніх 
загальнонаціональних лідерів, 
авторитетів та їхніх проривних 
рішень має бути поставлено 
вимогу максимального вико-
ристання історичного та куль-
турного різноманіття нашої 
країни. 
 Шляхетне поводження та-
кож відіграє не останню роль. 
Скажімо, канадська журналіс-
тка Христя Фріланд у своїй 
книжці «Плутократи» аналі-
зує дослідження психологів 
щодо впливу багатства на став-
лення людини до інших. І на 
запитання, чи є суспільна елі-
та зразком шляхетної поведін-
ки, відповідь негативна: «ні». 
У порівнянні з людьми нижчо-
го прошарку суспільства пред-
ставники верхніх поводяться 
не так етично через те, що не-
залежність, котру їм дають ве-
ликі ресурси, дозволяє їм ста-
вити власні інтереси на перше 
місце перед інтересами та доб-
робутом інших.
 У книзі «Чому нації зане-
падають?» Дарон Аджемоґлу 
та Джеймс Робінсон говорять 
про успішність та неуспіш-
ність держав залежно від типу 
владних інститутів: екстра-
ктивних та інклюзивних. У 

перших влада де-факто нале-
жить еліті, мета якої — утри-
матися на своїх позиціях та 
здобути більше зиску. Інклю-
зивні держави розвиваються, 
не перешкоджаючи долучати-
ся іншим людям до політики 
та економіки, адже вони — це 
і є розвиток; чим більше інк-
люзивності, тим більше ба-
гатства і навпаки. Це прикла-
ди того, як треба і як не треба 
робити.
 Отже, світ кардинально змі-
нюється, старі парадигми від-
ходять у минуле. Якщо ми хо-
чемо рухатися вперед, то нам 
після перемоги слід повніс-
тю оновитись: відкинути старі 
підходи, копіювання інших і 
відпрацьовувати принципово 
нові моделі, можливо, навіть 
створити їх самим.
 Також важливими кро-
ками на шляху формування 
нової еліти є налагодження 
системних дискусій на фун-
даментальні теми та форму-
вання простору довіри й спів-
праці між представниками 
культури, бізнесу, влади та 
інтелектуалами. Тільки так і 
тільки разом ми зможемо ство-
рити нове суспільство, а з ним 
— якісну нову національну елі-
ту та нових лідерів — справж-
ніх державників. ■

ФОТОФАКТ

 Китай шаленими темпами намагається наздогнати решту світу, й іноді ці 
перегони перетворюються на абсурд, несмак і бездумну трату шалених кош-
тів, бо фасон, виявляється, абсолютно не підходить. Як кажуть в Україні, «як 
корові сідло».                              
 Кілька років тому в місті Тяндученг вирішили побудувати ні багато ні мало 
— копію центру Парижа з власною «Ейфелевою» вежею та міськими кварта-
лами в європейському стилі. Місто, розташоване в провінції Чжецзянь, — 
день їзди від Шанхаю, — зараз повністю пусте. А фотографії з цього китайсь-
кого «Парижа» нагадують дивні декорації для зйомок фільму, а не справжнє, 
придатне для життя місце.

■

ЩО РОБИТИ  

У битві за Україну 
народжується нова еліта 
Яким має бути новий впливовий клас України-переможниці?

■

ВИСТРАЖДАНЕ

Погашене російське зло 
— під корінь
Як нам після перемоги переформатувати імперію орків

■

«Ейфелева» вежа по-китайськи.

11УКРАЇНА МОЛОДА
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Валентина ГРИГОРЕНКО

Кандидатка наук у мистецтвознавс-
тві, письменниця та журналістка 
Олександра Шутко, напевно, най-
більше знає про українок, які близь-
ко пів тисячі років тому були у колі 
сильних світу поруч із правителями 
у Стамбулі. В 2015 році вийшла дру-
ком перша книжка авторки «Роксо-
лана: міфи та реалії». Згодом її пе-
ревидали та переклали турецькою 
мовою. Через два роки з’явилися 
«Листи Роксолани: любов та дип-
ломатія». Далі була видана дитяча 
версія біографічної книжки про 
Гюррем-султан.
Утім є ще дві українки в османсь-
кій історії — Хатідже Турхан та 
Шехсувар. Звідки вони? Який слід 
залишили? Про це теж розповідає 
Олександра Шутко в інтерв’ю «Ук-
раїні молодій».

Не коханка, а знакова 
особистість 
 ■ Олександро, ви працювали 
над написанням роману-трилогії 
про Роксолану три роки. Що було 
найскладнішим?
 — Перед написанням рома-
ну-трилогії вийшло друком чи-
мало моїх досліджень про Рок-
солану (Гюррем-султан). Одне 
з них, 2017 року, навіть вида-
ли турецькою в Стамбулі під на-
звою Hurrem Sultan. Досліджу-
ючи життєвий шлях цієї султа-
ни-українки, довелося вивчити 
османські документи з архівів Ту-
реччини, Польщі й Угорщини, а 
також розвідки істориків цих та 
інших країн. Адже для мене го-
ловним є створити історично ви-
важений та правдивий образ Рок-
солани, яка переважну частину 
життя провела в Стамбулі.
 Це кропітка, але захоплива 
праця. Адже для вивчення доку-
ментів в архівах Стамбула однієї 
турецької мови, якою я володію, 
замало. Слід ще знати османсь-
ку, а також — фарсі й арабську. Із 
цим мені допомагають українські 
дослідники-османісти Рефат Аб-
дужемілев, Олег Рустемов, Олесь 
Кульчицький та Марина Кра-
вець, за що я їм дуже вдячна. 
 Зібравши чимало інформації 
про побут та кохання Роксолани та 
видавши відповідні дослідження, 
закортіло присвятити їй художній 
твір. Щоб реалізувати цей задум, 
довелося з низки сухих докумен-
тальних знань створити яскраву 
романтичну картинку з історич-
ними героями. І це було найважче 
завдання. Адже доводилося фак-
тично вдихати життя в застиглу 
пів тисячоліття тому історію.
 ■ Що надихнуло вас на напи-
сання?
 — Спершу я побоювалася 
братися за цю тему, яку майстер-

но висвітлили у повістях і рома-
нах видатні українські письмен-
ники Осип Назарук, Павло За-
гребельний, Сергій Плачинда та 
інші. Але трохи згодом, коли я 
перебувала на карантині під час 
коронавірусної пандемії, виник-
ла ідея створити такий роман про 
Роксолану, в якому вона була б не 
просто коханкою і дружиною сул-
тана Сулеймана (традиційний об-
раз в українській література) або 
ж знаною інтриганкою (типове 
зображення цієї султани у захід-
ноєвропейській і турецькій літе-
ратурах), а знаковою особистіс-
тю, котра впливала на державні 
справи й міжнародну політику 
османів і залишила чимало бла-
годійних проєктів.
 ■ Які історії з трьох книг най-
більше можуть захопити читачів 
осилити трилогію?
 — Відправною точкою у ви-
світлення подій життя Роксо-
лани стали 1540–1550-ті роки, 
коли вона перебувала в зеніті 
слави та влади. Ця жінка впер-
ше в османській історії провади-
ла активну міжнародну політи-
ку, листуючись із правителями 
Європи та Азії. Тому перша кни-
га роману-трилогії «Роксолана. 
Союз із Ягеллонами» присвяче-
на малознаній історії диплома-
тичного листування Роксолани з 
угорською королевою Ізабеллою 
Ягеллонкою, її братом — польсь-
ким королем Сигізмундом ІІ Ав-
густом та матір’ю Боною Сфор-
ца. Приводом для цього стала ан-
тигабсбурзька політика султана 
Сулеймана та добросусідські взає-
мини між поляками й османами.
 Дружба султани-українки з 
Ягеллонами також вилилася у 
багаторічну мирну угоду з осма-
нами. Одним з її пунктів стала за-
борона кримським татарам напа-
дати на українські землі, що пе-
ребували в складі Польського ко-
ролівства, й полонити українців. 
Це дало результат. Кримські та-
тари тоді охоче переключилися 
на протистояння з Московією.
 У другій книзі роману «Рок-
солана. Боротьба за владу» ідеть-

ся про кульмінаційній момент у 
житті султани-українки — стра-
ту пасинка Мустафи. Відтак її 
дітям відкрився шлях до бать-
ківського трону. Водночас ідеть-
ся про долю Угорщини та динас-
тію Ягеллонів. А ще значну ува-
гу приділено приїзду до Стамбу-
ла ватажка українських козаків 
Дмитра Вишневецького.
 Третя (заключна) книга рома-
ну присвячена укладанню 1555 
року Амасійського мирного дого-
вору між Османською імперією 
та сефевідським Іраном, які вою-
вали протягом 40 років. Велику 
роль у цій знаковій події відіграла 
Роксолана, яка листувалася з сес-
трою шаха Тахмаспа, Султан-бей-
гюм. Остання просила її стати га-
рантом дотримання мирних від-
носин. І тут, як і у випадку з Ягел-
лонами, Роксолана взяла на себе 
миротворчу місію. Відтак укладе-
ний між Османською імперією та 
сефевідським Іраном мир протри-
вав 23 роки. 

Хатідже Турхан (Надія) ще 
маловідома
 ■ Ви є авторкою роману-три-
логії про іншу султану-українку 
— Хатідже Турхан. Можете роз-
повісти про відмінності роботи 
над цим та новим твором про Рок-
солану?
  — Роман-трилогія про сул-
тану-українку Хатідже Турхан 
(Надію), яка була матір’ю сул-
тана Мехмеда ІV і до досягнен-
ня його повноліття як регентка 
у ХVII столітті правила Османсь-
кою імперією, став фактично про-
бою пера. Адже до цього я не писа-
ла художніх творів. Але постать 
Хатідже Турхан була варта того, 
щоб присвятити їй роман. На від-
міну від Роксолани, вона є мало-
відомою в Україні. Тому я вирі-
шила висвітлити події її життя 
від самого дитинства на Поділлі 
до кримськотатарського полону 
смерті. 
 Зізнаюся, попервах складно 
це мені давалося. Дуже допомог-
ли консультації з філологинею 
та письменницею Валентиною 

Вздульською та літературним ре-
дактором, письменником і драма-
тургом Богданом Мельничуком, 
який редагує мої книги, що вихо-
дять у видавництві «Навчальна 
книга — Богдан». 
 Якби не трилогія про Хатідже 
Турхан, яка мала успіх серед чи-
тачів, я б навряд чи взялася писа-
ти роман про Роксолану.
 ■ Ваша Роксолана — з Рогати-
на. Чи йдеться детально у вашо-
му романі про її зв’язок із батьків-
щиною? Чи підтримувала вона 
зв’язки із земляками? 
 — Я згадую в романі про її по-
ходження та земляків. Проте, на 
відміну від Хатідже Турхан, Рок-
солана не акцентувала на своєму 
походженні. Вона вважала себе 
дружиною султана Сулеймана та 
праведною мусульманкою. Тому 
дуже тішилася, коли польсь-
кий король Сигізмунд ІІ Август у 
листі називав її «Ваша королівсь-
ка величносте». 
 Хоча польські посли напри-
кінці ХVI — на початку ХVII 
століття вважали її русинкою (ук-
раїнкою) та донькою попа з Рога-
тина. Тобто вона не мала жодного 
стосунку до королівської родини 
і, мабуть, цим не дуже пишала-
ся. Адже особисто ніколи не зга-
дувала про своє походження, на 
відміну від її невістки Нурбану, 
яка листувалася з матір’ю — гре-
кинею Базилікою. 
 До того ж Роксолана стала за-
чинателькою такого явища в Ос-
манській імперії, як «Жіночий 
султанат», за якого жінки сул-
танів протягом століття втруча-
лися в державні справи. А от інша 
султана-українка, Хатідже Тур-
хан, поклала цьому край. 

Детективний роман про султану-
українку Шехсувар (Марію)
 ■ Як вам працюється в умовах 
повномасштабної війни? 
 — Другу книгу роману про 
Роксолану я вже писала на Во-
лині, де перебувала в евакуації у 
батьків. Над заключною книгою 
почала працювати, повернув-
шись у травні минулого року до 
Києва. На щастя, до осені в Ук-
раїні ще не було проблем з елек-
троенергією. Це дозволило допи-
сати роман-трилогію. Робота над 
ним мене рятувала від того жаху, 
який щодня у нас відбувається. 
Занурюючись у світ моїх героїв, 
я забувала про стреси, звуки ви-
бухів, сирени та сльози.
 ■ Чи є у книжках паралелі між 

вашими героями/подіями та су-
часністю?
 — Коли писала заключну кни-
гу трилогії про Роксолану, в якій 
ішлося про війну османів з іран-
цями, росія почала атакувати Ук-
раїну, зокрема і Київ, закуплени-
ми в Ірані дронами «шахед». Це 
так перегукувалося з подіями у 
моєму романі. Тоді ще подума-
ла: от би хтось на кшталт Роксо-
лани заступився за нас, приму-
сивши іранців припинити поста-
чати росіянам смертоносні дрони. 
Здається, зараз ця проблема пот-
роху почала вирішуватися на кра-
ще. Адже поменшало атак ірансь-
кими дронами, та й українська 
ППО навчилася їх успішно зби-
вати. 
 ■ Які подальші творчі плани?
 — Навесні має вийти історич-
ний детективний роман про тре-
тю султану-українку Шехсувар 
(Марію), яка була матір’ю Османа 
ІІІ. Він зійшов на трон у 55 років. 
За нетривале правління (1754–
1757 рр.) у його гаремі трапилася 
низка підозрілих смертей. Най-
гучнішою стала втрата наступни-
ка престолу — 42-річного Мехме-
да. Поголос про це дійшов до вух 
яничарів. Звинувачуючи султа-
на, вони ледь не підняли у Стам-
булі повстання. Утім Осман ІІІ і 
сам жив під страхом стати наступ-
ною жертвою таємничого вбив-
ці. Ким був палацовий душогуб? 
Відповідь на це запитання знай-
шов головний євнух гарему. Але 
і йому довелося розпрощатися з 
життям….
 Коли ця книга вийде друком, 
у моєму доробку вже буде пов-
ний комплект художніх творів 
про султан-українок — Роксола-
ну, Хатідже Турхан та Шехсу-
вар. Тож уже розмірковую над 
тим, про що писати далі. А чита-
чам зауважу, що портретні зобра-
ження цих славних жінок — усі 
уявні, бо ж мусульманок не мож-
на було малювати з натури. ■

СПАДЩИНА

Олександра Шутко: «Роксолана, 
Хатідже Турхан та Шехсувар — три 
султани-українки залишили слід 
в історії»
Для написання книг письменниця досліджувала османські документи 
з архівів Туреччини, Польщі й Угорщини, а також розвідки 
істориків ще більшого числа країн

■

Письменниця-дослідниця Олександра Шутко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Роксолана. Тіціан. 1550-ті роки.❙Хатідже Турхан. Невідомий 
художник ХVII ст. Регіональний 
музей міста Птуй.

❙
❙
❙

Шехсувар-султан. Невідомий 
автор ХХ ст. Приватна колекція.

❙
❙
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 Якщо ці пів тисячі книжок — 
справжні вершки сезону, то третина з 
них, яка потрапила до Коротких спис-
ків, — крем на торті. Ми ласували ним 
півтора місяця в наших рецензіях. І ось 
— вишеньки: лавреати-2022. Перші рей-
тингові сходинки посіли книжки 18 ви-
давництв. З них два, київський «Кни-
голав» та «Дискурсус» із Брустурів, 
стали лавреатами вперше. У двох номі-
націях здобулися на перемогу книжки 
харківського «Вівату», київських «Ві-
холи», «Нашого формату» та згадувано-
го «Книголаву». Тричі лавреатами цьо-
го року стали книжки «Темпори» (Київ), 
«Духу і Літери» (Київ) та «Фоліо» (Хар-
ків).
 Одна з двох головних відзнак рей-
тингу «ВИДАВНИЧИЙ ІМІДЖ РОКУ» 
визначається за сумарним рейтингом 
книжок даного видавництва, які потра-
пили до Коротких списків. Таких видав-
ців було 46 із 7 міст України. Найбільше 
з Києва — 25 видавництв; по 8 зі Льво-
ва та Харкова. Ось річний список якости 
видавничого світу України (цифри пра-
воруч — кількість книжок у шорт-лис-
тах / їхній сумарний рейтинг):
 1. К.: Темпора — 16 / 696,59.
 2. Х.: Фоліо — 10 / 497,71.
 3. К.: Дух і Літера — 11 / 433,22.
 4. К.: Наш формат — 9 / 396,72.
 5. Л.: Видавництво Старого Лева — 
10 / 371,30.
 6. К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА — 9 / 
368,70.
 7. Л.: Апріорі — 8 / 333,71.
 8. К.: Віхола — 9 / 333,36.
 9. Брустури: Дискурсус — 6 / 
259,82.
 10. К.: Саміт-Книга — 6 / 233,10.
 11. Л.: Астролябія — 5 / 222,71.
 12. К.: Смолоскип — 3 / 204,38.
 13. Х.: Віват — 4 / 197,71.
 14. К.: Кліо — 4 / 186,57.
 Для «Темпори» це вже четверта від-
знака «Видавничий імідж року» в іс-
торії рейтингу. Більшого показника не 
має ніхто. 
 Зазвичай в експертній сесії беруть 
участь близько 70 експертів. Через ві-
домі обставини до укладання цього рей-
тингу долучилися лише 39 експертів. 
Тож Ґран-прі, що визначається голосу-
ванням усіх під час спільного зібран-
ня, не присуджувалося через обмежен-
ня воєнного часу.
 З повними результатами рейтингу-
2022 можна ознайомитися на сайті «Ук-
раїни молодої» та партнерського ресурсу 
«Буквоїд», а друкований варіант днями 
з`явиться у журналі «Радуга».
 Що ж до самих книжок-лавреатів, то 
це, безумовно, події. Читаймо! А «УМ» 
їх регулярно рецензуватиме.

 Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»
Художня класика
Вибраний Стефан ҐЕОРҐЕ. У 2 томах. — 
К.: Українські пропілеї
Життєписи
Агатангел Кримський — Іван Франко. 
Епістолярні діалоги (1890–1904). — Х.: 
Фоліо
Літературознавство / критика
Григорій КОСТЮК. Вибрані праці у 5 то-
мах. Том 2: Літературознавство. Крити-
ка. — К.: Смолоскип

Номінація «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»
Сучасна українська проза / есеїстика 
Оксана ЗАБУЖКО. Найдовша подорож. 
— К.: Комора
Жанрова література *
Володимир ЛИС. Вифлеєм. — Х.: 

Фоліо
Андрій СЕМ`ЯНКІВ. Танці з кістками. 
Медичний трилер. — К.: Віхола
 * У декількох підномінаціях, як-от 
тут, рейтингова різниця між першою і 
другою позицією виявилася настільки 
малою, що її можна вважати за статис-
тичну похибку. Вирішили в таких ви-
падках оголосити лавреатами обох пре-
тендентів.
Сучасна зарубіжна проза / есеїстика*
Стівен КІНГ. Біллі Саммерс. — Х.: Клуб 
сімейного дозвілля
Ольга ТОКАРЧУК. Момент ведмедя. — 
К.: Темпора
Поезія
Тарас ФЕДЮК. Кенотаф. — К.: Гама-
зин

Номінація «СОФІЯ»
Філософія / антропологія / психологія
Тарас ЛЮТИЙ. Сковорода. Самовладан-
ня. — К.: Темпора
Політологія / соціологія / культуроло-
гія
Джованна БРОДЖІ. Культурний полі-
морфізм українського світу. — К.: Дух 
і Літера

Номінація «МИНУВШИНА»
Популярні видання / історична публі-
цистика 
Едуард АНДРЮЩЕНКО. Архіви КГБ. 
Невигадані історії. — Х.: Віват

Дослідження / документи*
Тамара ВРОНСЬКА. Непевний 
контин[г]ент: Депортації із Західної Ук-
раїни 1944–1953. — К.: Дух і Літера
Сергій ПЛОХІЙ. Загублене царство. Іс-
торія «Русского мира» з 1470 року до 
сьогодні. — Х.: Фоліо
Біографії / мемуари
Євген Чикаленко у спогадах, вражен-
нях, оцінках своїх сучасників. — К.: 
Темпора

Номінація «ОБРІЇ»
Науково-популярна література 
Рустам ГАДЖІЄВ. Лінгвістика на карті 
світу. Непорозуміння, кримінал та інт-
риги в різних мовах. — К.: Віхола
Бізнес / економіка / успіх
Чалмерс ДЖОНСОН. Японське еконо-
мічне диво. Як професійна влада та біз-
нес збудували провідну економіку світу. 
— К.: Наш формат
Публіцистика / сучасні мемуари
Еліот ГІҐҐІНС. Ми — Bellingcat. Он-
лайн-розслідування міжнародних зло-
чинів та інформаційна війна з Росією. — 
К.: Наш формат
Спеціальна й адаптаційна література
Майор Ганс фон ДАХ. Тотальний опір. У 
2 частинах. — Л.: Астролябія

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»
Книжки для малечі
Оксана ЛУЩЕВСЬКА / Катя СТЕ-
ПАНІЩЕВА. Це тиха ніч, мій астронав-

те. — К.: Книголав
Література для молодших школярів
Віктор ГАРКУША. Королевич і Заліз-
ний Вовк. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА
Література для школярів середніх 
класів
Ірина ТАРАНЕНКО. Книга-мандрівка. 
Незалежні. — К.: Книголав
Книжки для юнацтва*
Юля СМАЛЬ. Вибухова історія людства. 
— Л.: Видавництво Старого Лева
Анастасія НІКУЛІНА, Олег БАКУЛІН. 
Я іду шукати. — Х.: Віват

Номінація «ВІЗИТІВКА»
Малярство / фотографія / пластика
Мирослава МУДРАК. Образний світ 
Георгія Нарбута і творення українсько-
го бренду. — К.: Родовід
Архітектура / дизайн / театр / кіно / му-
зика
Сергій ТРИМБАЧ. Богдан Ступка. Ме-
таморфози; Іван Миколайчук. Містерії 
долі. — К.: Дух і Літера
Краєзнавча і туристична література / 
етнографія / історія повсякдення*
Юзеф ТІШНЕР. Історія філософії по-гу-
цульськи. — Брустури: Дискурсус
Громовиця БЕРДНИК. Заповіт Мольфа-
ра. — Л.: Terra Incognita

КНИЖКИ, ЩО СТАЛИ ПОДІЄЮ

Рейтинг-2022:
книжковий ринок зберіг якість

■Костянтин РОДИК

За найоптимістичнішими оцінками, книжковий ринок скоротився торік удвічі проти 
попереднього. Найбільше спадання — за накладами, і це зрозуміло: 2022-го не дру-
кувалися шкільні підручники. До книгарень потрапило близько п`яти тисяч новинок 
різної якости й адресности. Структура книжкових ринків (не лише у нас) така, що 
більшість пропозиції спрямована на задоволення попиту невибагливого читача. Та-
ких видань — дев`ять з десяти. І це нормально: без гумусу ґрунт родить погано. Але 
10% щорічного літературно-книжкового асортименту — це видання, які здатні про-
сувати вперед усе: і модернізацію самого ринку, і поступ літпроцесу, і розширення 
суспільної свідомости. Ця золота десятина й оцінюється рейтингом «Книжка року»; 
торік номінувалося 458 видань.
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Олексій ПАВЛИШ

 На тлі кризи в біатлоні ста-
тус головного зимового виду 
спорту в Україні (принаймні за 
результатами на світовому рів-
ні) потроху перебирає на себе 
фристайл: українські лижні ак-
робати провели найкращий в іс-
торії збірної чемпіонат світу.
 Високі результати у на-
ших акробатів були й раніше 
(третє місце Ольги Волкової 
на ЧС-2011), але справжній 
підйом розпочався після ви-
ходу на пік кар’єри Олександ-
ра Абраменка. Спочатку титу-
лований спортсмен став шос-
тим на Олімпіаді-2014 в Сочі 
та виграв малий криштале-
вий глобус Кубка світу у 2016 
році, а потім став і олімпійсь-
ким чемпіоном на Іграх у Пхь-
ончхані-2018.
 Після успіху в Південній 
Кореї, де медаль Олександра 
стала єдиною для всієї «синьо-
жовтої» команди, Мінспорту 
вирішило в контексті підготов-
ки до наступних Ігор збільши-
ти фінансування для фристай-
лістів, котрі отримали змогу 
тренуватись у найкращих умо-
вах на закордонних зборах.
 І ставка на фристайл спра-
цювала сповна: тренер Енвер 
Аблаєв не лише допоміг Аб-
раменку зберегти високий рі-
вень зі срібними медалями на 
ЧС та Олімпіаді-2022 в Пекіні, 
з’явились і молоді акробати, 
які мають перспективу досягти 
таких же висот. 
 Добре виступають і дівча-
та: досвідчені Ольга Полюк та 
Анастасія Новосад час від часу 
збирають нагороди на етапах 
Кубка світу, а молоді Ангеліна 
Брикіна й Анастасія Гасюк уже 
потрапляють до топ-20.
 Чемпіонат світу-2023, 
котрий завершився у Грузії, 
ще раз підтвердив правильність 
стратегії розвитку збірної. На-
віть без свого лідера Абрамен-
ка, котрий достроково завер-

шив сезон через травму коліна, 
підопічні Аблаєва змогли здо-
бути дві медалі.
 Спочатку українські фрис-
тайлісти та їхні фанати отрима-
ли сатисфакцію за Олімпіаду в 
Пекіні, де наша команда була 
одним із головних претендентів 
на подіум, але не змогла висту-
пити через позитивний COVID-
тест у Новосад. Натомість у гру-
зинському Бакуріані Анастасія 
разом із Дмитром Котовським 
та Олександром Окіпнюком 
стали третіми — це дебютна на-

города України саме у команд-
ній першості. Хоча не обійшло-
ся без проблем: у фіналі Дмитро 
та Олександр завершували свої 
стрибки падіннями, але вдала 
робота Новосад і помилки кон-
курентів дозволили не втрати-
ти «бронзу». До речі, Абрамен-
ко поїхав на ЧС, але в ролі асис-
тента тренера.
 «Безумовно, завжди хочеть-
ся перемагати, але це спорт. 
Хлопці провалили приземлен-
ня. На тренуваннях усе було 
добре, а вже під час старту Ко-

товський та Окіпнюк припус-
тилися помилок. Усі роблять 
помилки, але головне — зро-
бити правильні висновки. Най-
важливіше, що вдалося здобу-
ти медаль, рухаємося вперед», 
— сказав Аблаєв після першо-
го медального виступу.
 Згодом невипадковість на-
город на етапах Кубка світу під-
твердила Новосад, яка здобула 
дебютну «бронзу» в особистій 
першості. Її медаль стала пер-
шою за 12 років на ЧС у жіно-
чому турнірі для нашої збірної. 

Таким чином, Анастасія — дво-
разова призерка світового фо-
руму — стала найтитуловані-
шою українкою у фристайлі на 
рівні ЧС.
 «Після особистої перемоги 
є відчуття втомленості, радос-
ті. Мабуть, ще не до кінця ро-
зумію, що я посіла третє місце 
на чемпіонаті світу. Мабуть, 
дуже втомлена, але дуже рада. 
Позаяк на Олімпіаді-2022 у 
Пекіні нас закрили на каран-
тин через коронавірус, ми, на 
жаль, не змогли виступити на 
командних змаганнях. І в осо-
бистих я не виступала. Але 
пройшов рік — і ми довели, що 
гідні показувати високі позиції 
та бути на подіумі», — не при-
ховувала радості 29-річна Но-
восад.
 Після дебютного «золота» 
на етапі Кубка світу боротьби 
за медалі очікували від Дмит-
ра Котовського, але той не зміг 
потрапити до суперфіналу че-
рез падіння. Натомість приєм-
но здивував 19-річний Володи-
мир Кушнір, який на дебютно-
му ЧС став шостим. Що цікаво, 
Україна продовжила серію пот-
раплянь до суперфіналів ЧС у 
чоловічих змаганнях, що три-
ває з 2019 року.
 Загалом Україну на сві-
товому форумі представили 
вісім спортсменів: фристайліс-
ти п’ять разів змогли потрапи-
ти до топ-10 у трьох дисциплі-
нах. А дві «бронзи» допомогли 
піднятися в топ-5 медального 
заліку. ■

Олена ЗАПОЛЬСЬКА

 Упродовж найближчого вікенду в 
Стамбулі провідні легкоатети та легкоат-
летки Європи вестимуть боротьбу за ме-
далі континентального чемпіонату «під 
дахом». На зимовий єврофорум Україна 
делегувала збірну  з десяти представни-
ків. Шестеро з них виконали кваліфіка-
ційний норматив, інші — відібралися за 
рейтингом Європейської атлетичної асо-
ціації.
 Найбільше українців на турецькому 
єврофорумі змагатиметься в стрибкових 
дисциплінах. Ярослава Магучіх, Юлія 
Левченко, Катерина Табашник, Анд-
рій Проценко та Вадим Кравчук боро-
тимуться за медалі в стрибках у висоту. 
Яна Гладійчук вийде у сектор для стриб-
ків із жердиною. Водночас у секторі для 
штовхання ядра чекатимуть на Романа 
Кокотка, а Юлія Лобан змагатиметься в 
п’ятиборстві. Станіслав Коваленко міря-
тиметься силами з опонентами в 60-мет-
ровому спринті, а Ганна Плотіцина та-
кож долатиме цю дистанцію, лишень — 
з бар’єрами.
 Одним із відбіркових етапів на цей ЧЄ 
для вітчизняних атлетів був зимовий чем-
піонат країни, котрий проходив у київсь-
кому легкоатлетичному манежі.

 Участь у змаганнях, котрі організа-
тори присвятили захисникам та захис-
ницям нашої держави та янголам спор-
ту, взяли 300 легкоатлетів і розіграли 
медалі в 13 дисциплінах. Відкриваючи 
турнір, виконувач обов’язків президен-
та ФЛАУ Євген Пронін закликав учас-
ників присвятити свої перемоги та висо-
кі результати тим нашим легкоатлетам, 
котрі перебувають на фронті, у полоні, і 
тим, хто, на жаль, загинув за свободу на-
шої країни. 
 А найбільше боротьби, як і вболіваль-
ників, було на змаганнях висотниць.
 За відсутності у секторі Ярослави Ма-
гучіх, яка в статусі лідера європейсько-
го сезону (з результатом — 2,02 м) отри-
мала звільнення від відбору на ЧЄ, одра-
зу три спортсменки влаштували яскраве 
протистояння в битві за дві інші пере-
пустки до Туреччини.
 Перемогу в секторі святкувала Юлія 
Левченко, котра випередила Катерину 
Табашник. Обидві подолали 1,96 м, по-
казали кращий результат сезону та от-
римали путівку на чемпіонат континен-
ту. А от титулована Ірина Геращенко, 
котра перед ЧУ виграла міжнародний 
турнір в італійському Удіне, на домаш-
ніх змаганнях обмежилась «бронзою» 
(результат — 1,92 м) і не потрапила до 

основного складу учасниць майбутньо-
го ЧЄ в залі. До заявки на Стамбул її вне-
сли лише як запасну.
 У жіночому спринті з бар’єрами поза 
конкуренцією була досвідчена Анна 
Плотіцина, котра здобула 21-й титул 
чемпіонки України. Цікавою вийшла бо-
ротьба в бігу на 400 метрів у жінок. Тетя-
на Мельник, Наталя Пироженко-Чорно-
маз, Тетяна Харащук показали достойні 
результати, а перемогла з кращим резуль-
татом сезону Катерина Карпюк-Климюк. 
 Ще одна драма — у стаєрів. Наша кра-
ща бігунка у «стипль-чезі» Наталя Стреб-
кова, що спеціально їхала з Кенії на від-
біркові змагання до Києва, на жаль, не 
виконала свого плану — відібратися 
на європейську першість. Її результат 

9.21.84 на гладкій трикілометровій дис-
танції виявився нижчим за норматив.
 А от персональні рекорди та кращі 
результати сезону показали: Станіслав 
Коваленко — 6.60 — у бігу на 60 метрів, 
Роман Петрук — 2,26 м — у стрибках у 
висоту, Роман Ростикус — 8.16 — у бігу 
на 3000 метрів. 
 За підсумками національної пер-
шості керівництво синьо-жовтої збірної 
сформувало остаточну заявку на зимо-
вий чемпіонат Європи. А організатори 
змагань повідомили про підсумки бла-
годійного збору, проведеного на потре-
би ЗСУ. Разом зі спортсменами вдалося 
зібрати 47 тис. 560 грн. При цьому най-
більший донат становив 10 тис. грн від 
двох легкоатлетів з витривалості. ■

На міжнародному турнірі в Удіне Ірина Геращенко перемогла з результатом 1,93 м.
Фото з сайту espreso.tv.

❙
❙

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жорсткий відбір
Через високу внутрішню конкуренцію одна з 
титулованих вітчизняних стрибунок у висоту 
залишилася поза «основою» на зимовий ЧЄ

■

Анастасія Новосад двічі підіймалась на подіум ЧС у Грузії.
Фото: ВВС.

❙
❙

ФРИСТАЙЛ

Не Абраменком єдиним
Навіть за відсутності травмованого олімпійського чемпіона наша збірна фристайлістів 
провела найкращий в історії чемпіонат світу

■
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«Сенс футболу в тому, що для перемоги потрібно забивати голи. Ми до 

цього прагнули, але зробити цього не змогли. І це дуже сумно для нас».Олександр Кучер
головний тренер ФК «Дніпро-1»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Після зимової перерви гра номер один 
повертається на футбольні поля України.
Матчі першого повного туру другого 
кола ЧУ почнуть гратися 3 березня.
А в останні дні лютого кілька команд УПЛ 
провели свої перенесені поєдинки, котрі 
їм не вдалося зіграти минулого року. 
Другу частину сезону відкрили «Олек-
сандрія» та «Металіст-1925», розписав-
ши між собою в Олександрії напрочуд 
результативну нічию — 3:3.

На трьох стільцях
 «Тяжкий матч, тяжка погода, тяж-
кий газон. Ми повинні розуміти, що такі 
реалії зараз будуть і повинні до цього ста-
витися нормально. Хлопці із важкого ста-
новища вийшли дуже достойно — вирва-
ли нічию», — новий наставник олексан-
дрійців Руслан Ротань залишився задо-
воленим своїм дебютом, в якому його 
підопічні відіграли фору в два м’ячі.
 Із новою командою Ротань почав 
знайомитися під час зимового «ант-
ракту» і дуже задоволений, що хлопці 
«його чують, і з розумінням ставляться 
до того, що їм кажуть». «Якщо буде так 
і далі, то все буде добре», — наголосив 
керманич «Олександрії».
 Прийнявши запрошення «Олександ-
рії», керівництво якої, до слова, має ве-
лике бажання виграти медалі поточно-
го ЧУ, Ротань продовжує перебувати на 
чолі молодіжної збірної України. При 
цьому все йде до того, що Руслану Пет-
ровичу, за відсутності головного тренера 
у національної збірної, доручать вивести 
«синьо-жовтих» на стартовий поєдинок 
єврокваліфікації-2024 — проти збірної 
Англії, на «Уемблі». 
 «Мені здається, це фішка УАФ. Тіль-
ки у нас один тренер може тренувати 
клуб, молодіжну та національну збір-
ну», — виказав свій подив капітан «Ме-
таліста-1925» Артем Габелок.
 Водночас очільник УАФ Андрій Па-
велко наголошує, що через війну Ук-
раїна живе в особливій реальності. За 
його словами, досі багатьом нашим за-
кордонним партнерам, а також в УЄФА 
та ФІФА, важко повірити, що в умовах 
повномасштабної війни можливо, щоб 
країна продовжувала грати у футбол.
 Загалом, усе більше учасників націо-
нального чемпіонату отримують мож-
ливість проводити свої домашні матчі 
у рідних містах. При цьому Павелко за-
уважує, що з ініціативи й на прохання 
клубів УАФ зараз веде діалог з Мініс-
терством молоді і спорту України та об-
ласними військовими адміністраціями 
щодо реалізації можливості обмежено-
го допуску вболівальників на трибуни. 
 «Насамперед це можуть бути воїни, 
які отримали поранення і потребують со-
ціальної реабілітації через футбол улюб-
лених команд, але не тільки вони. В умо-
вах повномасштабної війни працюють 
театри, кінотеатри та концертні зали. 
То чому обмежена кількість глядачів 
не може переглядати футбольний матч? 
Звичайно, варіанти допуску вболіваль-
ників на матчі розглядаються лише на 
тих стадіонах, де для цього є відповідні 
умови, зокрема достатня кількість місць 
в укриттях», — каже функціонер.

Без голів — сумно
 Також в УАФ кажуть, що мають ви-
рішити ще одне важливе завдання — до-
помогти вітчизняним професіональним 
клубам пройти цей складний період і 
втриматися на плаву. Для цього, за сло-
вами Павелка, асоціація проводить роз-
поділ між клубами УПЛ, Першої та Дру-
гої ліг платежів солідарності УЄФА.
 А стан (зокрема, й фінансовий), у яко-
му нині перебувають вітчизняні клуби, 
можна буде оцінити за їхніми результа-
тами в другій частині сезону. Приміром, 
«Шахтар», хоч і залишився без своєї го-
ловної зірки — Михайла Мудрика, нага-
даємо, «гірники» продали до «Челсі», — 
проте й у ослабленому кадровому стані  
зміг подолати 1/16 фіналу Ліги Європи. 
Щоправда, для цього донецькому клубу 
довелося пройти емоційно виснажливу 
серію післяматчевих 11-метрових ударів 
із французьким «Ренном».
 А далі на «помаранчево-чорних» 
в Лізі Європи чекає нідерландський 
«Фейєнорд».
 Очільник «гірників» Ігор Йовічевич 
каже, що фаворитом у цьому протисто-
янні буде «Фейєнорд». «Попереду важче 
протистояння», — наголошує головний 
тренер «Шахтаря».
 А от лідер вітчизняної першості — 
«Дніпро-1» — свої виступи на євроарені 
припинив. АЕК із Ларнаки виявився не-
здоланним для дніпрян бар’єром. Про-
грали йому дуель підопічні Олександра 
Кучера й у кваліфікації Ліги Європи, й 
у 1/16 фіналу Ліги Конференцій.
 «Сенс футболу в тому, що для пере-
моги потрібно забивати голи. Ми до цьо-
го прагнули, але зробити цього не змог-
ли. І це дуже сумно для нас», — резюму-
вав Кучер.
 Грати повторний поєдинок проти 
кіпрського клубу «Дніпру-1» довелося 
взагалі без свого травмованого лідера 
атак — Артема Довбика. Хоча, по суті, 
що з ним, що без нього — результат ви-
глядав доволі однотипним (0:1, 0:0). 
Утім Олександр Кучер сподівається, 
що травма провідного футболіста — не-
складна, і вже найближчим часом Дов-
бик знову допомагатиме дніпрянам пе-
ремагати в національному чемпіонаті.
 Окреме питання поточного чемпіона-
ту — не надто висока конкурентноздат-
ність київського «Динамо». Після про-
дажу до Іспанії Віктора Циганкова, а до 
Англії — Іллі Забарного, потенціал дина-
мівців точно не підвищиться. Під час нав-
чально-тренувального збору в Туреччині 
підопічні Мірчи Луческу демонстрували 
доволі посередні результати в поєдинках 
зі скромними опонентами. Офіційні мат-
чі — справа дещо інша, однак без кадро-
вого підсилення «біло-синім» навряд чи 
в поточному сезоні вдасться гідно опону-
вати «Дніпру-1» та «Шахтарю» в чем-
піонській гонці. ■

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2023 рiк:

на місяць — 52 грн. 86 коп.,

на два місяці — 105 грн. 72 коп.,

на квартал — 158 грн. 58 коп.,

до кінця року — 475 грн. 74 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 67 грн. 86 коп.,

на два місяці — 135 грн. 72 коп.,

на квартал — 203 грн. 58 коп.,

до кінця року — 610 грн. 74 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 5 грн. , на 
три місяці — 10 грн., на шість мі-
сяців — 14 грн., на дванадцять мі-
сяців — 22 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгу-
ках і читачi — як зi столицi, так i з 
глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як голов ну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i 
надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi. 
 Нині триває передплата на дру-
гий квартал. Передплатити «Украї-
ну молоду» можна  до 18 березня, 
і ви отримуватимете газету з квіт-
ня. Оформити передплату можна 
у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у 
пунктах при            й мання пе редплати, 
на сайті ПАТ «Укр пошта» www.
ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань Украї-
ни «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань «Пре-
са поштою».
 До наших постiйних читачiв ми 
традицiйно звертаємося: якщо ви 
багато рокiв передплачуєте «Ук-
раїну молоду» — порадьте перед-
плату i своїм родичам, друзям, 
сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2023■

ФУТБОЛ

Конкурентне середовище
В українського футбольному господарстві хочуть знову бачити глядачів на трибунах

■

ВИЗНАННЯ

 І знову — кращий
 Під час щорічної церемонії на-
городження FIFA The Best  визна-
чився найкращий футболіст 2022 
року. Очікувано ним став 35-річ-
ний аргентинець Ліонель Мессі. В 
боротьбі за нагороду він обійшов 
двох представників збірної Фран-
ції — Кіліана Мбаппе та Каріма 
Бензема. Останній, до слова, чин-
ний володар «Золотого м’яча». 
Утім, вигравши зі своєю націо-
нальною збірною чемпіонат світу в 
Катарі, Мессі перекрив попередні 
досягнення французького форвар-
да мадридського «Реалу».

■

Узявши одразу три удари з «позначки», Анатолій Трубін допоміг «Шахтарю» пройти «Ренн» 
в 1/16 фіналу Ліги Європи.
Фото ФК «Шахтар».

❙
❙
❙

Руслан Ротань провів свій перший матч як головний тренер «Олександрії».
Фото з сайту upl.ua

❙
❙

Ліонель Мессі (ліворуч) випередив Кіліана Мбаппе 
в боротьбі за звання кращого футболіста 2022 року 
за версією ФІФА.
Фото з сайту football.ua

❙
❙
❙
❙
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 А ви знаєте, чому путін не лю-
бить гусей? Бо йому постійно здаєть-
ся, що вони кажуть «Гаага».

* * *
 У москві затримали на мітин-
гу чоловіка з плакатом «Х#йло». 
У рапорті записали: оскорблєніє 
прєзідєнта.
 Затриманий:
 — Так, а гдє тут про прєзідєнта?
 Поліцейський:
 — А то ми нє знаєм, кто у нас 
х#йло.

* * *
 Запитання януковичу:
 — Чому путін напав на Украї-
ну?
 — Я його попросив.
 — А як ви до цього додумали-
ся?
 — Він мене попросив.

* * *
 Стала відома причина агресії. 

Виявляється, янукович заповідав 
путіну свою дачу в Криму.

* * *
 Викликає путін екстрасенса і за-
питує про своє майбутнє. Той йому й 
каже:
 — Ви помрете на велике ук-
раїнське свято.
 — Я не знаю дат українських 
свят.
 — Дата не має значення — 
коли б ви не померли, буде велике 
українське свято.

* * *
 Росія. Сидять двоє ув’язнених, 
один іншого запитує:
 — Тебе за що посадили?
 — Я створив комікс, де напи-
сав, що путін дебіл.
 — І за якою статтею: хуліганс-
тво чи екстремізм?
 — Ні, за розголошення держав-
ної таємниці.

 По горизонталі: 1. Дискусія, 
обговорення доповіді. 4. Біблійний 
герой, чия сила була в довгому во-
лоссі. 7. Овоч, який має шкурку тем-
но-синього чи фіолетового кольору. 
9. Шерстяна тканина. 11. «О, панно 
…, панно …, сестру я вашу так лю-
бив» (Павло Тичина). 12. Давня сті-
нобитна зброя. 14. Професія вбивці 
Міледі з роману Дюма «Три мушке-
тери». 15. Підводний човен. 16. На-
ціональна валюта Латвії. 18. Леген-
дарна болгарська сліпа провидиця. 
19. Давня поетична назва дитини. 
22. Американська компанія, вироб-
ник спортивного одягу. 23. Місто на 
Луганщині. 24. Ізраїльський парла-
мент. 25. Частина сукні, яка допома-
гає стягувати талію.
 По вертикалі: 1. Столиця Ір-
ландії. 2. Магазин, де продають ра-
ритетні книги. 3. Приставні сходи на 
літаку чи судні. 4. Церковна посада 
або місце в ієрархії. 5. Нічний птах. 
6. Людина, яка любить купатися і 
засмагати голою. 8. Ім’я українсь-
кого вченого, орієнталіста-полігло-
та, який народився у Володимирі-

Волинському. 10. Онук Чингізха-
на, який у грудні 1240 року завоював 
Київ. 13. Виокремлена за змістом час-
тина тексту. 14. Емоційне потрясіння, 
що веде до очищення, часто виклика-
не художнім твором. 16. Український 
народний співець і музикант. 17. При-
пинення будь-яких відносин із люди-
ною чи країною як форма протесту. 20. 
«…-райце», українська народна каз-
ка. 21. Іспанська середньовічна сріб-
на монета. 23. Частина вистави. ■

Кросворд №8
від 22 лютого

Марія ТКАЧЕНКО

 Букінгемський палац офіцій-
но має намір називати Каміллу 
«королевою», а не «королевою-
консортом». Згідно з добре обізна-
ними джерелами, зміни, ймовір-
но, відбудуться після коронації 
короля Карла III у травні.
 Втручання покійної короле-
ви в лютому минулого року, коли 
вона закликала називати свою не-
вістку «королевою-консортом», 
розглядають як вирішальну де-
монстрацію підтримки. Тепер, за 
словами інсайдерів, Букінгемсь-
кий палац має намір іти далі.
 Перша ознака нового підходу 

з’явилася минулого тижня, коли 
Камілла запустила «Читальну 
залу королеви» — без «консорту», 
коли вона оновила назву своєї бла-
годійної організації «Читальна 
зала герцогині Корнуольської». 
Вважається, що Придворний цир-
куляр — офіційний звіт про ко-
ролівські зустрічі — також може 
незабаром відобразити цю зміну.
 «У палаці існує думка, що ко-
ролева-консорт — це громіздко, і, 
можливо, Каміллі було б прості-
ше бути відомою просто як коро-
лева, коли настане час. Читаль-
на зала була ознакою цього. Зре-
штою, її величність — королева», 
— йдеться в одному з найвідомі-

ших джерел.
 Деякі новинні агенції, включ-
но з The Times і The Telegraph, 
уже відмовилися від приставки 
«консорт», коли писали про Ка-
міллу.■

Марія НЕВЗГЛЯД

 Warner Bros. та New 
Line Cinema уклали ба-
гаторічну угоду з корпо-
рацією Embracer Group, 
яка має права на адапта-
цію творів Джона Р. Р. 
Толкіна. Про це пише 
видання The Hollywood 
Reporter.
 Найближчого май-
бутнього кінокомпанії 
почнуть працювати над 
новими фільмами на ос-
нові «Володаря перснів» 

та «Хоббіта». Поки що 
представники трима-
ють у секреті деталі сю-
жету. При цьому вони 
зазначили, що не ма-
ють наміру випускати 
рімейки картин Пітера 
Джексона.
 «Ми розуміємо, на-
скільки цінні є ці філь-
ми, і, працюючи разом 
із нашими партнера-
ми з New Line Cinema та 
Warner Bros., планує-
мо вшановувати мину-
ле, дивитися в майбутнє 

і дотримуватися найви-
щого рівня якості та ви-
робничих цінностей», — 
йдеться в офіційній за-
яві корпорації Embracer 
Group.
 Зазначимо, Пітер 

Джексон — режисер трь-
ох частин «Володаря пер-
снів», які виходили від 
2001 до 2003 року. Ос-
тання картина трилогії 
здобула премію «Оскар» 
у кількох номінаціях.■

2—3 березня за прогнозами синоптиків

Київ: ясно, без опадів. Вiтер північно-західний, 1-3 м/сек. Тем-
пература вночi 0...-1, удень +2...+4. Післязавтра вночі 0...+1, 
удень +2...+4. 

Курорти Карпат: ясно, без опадів. 
Славське: вночі -4...-6, удень +1...-2. 
Яремче: вночі -3...-4, удень -2...-7. 
Міжгір’я: вночі -5...-9, удень -1...+4. 
Рахів: уночі -3...-6, удень +2...-3.

СТАТУС

Без приставки «консорт»
Камілла Паркер-Боулз 
офіційно буде відома як королева 
після коронації короля Карла III

■

Камілла Паркер-Боулз надіне 
корону королеви Марії 
на коронацію Карла ІІІ.
Фото з сайту focus.ua.

❙
❙
❙
❙

ТАКЕ КІНО

«Володар перснів» отримає 
продовження 
У компанії Warner Bros. зайнялися 
переробкою франшизи

■

Кадр із фільму «Володар перснів».
Фото з сайту hromadske.ua.

❙
❙

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