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стор. 8»

Митрополит Павло скоро не зможе пред’явити тут перепустку.
Фото ТСН.

❙
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стор. 4»

Пронизані Коломойським

Кадровий 

колапс 

Зе-влади 

«неначасі»

Машинки-розмальовки

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 39,389 грн

Сергій Новосьолов із 

Щербанівської територіальної 

громади «перевдягає» 

в камуфляж автомобілі 

для сил оборони України

стор. 7»

В Україні може 

повторитися 

«банкопад» 2014 року, 

але наслідки будуть 

значно серйозніші

Банки на вістрі

стор. 6»

Волання 
мануфактурника
Від’їзд ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври більше  схожий 
на відчай підприємців, які публічно оплакують втрачений бізнес
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«Русні стало абсолютно некомфортно в Маріуполі. Ніхто не може тут почуватись у 
безпеці, якщо він росіянин або зрадник. Хороша тенденція» З Telegram-каналу місцевої 

групи спротиву

УКРАЇНА МОЛОДА

ПІДТРИМКА

За позику — 
віддяка
Україна та Міжнародний валютний 
фонд досягли угоди щодо нової 
програми на суму 15,6 мільярда 
доларів
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Угоду ще має погодити Рада директорів МВФ, але очі-
кується, що це станеться найближчими тижнями.
 Зауважимо, що за 30 років співробітництва МВФ на-
дав Україні близько 37 млрд доларів фінансової підтрим-
ки, зокрема, 2008 року, під час глобальної фінансової кри-
зи, нам виділили рекордну для України на той час позику 
— 10,6 млрд доларів. Нинішня — беспрецедентна і нети-
пова, і не тільки тому, що становить 577% від квоти Ук-
раїни в МВФ. Міжнародний валютний фонд, як той лікар, 
приходить «оздоровлювати» економіку країн, що хворі 
на всілякі економічні негаразди — некерований дефіцит 
бюджету, хаотичну монетарну політику, але в Україні з 
цим все — ок. США та наші західні партнери своєю задек-
ларованою підтримкою повністю покривають спричине-
ний війною дефіцит бюджету України на 2023 рік. Але си-
туація змінюється. І змінюється швидко: днями Верхов-
на Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, 
яким видатки на оборону збільшуються на 518 млрд грн! 
Це вимушений крок та констатація того, що війна з рф, 
імовірно, триватиме весь 2023 рік і витрати на ЗСУ зро-
статимуть. Тож нова програма МВФ має виразний колір 
військового хакі (і це не дуже хороша новина). Передба-
чається двоетапний підхід, і перший етап триватиме про-
тягом перших 12-18 місяців — тобто МВФ наразі очікує (і 
уряд з цим погоджується), що війна триватиме ще 12-18 
місяців. А як же хотілося вірити Буданову! 
 На першому етапі МВФ і уряд робитимуть усе, щоб 
умовну стабільність було збережено і ми могли отримати 
$4,5 млрд уже до кінця 2023 року. Олександр Паращій, 
аналітик Concord Capital, робить висновок: «Поки триває 
війна, курс долара залишатиметься фіксованим. Тобто, 
офіційний курс 36,6 — це, ймовірно, надовго. МВФ ввіч-
ливо натякає, що його бачення перспектив економіки цьо-
го року — це, скоріше, невеличке падіння (середина його 
діапазону прогнозу — мінус 1%), тоді як уряд і НБУ гово-
рять про можливе невеличке зростання. Але загалом очі-
кування вельми схожі».
 На другому етапі увагу буде зосереджено на більш мас-
штабних реформах, спрямованих на закріплення макро-
економічної стабільності, підтримку відновлення та як-
найшвидшої реконструкції. Щоб отримати фінансування 
від МВФ, український уряд обіцяє, окрім традиційних ан-
тикорупційних реформ, зокрема спробу спланувати влас-
ні доходи держави на горизонті п’яти років і відмову від 
наповнення бюджету за рахунок друку коштів Нацбан-
ком. Примітно, що МВФ наголошує на уникненні нових 
заходів, які можуть призвести до зниження податкових 
надходжень. «Україна бере зобов’язання не вдаватися 
до різких рухів — це закид у бік тих, хто пропагує різ-
ку ліберальну реформу зі зниженням ставок», — вважає 
аналітик ICU Михайло Демків. Наразі в українській владі 
прихильники радикальної податкової реформи активно 
пропагують значне зниження ставок ключових податків 
— податку на прибуток, податку на додану вартість та по-
датку на доходи фізичних осіб — до 10% кожен. 
 Зауважимо, що влада все ж не поспішає з радикаль-
ними реформами, віддаючи перевагу обережним кро-
кам. Так, минулого тижня НБУ залишив без змін облі-
кову ставку на рівні 25%. При цьому регулятор стурбо-
ваний тим, що на поточних рахунках населення перебу-
ває величезна сума готівкових коштів — 400 млрд грн, 
яка тримається як для умов воєнного часу — «про всяк 
випадок». Але регулятор розуміє, що наш пересічний 
громадянин може, вставши якось вранці не з тої ноги, 
побігти скуповувати валюту або витрачати великі суми 
на якісь покупки — і це ризики для фінансової системи. 
Тому НБУ хоче спрямувати ці кошти в депозити. Зроб-
лено було елегантний крок: ставки за депозитними сер-
тифікатами овернайт (депозит на термін не більше од-
ного операційного дня. — Ред.) знижено з 23 до 20 відсо-
тків, що, на думку Михайла Демківа, еквівалентно зни-
женню облікової ставки. Тож тепер банки будуть більше 
зацікавлені в депозитах населення і, як очікується, став-
ки за строковими депозитами від трьох до шести місяців 
зростуть обов’язково. А поки банки включаються в не-
скінченну боротьбу за клієнта, експерти укладають парі: 
облікову ставку знизять у червні чи в серпні? А це вже 
дуже позитивний сигнал для бізнесу. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 У ніч на 28 березня Повітряні 
сили ЗСУ знищили 14 із 15 безпі-
лотників, які окупанти випустили 
по українських містах. Найбільша 
атака сталася в Дніпрі, де Володи-
мир Зеленський за кілька годин до 
прильотів проводив чергове засідан-
ня Ставки Верховного головноко-
мандувача. Рашисти також атаку-
вали «шахедами» Київ, влучивши в 
адміністративну будівлю, і здійсни-
ли невдалу спробу скинути дві авіа-
бомби на Херсонщину. 
 Це лише невеликий фрагмент 
повітряного терору, який москалі 
влаштовують в Україні вже понад 
рік. Але останнім часом прильоти 
«бавовни» стали невід’ємною час-
тиною життя і мешканців росії. 
 Горять яскравим полум’ям та-
кож військові об’єкти в окупова-
них руснею містах. Скажімо, не-
давно в Донецьку злетів у повітря 
пункт набору «добровольців із рф 
для служби у внутрішніх військах 
днр за контрактом». «У скабєєвої» 
одразу заволали, що ВСУ влучили в 
житловий будинок. Утім дописува-
чі на місцевих форумах, які, схоже, 
втомилися від потоку кремлівсь-
кої брехні, спростували цю версію. 
Один з учасників дискусії навіть 
повідомив, що в районі донецького 
залізничного вокзалу весь приват-
ний сектор заселений кацапами, а 
потім, мовляв, плачетеся, що ЗСУ 
по мирних людях стріляє. 
 Почала долітати «бавовна» й до 
опорного міста окупантів на азовсь-
кому узбережжі. «Палкий привіт 
мразі та зачистка призвели до пере-
міщення в Маріуполі засобів ППО 
з Центрального та Приморського 
району до Лівобережжя, — повідо-
мила в телеграм місцева група спро-

тиву. — Русні стало абсолютно не-
комфортно в місті. Ніхто не може 
тут почуватись у безпеці, якщо він 
росіянин або зрадник. Хороша тен-
денція».
 Водночас східний фронт і на-
далі палає через тяжкі позиційні 
бої. На Луганському та Донецько-
му напрямках окупантам періодич-
но вдається досягти певних успіхів, 
проте ЗСУ не здають позиції. «Три-
ває найбільш інтенсивна фаза боїв 
за Бахмут, — повідомив командувач 
Сухопутних військ генерал-полков-
ник Олександр Сирський, який зно-
ву відвідав найгарячіші точку фрон-
ту. — Ситуація стабільно складна. 
Ворог зазнає значних втрат у люд-
ських ресурсах, озброєнні та війсь-
ковій техніці, але продовжує вести 
наступальні дії. Наші захисники в 
надважких умовах героїчно стри-
мують ворожу навалу й не залиша-
ють ворогу шансів реалізувати свої 
задуми. Ми прораховуємо всі мож-

ливі варіанти розвитку подій і буде-
мо діяти адекватно до обстановки, 
що склалася».
 З’явилася також інформація, 
що невдовзі найзапекліші бої з 
Бахмута можуть переміститися в 
район Авдіївки. За даними ISW, 
окупанти посилюють виснажені 
загони висококваліфікованими 
підрозділами «Вагнера», аби закрі-
пити недавні тактичні успіхи в цьо-
му районі. Наскільки ефективним 
буде останній кадровий маневр во-
рога, покаже час, але вже зараз 
можна з упевненістю сказати, що 
удобрить українську землю при-
слана «еліта» не менш щедро, ніж 
просте гарматне м’ясо чмобіків. У 
своєму Telegram-каналі Головно-
командувач ЗСУ Валерій Залуж-
ний днями показав роботу по ор-
ках американської самохідної ар-
тилерійської установки Paladin. 
Видовище радує душу, як-то ка-
жуть, без зайвих коментарів. ■

Бахмут — це Україна. Крапка.❙

НА ФРОНТІ

Ось дрони прилетіли — і ага 
Удари безпілотниками, які давно перетворили Україну на суцільну 
фронтову зону, тепер стають і російською реальністю

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 До кінця року Україна хоче побу-
дувати першу європейську залізнич-
ну колію, яка з’єднає Варшаву та 
Львів. Наступні ділянки будувати-
муть уже в напрямку Києва, при ць-
ому першу ділянку вже почали спо-
руджувати: лінії проходитимуть від 
українського міста Рава-Руська до 
польського села Хребенне.
 «Ми до кінця 2023 року продов-
жимо цю ділянку до Львова по на-
явній широкій колії. У майбутнь-
ому це створить можливість кур-
сування прямих поїздів Варша-
ва — Львів, без пересадок і змін 
шасі», — розповів ЗМІ дирек-
тор офісу міжнародних проєктів 
Укрзалізниці Володимир Шемаєв, 
висловивши сподівання, що такі 
зміни дозволять розвантажити до-
роги та збільшити кількість поїз-
док потягами.
 У планах також побудувати нові 

шляхи з Кракова до Львова через 
польське село Медики та від Доро-
гуська через Ягодин до Ковеля. Хо-
ча таким чином стандартна заліз-
ниця вийде лише на кілька десят-
ків кілометрів углиб України, вона 
з’єднає європейську залізничну 
систему з важливими залізнични-
ми вузлами та пунктами перевалки 
вантажів. «Ці ділянки для нас є най-
більш актуальними, і ми не будемо 
зволікати з їх будівництвом. Ми за-
вершуємо переговори з міжнародни-
ми фінансовими організаціями щодо 
коштів для цих інвестицій», — роз-
повів Шемаєв.
 Утім не все так просто. За слова-
ми члена правління ГО «Лінія102.
юей» Віктора Гальчинського, ще 17 
лютого 2023 року Укрзалізниця уро-
чисто відкрила відбудовану «Лінію 
102» — ділянку колії європейського 
стандарту Нижанковичі—Хирів—
Старява—Смільниця, на яку витра-
тили 40 млн злотих у Польщі та при-

близно 500 млн гривень (за довоєн-
ними розцінками). 
 За кілька місяців залізничні буді-
вельники завдяки величезним внут-
рішнім інвестиціям і зусиллям від-
будували колію, яка мала б створити 
зручне і швидке пасажирське сполу-
чення з Польщею та вкрай потріб-
ні додаткові можливості для транс-
портування через українсько-поль-
ський кордон вантажів. «Але міжна-
родні поїзди на цьому маршруті, як 
і на відбудованій минулого року єв-
роколії Рава-Руська—Гребенне, пої-
дуть ще не скоро», — сказав Галь-
чинський. На його думку, проблема 
— у відсутності комунікації і поро-
зуміння між залізничними відомс-
твами обох країн. А серед невиріше-
них завдань — будівництво міжна-
родних пунктів пропусків, обмежена 
пропускна можливість деяких діля-
нок колії через їх поганий технічний 
стан, відсутність нормативної бази 
для реалізації цих планів. 
 «Вирішити ці проблеми буде не 
менш складно, ніж збудувати євро-
колії. Хоча б тому, що Міністерство 
інфраструктури Польщі не має кош-
тів на облаштування залізничних 
пунктів пропуску на українсько-
польському кордоні, про що чесно за-
явило 6 вересня 2022 року у відповідь 
на пропозицію залізничного перевіз-
ника «Полреджіо» запустити паса-
жирське сполучення колією 1435 мм 
за маршрутом Рава-Руська—Варша-
ва», — зазначає Гальчинський.

ІНФРАСТРУКТУРА

В Європу — без зупинок? 
Українські залізничники обіцяють відкрити 
пряме сполучення з Польщею по євроколії, але 
до успіху ще далеко

■
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Ксенія ЛЯПІНА, студентка Київського 
університету імені Бориса Грінченка
Регенсбург, Німеччина

 Десятий рік, як росія тероризує та 
захоплює нашу Батьківщину. Мож-
ливо, у світі, де не чути завивання си-
рен повітряної тривоги і канонади об-
стрілів, хтось і втомлюється від новин 
з українського фронту, але ми, україн-
ці, ні на мить не припиняємо боротьбу 
з ворогом, усіма способами наближає-
мо нашу Перемогу.
 Тут, за кордоном, у вимушено-
му прихисткові ми намагаємося не 
втратити жодної нагоди, щоб нагада-
ти цивілізованій Європі: в її геогра-
фічному центрі кояться злочини про-
ти людяності, триває кривава війна, 
яку треба якнайшвидше зупинити — 
всебічною допомогою Україні, яка ста-
ла на захист континенту від путінсь-
ких варварів. Наші земляки демонс-
трують усьому світові єдність та шану 
рідним героям.
 Укотре українці зібралися на цен-
тральній площі німецького міста Ре-
генсбург, на Haidplatz, і провели ак-
цію «Рік незламності: зупиніть вій-
ну, ми хочемо додому!». Організувала 
її «Hromada Regensburg e.V.». Це ук-
раїнсько-баварське об’єднання ство-
рено три місяці тому для підтримки і 
допомоги нашим землякам.
 Керівник організації Олександр Го-
ловченко запевняє: попри велику тур-
боту і підтримку, яку надає українсь-
ким переселенцям уряд Німеччини, 
місцева влада, багато наших земляків 
рветься додому. «Німецьке суспільс-
тво сприймає всіх мігрантів майже 
однаково: думають, що це люди, які 
приїхали сюди жити. Українці відріз-
няються від інших мігрантів тим, що 
не хочуть залишатись у Німеччині. 
Тому наші заклики: «Дайте нам тан-
ки!», «Дайте нам літаки!», «Дайте нам 
 зброю!» — лише для того, щоб ми змог-
ли перемогти, відвоювати свою землю, 
і щоб люди мали змогу повернутись до 
своїх рідних, до своїх близьких, — до-
дому».
 За словами Олександра, суверенна 
демократична Україна потрібна і тим 

нашим землякам, які вирішили зали-
шитися в Німеччині, і тим, хто живе 
тут уже багато років, чиї батьки наро-
дилися тут: «Саме в Україні завжди є 
і буде частина нашого серця. А доки 
ми тут, будемо триматися разом, під-
тримувати одне одного, дбати про на-
ших поранених хлопців та донатити 
тим, хто допомагає нам виграти цю 
війну».
 Катерина Кондрашова, активістка 
організації, розповіла, що в підготовці 
акції взяли участь усі небайдужі: «Ра-
зом писали сценарій, малювали пла-
кати, готували гасла. У всіх була мож-
ливість додати частинку своєї душі в 
спільну справу».
 Наталі Крижановська теж активно 
долучилася до новоствореної організа-
ції. «Ми далеко від дому, але серце все 
одно болить за рідну Україну та за рід-
ний дім. Дуже вдячні мешканцям міс-
та за прихисток та за ту допомогу, яку 
вони надають Україні. Потрібно при-
вертати увагу всього світу для під-
тримки нашої держави! Треба робити 
все, щоб ця війна завершилася та ми 
мали змогу повернутися додому!»
 Учасниця об’єднання Лариса Єв-
лахова опікується створенням хенд-
мейд-виробів — їх під час ації реалі-
зували на пожертви для ЗСУ. Активіс-
тка розповіла, що основний меседж за-
ходу задали саме діти: «Вони кожного 
дня питають, коли нарешті повернуть-
ся додому та побачать свого тата, діда, 
брата, свою кімнату... Вони — щирі 
українці й дуже люблять свою краї-
ну. І чекають, вірять у Перемогу Ук-
раїни, в перемогу добра і світла. Вони 
підготували малюнки, листівки, хенд-
мейд голубів миру».
 Акція тривала дві години. Ук-
раїнських ораторів змінювали німець-
кі, а співочий колектив «Світанок» по-
дарував вінок українських пісень.
 Зворушливим моментом акції стала 
потужна молитва за Україну під ору-
дою трьох українських священників 
— православної, греко-католицької 
та євангелістської церков. І саме в цей 
час у небі над учасниками акції про-
кружляв коло лелека. Символічно.
 Підтримати українців прийшли 

очільниці влади міста: лорд-меркиня 
Гертруда Мальц-Шварцфішер та мер-
киня Астрід Фройденштейн. 
 Росія невиправдано та підло напа-
ла на Україну і чинить найстрашнішу, 
найжахливішу війну на європейській 
землі, — зазначила у виступі Гертру-
да Мальц-Шварцфішер. — Звідси, з 
Регенсбурга, ми не можемо навіть уя-
вити, що переживають люди, які зіш-
товхнулися з війною, але те єдине, на 
що ми здатні, — це допомагати, що ми 

й робимо. І ми не припинимо це роби-
ти: будемо робити все, на що здатні, 
для тих, хто зараз тут, і тих, хто зараз 
там, в Україні. Робитимемо все мож-
ливе, особливо для нашого міста-поб-
ратима Одеси. На знак нашої солідар-
ності сьогодні, перед старою Ратушею, 
вивісять знову український прапор по-
ряд із прапорами Баварії та Євросою-
зу. Від щирого серця бажаємо всім ук-
раїнкам та українцям миру. Ми на ва-
шій стороні! Слава Україні!». ■

Фото Юлії ДРАГАН. ❙

ПІДТРИМКА

Європа пам’ятає
І в Німеччині — «Слава Україні!»

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Делегація Черкась-
кої міської ради побувала 
у Вінниці. Їздили вивчати 
досвід роботи транспорт-
ної реформи, яка у сусідів 
стартувала у 2012 році й до-
помогла їм зберегти систе-
му муніципального транс-
порту та розвинути її в одну 
з кращих в Україні. Як за-
значає перший заступник 
черкаського міського го-
лови Сергій Тищенко, нині 
працюють над тим, щоб 
розвинути надійну систе-
му пасажирських пере-
везень. І хоч в обласному 
центрі вже відбулися пер-
ші прогресивні зміни у цій 
сфері, в сусідів-вінничан є 
чого повчитися.
 «Вінниця демонс-
трує якісні та зручні паса-
жирські перевезення муні-
ципальним громадським 
транспортом. І хоча транс-
портна реформа — це важ-
кий і тривалий процес, 

який потребує комплекс-
ної підготовки, ми хотіли 
зміцнити ділові стосунки 
між містами, ознайомити-
ся з їхнім досвідом та вико-
ристати в себе», — наголо-
шує посадовець.
 Як розповідає дирек-
тор департаменту транс-
порту та міської мобіль-
ності Андрій Сорокін, ре-
форму транспортної сис-
теми у Вінниці розпочали, 
аби зменшити на маршру-
тах кількість приватних 
автобусів, які курсували 
«хаотично» та диктували 
владі свої умови. Для при-
кладу, ще в 2007 році отри-
мали 116 цюріхських трам-
ваїв зі Швейцарії у межах 
укладеного меморандуму. 
Паралельно у Вінниці за-
куповували за кредитні 
кошти нові вітчизняні тро-
лейбуси й автобуси.
 «Відтоді кількість при-
ватних автобусів зменши-
лася практично удвічі. На-
томість вдалося розвину-

ти мережу муніципально-
го транспорту. Відповідно 
збільшилася і кількість 
платних пасажирів, які ко-
ристуються комунальним 
транспортом», — пояснює 
пан Андрій.
 Він каже, що у Вінни-
ці організовано й систе-
му контролю за роботою 
транспорту, зокрема й 
приватного, це відділ опе-
ративного реагування «Ці-
лодобова варта», централь-
на диспетчерська служба, 
ревізори з безпеки руху, 
диспетчери кінцевих пунк-
тів. Також у громадському 
транспорті з 2019 року від-
сутній розрахунок готів-
кою. Тоді з допомогою Єв-
ропейського банку реконс-
трукції та розвитку запро-
вадили електронну оплату 
за проїзд — можна опла-
тити муніципальною кар-
ткою вінничанина, бан-
ківською карткою, через 
QR-код або ж придбати ра-
зовий квиток. ■

ТРАНСПОРТ

Маршрутки 
без готівки
Вінничани їздять півтора десятка років — 
як у Швейцарії

■

Інф. «УМ»

 Усі звільнені від рашистської 
окупації райони Харківщини, а та-
кож правобережжя Херсонщини на-
разі мають змогу отримувати свіжі 
номери «України молодої». Для на-
шої редакції це надзвичайно важли-
во, оскільки тривалий час українці 
тут не мали доступу до вітчизняних 
ЗМІ. Водночас потужна пропагандист-
ська машина кремля переконувала 
їх у тому, що Україна вже програла 
війну й ніколи туди не повернеться. 
А відтак, за словами наших читачів, 
доступ до правдивої інформації став 
для них справжньою віддушиною. 
 «УМ» також вдалося збільши-
ти об’єм роздрібної торгівлі у таких 
регіонах, як Полтава, Львів, Івано-
Франківськ, Чернівці. Саме тут від 
початку війни проживає найбільша 
кількість переселенців зі східних 
областей, де рашистські новітні геб-
бельси десятиліттями розповсюджу-
вали відверту брехню про історію Ук-
раїни і її сучасне життя. Отож має-
мо глибоку надію на те, що доступ до 
правдивих новин допоможе нашим 
«східнякам» швидше розібратися у 
тонкощах і проблемах сучасної полі-

тики. 
 Водночас редакція «України мо-
лодої» висловлює щиру вдячність  
постійним передплатникам, які на-
прикінці минулого року шукали 
своє улюблене видання в каталогах 
і зрештою знову підтримали робо-
ту колективу газети. Ваше бажання 
залишатися з нами надалі — найпо-
тужніший стимул вберегти друко-
ваний формат і в майбутньому. Ні 
для кого не секрет, що в Україні на-
разі лишилося усього три українсь-
комовні національні газети, які ви-
ходять у паперовому варіанті. Реш-
та або припинили вихід взагалі, або 
перейшли винятково на електронні 
аналоги.  
 Утриматися на плаву нам допо-
могла не лише передплата постій-
них читачів, а й участь у нашому 
проєкті європейських партнерів, 
які надали нам рятівну фінансову 
підтримку. Отож гуртом ми ство-
рюємо справжню патріотичну га-
зету, що є ровесницею незалежної 
України і традиційно відстоює не 
чиїсь корпоративні, а саме націо-
нальні інтереси держави.  Разом — 
ми сила, і впевнено йдемо до пере-
моги. У тому числі й на інформацій-

МЕДІА ДЛЯ МАС

Газета справжніх 
українців 
Завдяки підтримці європейських партнерів «Україна 
молода» повернула своїх давніх шанувальників і 
активно розширює коло нових читачів

■

ОГОЛОШЕННЯ

Розшукується Омельченко Катерина Василівна 1961 р. н., яка проживає в м. 
Києві, вул. Навашина, 13/2, для оформлення спадщини. Її мати Омельченко 
Надія Федорівна померла 18.11.2021 р., батько — Омельченко Василь Антоно-
вич — 12.02.2007 р.

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Дні проходять, кінця війні не 
видно, невдоволення росте не 
лише в тилу, а й на фронті, й у 
влади знову постала потреба на 
чомусь хайпувати, бо яйця «бо-
невтікості» вже не злітають.
Міністр оборони Резніков нещо-
давно вирішив зробити оптиміс-
тичну заяву, що війна з росія-
нами закінчиться в цьому році 
й перемовин з путіним не буде. 
Тобто, доморощені нострадаму-
си знову кидають нову поживу. 
Однак вбачається, що ми може-
мо ще не один раз стати свід-
ками гучних скандалів і рано чи 
пізно Резнікова віддадуть у руки 
електорату. Уже одним тільки 
заступником Резнікова, котрий 
набив диван готівкою, справа 
може не закінчитись. 
Водночас ми розуміємо, що 
Резнікова привів Єрмак, Єрмака 
привів Зеленський.

Тиск на військових
 До речі, показовим, що по-
яснює всю яєчну кухню обо-
ронного міністра, є факт появи 
в політиці Олексія Резнікова. 
 Свого часу він пройшов до 
Київської міськради у складі 
опозиційної сили до партії Чер-
новецького — «Європейської 
партії» Миколи Катеринчука 
(!). І буквально на другий день 
після проходження до столич-
ної міськради ця група депу-
татів, подейкують — за великі 
гроші, злила свої голоси в аст-
ральну чорну діру Льоні-кос-
моса.
 І от з такими керівниками 
оборонного відомства неважко 
главі ОП Єрмаку вибудовувати 
тоталітарну систему по типу 
росії. Диктатура в державі вже 
сформована. І є певні чіткі оз-
наки. 
 На цьому тлі вибудовується 
загрозлива тенденція із зану-
ренням української армії, на-
ших захисників у «чорне тіло»: 
усувати бойових офіцерів у тил 
за висловлену правду, позбав-
ляти премій, приймати поза 
спинами солдатів у той час, 
коли вони воюють, закони, що 
придушують їхні права й сво-
боди, і таким чином виклика-
ти в них зворотну реакцію. 
 Що це — боротьба за владу, 
аби відірвати електорат від вій-
ськових, чий рейтинг невпин-
но росте? Чи тут є російський 
слід? 
 Дійсно, «зелене шапіто» ля-
кає сьогоднішня захмарна під-
тримка військових — 97% рі-
вень довіри українців до своєї 
армії. І якщо будь-яка пар-
тія, котра виставить у перших 
списках не фейкових «оборон-
ців Таїланду» типу Колі-котле-
ти або «героїв ужгородського 
котла», а справжніх сьогодніш-
ніх захисників, котрі щодня на 
полі бою жертвують здоров’ям 
і життям, то абсолютно логіч-
но вона матиме максимальний 
рівень підтримки. У 2014 році, 
до речі, так узяв свої високі 
прохідні бали до ВР «Народ-
ний фронт». Партійна струк-
тура, котра не мала певної іс-
торії, була створена за кілька 
місяців до виборів, отримала 
високу підтримку, перевищив-
ши результат уже обраного ук-
раїнського президента.

Кадри вирішують... нічого
 Отже, в країні почався кад-
ровий голод. Міністр закор-
донних справ Дмитро Кулеба 
оголосив конкурс на зайнят-
тя вакантних дипломатичних 
посад. Це вважається нормаль-
ною світовою практикою. Але в 
Україні це ускладнено тим, що 
треба бути причетним до чинної 
влади, якість котрої викликає 
сумніви. А до неї обов’язково 
треба бути лояльним. Це є єди-
ним критерієм при оцінці здіб-
ностей і професійності того чи 
іншого кандидата на високу по-
саду у владі. І це ганебно. 
 Водночас у нас дуже часто 
нехтують фахівцями високого 
рівня, яким не дають можли-
вості долучитися до українсь-
кої дипломатичної служби чи 
інших напрямів роботи, хоча в 
них є таке бажання, але немає 
особистої відданості ОП і Єр-
маку. Як-от у колишньої ген-
прокурорки України Ірини Ве-
недіктової, яка насолоджуєть-
ся роботою у Швейцарії за те, 
що здала свій пост куму Єрма-
ка без бою.
 Катастрофічність кадрової 
політики ускладнена війною. 
 Скажімо, в той час, коли 
польські ЗМІ щодня розповіда-

ють про жахіття нашої війни, з 
катуванням і всіма звірствами 
кацапів, в Україні відмовля-
ють в акредитації іноземним 
журналістам, котрі показу-
ють і розказують усе без купюр 
і цензури, бо, на думку нашої 
влади, — занадто відверто. А 
омбудсмана із захисту прав лю-
дини Людмилу Денісову звіль-
няють за те, що вона відкри-
то на увесь світ розповідала 
страшну правду про знущання 
окупантів, ґвалтування жінок і 
дітей. Водночас канал «єдиних 
новин» показує відполіровану 
картинку, надягаючи на гляда-
чів рожеві окуляри. Здебільшо-
го там усе — про патрона. І на-
віть про справжніх героїв-вій-
ськових розповідають набага-
то менше, ніж про діячів офісу 
президента — Подоляка та Єр-
мака, котрі є абсолютними ре-
кордсменами за кількістю зга-
док на цьому «єдиному мара-
фоні».

Особливий статус 
Коломойського
 Українська влада не вико-
ристовує всі канали комуні-
кації, щоб висвітлювати різ-
номанітні страшні злочини рф 
проти України. Немає в ефірі 
бодай періодичної інформації 
від правоохоронців на цю тему. 
Напевне, тому, що їхню діяль-
ність спрямували в інше русло 
— на захист олігарха Ігоря Ко-
ломойського від тих, хто зва-
жився закрити йому можли-
вості до тривалого обдирання 
українського бюджету. Усе, що 
сьогодні більш-менш оприлюд-
нено в царині розслідувань, — 

це звинувачення тих, хто почав 
робити справжні реформи. І це 
— виклик свідомості й здорово-
му глузду. 
 Отже, щодо тих, хто взяв 
на себе відповідальність змі-
нити ситуацію у таких напря-
мах, як: Нафтогаз — Андрій 
Коболєв, морські порти — Ан-
дрій Пивоварський, Міжна-
родні авіалінії України — Єв-
ген Дихне, відкривають кримі-
нальні справи. Бо вони суттє-

во обмежили апетити «слуг» 
та Коломойського й інших ук-
раїнських олігархів, котрі де-
сятиліттями використовува-
ли ці сегменти економіки як 
годівницю. 
 Аналітик і дипломат Дмит-
ро Чекалкін зазначив, що за всі 
роки існування «Нафтогазу» 
він ніколи не був прибутковим, 
за винятком періоду, коли його 
очолював і зробив рекордно 
прибутковим Андрій Коболєв. 
Але ж енергетична сфера, зок-
рема «Нафтогаз», апріорі мала 
б бути головним наповнювачем 
українського бюджету, а він і 
до, і після Коболєва показував 
величезні збитки. 
 Так само й Андрій Пиво-
варський, котрий у 2014–2016 
роках розпочав реформи транс-
портної галузі, узяв на себе від-
повідальність і зробив прибут-
ковими українські порти. До 
того їх використовували п’явки 
— представники структур на-
ших олігархів, котрі витягува-
ли увесь прибуток, і робили всі 
наші морські гавані збиткови-
ми. За такий виклик структу-
рам Коломойського йому сьо-
годні висувають звинувачення 
і намагають ув’язнити.
 Те саме стосується й керів-
ника авіакомпанії Міжнародні 
авіалінії України Євгена Дих-
не. Відкривши дорогу лоукос-
там — авіакомпаніям, що за-
робляють не на високих цінах 
за політ, а на кількості переве-
зених пасажирів, — він суттє-
во перекрив кисень тому ж Ко-
ломойському. 
 Всі урядовці, котрі кидали 
виклик людині, яка є, за свід-

ченням американських пра-
воохоронних органів, опера-
тором найбільшої оборудки з 
відмивання брудних коштів за 
всю історію світової банківсь-
кої системи, Ігорю Коломойсь-
кому, опинились під прицілом 
наших правоохоронців. 
 Не проти корупціонерів сьо-
годні оголошують криміналь-
ні справи, а проти тих, хто ре-
алізував зміни в системі на ко-
ристь держави. 
 Варто також згадати іс-
торію ексглави Нацбанку Ва-
лерії Гонтарєвої, котра про-
вернула надскладну операцію 
з націоналізації ПриватБан-
ку, за що їй і підпалили хату. 
А якби вона цього не зробила, 
то вже давно міг би бути ко-
лапс усієї банківської системи 
України. І саме це — виведення 
Привату за межі нашої держа-
ви, що могло зруйнувати всю 
банківську систему, — й було 
предметом шантажу Коломой-
ським усіх президентів, коли 
вони відмовляли йому в задо-
воленні чергової «хотілки». 
 Принагідно згадаймо, що зі 
спаленої хати Гонтаревої, «95 
квартал» часів Зеленського 
зробив яскравий перформанс. 
 Сьогодні ж обурює, що будь-
яке тикання носом у те, що від-
бувається не так, влада називає 
російським ІПСО. Невже вона 
думає, що суспільство сьогодні 
готове спокійно ковтати всі ці 
корупційні скандали і відми-
вання головних присосок бюд-
жету України? 
 І це закладає міну уповіль-
неної дії в кадровий потенціал 
держави, бо хто сьогодні зва-
житься піти захищати інтереси 
держави й кидати виклики Ко-
ломойському, Пінчуку чи Ах-
мєтову, якщо за це в перспек-
тиві може загрожувати кримі-
нальна справа і спалений буди-
нок?

Операція «неначасі»
 То чого ж Зе «не дозволяє» 
Бєні виїхати на «лікування» у 
США? Бо він там має відсиді-
ти декілька пожиттєвих тер-
мінів? Транзакція, яку розслі-
дують слідчі в Америці, стано-
вить 549 млрд доларів. Ціка-
во, скільки ж сплачують у нас 
грошей блогерам і провідним 
каналам, аби вони не згадува-
ли прізвище Коломойського? 
Отже, на чималу нинішню не-
безпеку накладаються ще й ве-
личезні таланти й можливості 
Коломойського, і разом вима-

льовується бомба сповільненої 
дії під майбутнє нашої держа-
ви. Адже Коломойський рані-
ше коментував, що росія дасть 
100 мільярдів доларів, потім 
— 200 (до речі, покійний жи-
риновський називав уже вдвічі 
більшу суму). А в інтерв’ю за-
хідній пресі Бєня цинічно ка-
зав, що нам росія дасть гроші 
— й «ми забудемо кров». Він 
створив ситуацію, з якої немає 
легкого виходу. 
 Справу про гроші, вкрадені 
в українських громадян через 
схеми «Нафтогазу», Укрна-
фти та ПриватБанку, вже впро-
довж п’яти років розслідують 
100 американських слідчих у 
п’яти американських штатах. 
 Зеленський не може вида-
ти його органам, тому що, схо-
же, тоді він сам стане учасни-
ком глобальної кримінальної 
справи. Свого часу була на слу-
ху інформація, що саме через 
його офшорні компанії прохо-
дило відмивання цих грошей. 
І можна уявити, яка ще, крім 
цих оборудок, кількість ком-
промату є в Коломойського. 
Тому видати його американ-
цям — це поставити під знак 
питання своє майбутнє, особ-
ливо коли президентство стане 
спогадом. 
 Зрештою, ми зараз тут, в 
охопленій війною Україні, 
маємо ту саму формулу, котра 
в росії була популярна в сере-
дині нульових: «У нашій країні 
задоволені дві категорії грома-
дян. Перша — ті, хто в долі, і 
друга — ті, хто не в курсі». 
 За рахунок численних обо-
рудок «великого крадівниц-
тва» та вкрадених сотень ва-
гонів іноземної «гуманітарки» 
кількість тих, хто в долі, в Ук-
раїні невпинно зростає, а за ра-
хунок єдиного «бєнямарафо-
ну», чи, як його ще називають, 
«телемарафету», доля тих, хто 
не в курсі, також тримається 
у межах тих самих славетних 
73%. Причому якщо раніше фі-
нансування цих антиукраїнсь-
ких, олігархічних каналів Ко-
ломойського, Медведчука, Пін-
чука, Ахметова відбувалося з 
їхніх власних кишень, хоч і з 
вкрадених у нас грошей, то те-
пер цей «єдиний бєнямарафон» 
фінансується безпосередньо з 
кишень українських платни-
ків податків і опосередковано 
— з кишень американських та 
європейських платників подат-
ків як допомога наших захід-
них партнерів. ■

Битва за Приват: Ігор Коломойський & Валерія Гонтарева.❙

ПИТАННЯ РУБА

Пронизані Коломойським
Кадровий колапс Зе-влади «неначасі»

■

У нас дуже часто нехтують фахівцями високого 
рівня, яким не дають можливості долучитися 
до української дипломатичної служби чи інших 
напрямів роботи, хоча в них є таке бажання, але 
немає особистої відданості ОП і Єрмаку.



5УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ 2023УКРАЇНА І СВІТ
Тетяна ПАРХОМЧУК

Голова Китайської Народної Республіки 
Сі Цзіньпін — перший лідер, який зуст-
рівся з путіним після того, як Міжнарод-
ний кримінальний суд у Гаазі заявив, що 
видав ордер на арешт президента росії 
владіміра путіна «в контексті ситуації в 
Україні». Тепер кривавий диктатор має 
статус підозрюваного і за межами росії 
його повинні арештувати та передати 
до суду.

Китай не дасть упасти росії
 Однак візит глави КНР став серйозною 
головоломкою. Захід намагається зрозумі-
ти, як надалі розвиватимуться стосунки 
між авторитарною росією та комуністич-
ним Китаєм. І як ці стосунки вплинуть на 
перебіг війни, яку владімір путін веде про-
ти України вже 10-й рік? І путін налашто-
ваний на її продовження. 
 Напередодні візиту Пекін опубліку-
вав так званий мирний план для України 
з 12 пунктів. Із чим пов’язана активність 
Китаю щодо миротворчої місії в Україні? 
Відповідь на це запитання дали офіційні 
китайські видання. Сумарно вони вивели 
політичну формулу Піднебесної, мовляв, 
для нас, звісно, пріоритетними є питання 
економічного зростання, але Китай ніколи 
не дасть росії впасти, тим більше погодити-
ся на західні умови припинення війни. 
 Це те, що Сі Цзіньпін намагається до-
нести світу. 
 Ми бачимо, що КНР та росія стали 
логічними союзниками в протистоянні 
з Америкою. Окрім того, Китай проде-
монстрував, що він не локальний азійсь-
кий, а глобальний світовий гравець. При-
мирення за його посередництва Саудівсь-
кої Аравії та Ірану в Пекіні — доказ тому. 
І це дійсно серйозний удар по Сполучених 
Штатах та велике досягнення КНР. Цей 
крок перевернув усю ситуацію на Близь-
кому Сході й створив велику загрозу для 
Ізраїлю та США. 
 Однак подібний варіант примирення 
неприйнятний для України, тому що і Са-
удівська Аравія, й Іран — це автократії. А 
війна між Україною та росією — це крива-
ва битва демократії з диктатурою. 
 Також очевидно, що Китай розширює 
зону свого впливу. Тепер до неї додалися 
росія, білорусь, Іран, і Пекіну хочеться, 
щоб Саудівська Аравія також входила в 
цей комуністично-китайський табір. 
 Отже, КНР завжди захищає власні 
інтереси. І наразі завдання номер один 
Пекіна — використати росію як інстру-
мент для послаблення Заходу. Політич-
на гра Сі вкладається в цю просту китай-
ську логіку. 
 Путін же прогинається як може, він 
наспівав дифірамбів Сі, що кремль у нес-
тямному захваті від китайського мирного 
плану, що саме він може бути основою для 
миру, коли Україна і Захід будуть готові 
до перемовин. Ми ж читаємо між рядків, 
що, по суті, Сі приїхав у москву готувати 
капітуляцію України. Йому потрібно до-
помогти росії перемогти, бо не буде Украї-
ни — не буде проблеми й не буде розвалу 
росії. Адже росія як сировинний придаток 
потрібна Китаю не подрібненою на кілька 
суверенних держав, а такою, якою вона є 
сьогодні. А далі дробитиме її Китай. 
 Отже, цілком очевидно, що росія, 
яка сьогодні практично ізольована від 
цивілізованого світу, стала ще залежні-
шою від Китаю.

Китайський план — виправдати росію
 Яку роль Китай може відіграти у вій-
ні росії проти України? Тут можна деталі-
зувати декотрі пункти так званого китай-
ського мирного плану. Він пов’язаний на-
самперед із бажанням Китайської Народ-
ної Республіки дати росії більше часу. На 
це вказують кілька важливих моментів. І 
якщо їх буде втілено, то це полегшить для 
росії боротьбу проти України. 
 Головний пункт, що його помітили й 
обговорюють аналітики на всіх рівнях, 
— це ідея Сі про те, що не може бути од-
носторонніх санкцій, що будь-які санкції 
мають бути акцептовані спільним рішен-
ням Ради Безпеки ООН. Тут ідеться, що і 
росія, і КНР є постійними членами Радбе-
зу, таким чином будь-які санкції, що мог-
ли б бути запроваджені проти них, мо-
жуть, на думку китайського лідера, бути 
спростовані правом вето і не втілені в жит-

тя. Тобто за такої умови росія продовжува-
ла б нищити Україну і так само, як і рані-
ше, розвиватись економічно. А війна була 
б для путіна додатковим джерелом еконо-
мічного зростання. 
 Ще один важливий пункт Китаю сто-
сується негайного припинення вогню на 
тих позиціях, на яких перебувають зараз 
сторони. Сьогодні це дало б можливість 
російським військам остаточно закріпи-
тись на окупованих територіях, заморо-
зити ситуацію і підготуватись до спроб 
нових наступів, щоб загарбати більше, а 
може, й усю територію України, й піти 
далі на Польщу, країни Балтії тощо. Тож 
цей план насправді навряд чи можна на-

звати мирним. Декотрі закордонні спос-
терігачі впевнено заявляють, що сама ідея 
мирного плану буде використана главою 
КНР для доказу не своєї миролюбності, а 
російської федерації. 
 Нагадаємо, жодного разу Сі Цзіньпін 
не засудив російську агресію, не назвав 
війну війною, а продовжував у кращих 
традиціях російської і китайської пропа-
ганди використовувати слово «криза».

Пекінський лендліз? 
 І ще одне тривожне питання: чи гото-
вий Китай вступити у війну росії проти 
України як країна, яка постачатиме росії 
зброю і допомагатиме російській армії ни-
щити Україну?
 Чи буде китайський лендліз для росії? 
Що ж пообіцяв китайський диктатор 
російському воєнному злочинцю путіну? 
 Для нас усе стало очевидним з першої 
фрази Сі Цзіньпіна на початку візиту. Він 
дав надію путіну й напружив увесь демок-
ратичний світ. Сі сказав, що сподіваєть-
ся, що на наступних президентських ви-
борах «мудрий і добрий російський на-
род» нікого іншого, крім путіна, не обере. 
Тобто він дав путіну ярлик на продовжен-
ня князювання на московії. Колись мос-
ковські князі по цей ярлик їздили в Орду. 
Тепер їм доводиться, щоб отримати таке 
право, звертатись до Пекіна. Однак дана 
ситуація з путіним, котрий розв’язав ве-
лику війну, настільки гостра, що китай-
ському імператору довелось самому при-
їхати до свого васала й урочисто оголоси-
ти про це право. 

 Отже, бачимо, що основна стратегічна 
мета Китаю щодо війни росії проти Украї-
ни — за будь-якого результату війни зали-
шити путіна при владі. 
 Політичний експерт Андрій Піонт-
ковський ще років 15 тому в одній зі своїх 
статей назвав путіна «головою ліквідацій-
ної комісії росії». І сьогодні кремлівський 
диктатор є лідером такої собі прокитайсь-
кої партії у москві. Він без докорів сумлін-
ня останні 15 років віддає всі ресурси Сибі-
ру й Далекого Сходу в Китай. І мешканцям 
так званої росії — від Краснодара до Хаба-
ровська — це подобається. І якщо звести 
десятки угод, підписаних Сі й пу під час 
цього вояжу, до визначення одним речен-

ням, то це — дозвіл Китаю робити в Сибіру 
й на Далекому Сході все, що він хоче. 
 Напередодні візиту до москви Сі вчи-
нив продуману політичну екзекуцію. На-
гадаємо, що путін відчайдушно домагав-
ся приїзду китайського лідера, а він усе 
відкладався. Ці політичні гойдалки чим 
далі, тим більше плющили путіна, і він 
добивався вже самого факту візиту Сі на 
будь-яких умовах. 
 Дуже зручним стало для Цзіньпіна 
оголошення Гаагою про ордер на арешт 
військового злочинця путіна, бо це зроби-
ло кремлівського м’ясника ще безпорад-
нішим і зговірливішим. 
 Отже, екзекуція полягає в тому, що 
днів за десять до вояжу Сі міністерство 
природних ресурсів Китаю, відповідаль-
не за картографію, опублікувало нову кар-
ту КНР та його околиць. На ній декілька 
десятків російських населених пунктів, 
починаючи від Владивостока й до озера 
Байкал, що, власне, в китайській термі-
нології значиться як Північне море, — 
позначені давніми китайськими назвами. 
Й ідеться про те, що ці населені пункти 
були відібрані в результаті, як вважають 
у Китаї, нерівноправних домовленостей 
царської росії з Цзіньською імперією у се-
редині XIX століття. 
 Це був дуже тонко продуманий хід, і 
путін за весь час перебування Сі у кацапс-
тані навіть не посмів про це починати роз-
мову. Ну а мовчання — знак згоди. Тому 
Сі приїхав уже до васала, котрий визнав 
формальний китайський суверенітет над 
величезними просторами Сибіру та Дале-

кого Сходу. А неформальний, фактично, 
— над усім Сибіром. 
 Словом, настав той благодатний для 
КНР час, коли можна скупити все по два 
долари. 
 Без сумніву, у відповідь він отримав 
якісь певні обіцянки. Китай і без них увесь 
цей час великої війни постачає у москву 
чипи, інтегральні схеми, безпілотники, 
продукти вторинного військового вироб-
ництва, але путін потребує масштабних 
поставок. Адже його індустріальний ком-
плекс не може змагатись із сумарним ін-
дустріально-промисловим комплексом 
Заходу. Аналітики кажуть, що чіткої 
обіцянки Сі не дав, але політично з путі-
ним себе зв’язав. 
 Це підтверджують і публікації китай-
ських ЗМІ, основний акцент котрих ми-
нулого тижня був не про мир, а про те, як 
потужно вони протистоять Заходу. Мо-
вляв, Цзіньпін завдав іще одного удару 
по Америці. 
 А тим часом американський політи-
кум, вічні суперники — республіканці й 
демократи — консолідувались на анти-
путінській та антикитайській платформі.

Бути готовими до всього
 Сам по собі візит Сі на росію є тривож-
ним. 
 Похмура реальність полягає в тому, що 
Китай вступає в еру протистояння зі США. 
І росія в ній — китайський актив і партнер. 
Ще не відомо, наскільки це протистояння 
буде гарячим. Чи три ядерні держави опи-
няться на межі третьої світової війни, чи 
все обмежиться холодною війною? 
 Від автократів та диктаторів слід очі-
кувати чого завгодно. Тому Захід має го-
туватися до будь-якої гіпотетичної катас-
трофічної ситуації. До цього має готува-
тись і Україна. Не треба плекати ілюзій, 
що комуністичний Китай, який завжди 
був прихильником авторитарного розвит-
ку суспільства, стане союзником демокра-
тичних держав. 
 І якщо навіть відбудеться розмова між 
Сі і Зеленським, не слід очікувати яко-
гось конструктиву від неї. Сі може її ви-
користати лише як виправдання до влас-
ної готовності допомагати росії. 
 Також важливим діалогом має стати 
розмова Сі з американським президен-
том Байденом. Тоді вже стане очевидним, 
наскільки зблизились два диктатори — 
путін і Цзіньпін. 
 Однак те, що минулої суботи Сі відмо-
вився від телефонної розмови з президен-
том США Джо Байденом, уже дає поживу 
для серйозних роздумів. ■

КОЛІЗІЇ

Переграти Сі
Московський вояж: китайський мирний план — це підготовка капітуляції України

■

Цзіньпін — не голуб миру, а супутник ката України.❙

Якщо звести десятки угод, підписаних Сі й пу під час цього вояжу, 
до визначення одним реченням, то це — дозвіл Китаю робити 
в Сибіру й на Далекому Сході все, що він хоче.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Сьогодні (29 березня) московсь-
кі ченці УПЦ повинні остаточно 
залишити келії Свято-Успенської 
Києво-Печерської лаври. Втім їх-
ній вихід за ворота православної 
святині може розтягнутися в часі. 
Причина не політично-релігійна, 
як передбачалося раніше, а суто 
житейська. Насельники, що ко-
лись свідомо зріклися світських 
благ заради служінню Господу, 
надто обтяжили свій духовний 
подвиг земним майном. Аби ви-
везти все добуте й намолене, їм 
забракло кількох тижнів. Мож-
ливо, збиралися б і довше, вла-
штовуючи мітинги своєї пастви 
вперемішку з російськими ра-
кетними обстрілами, але в їхній 
незаконно збудованій трапезній 
сьогодні дійсно підгорає. Обшу-
ки, проведені правоохоронцями 
в цьому та інших приходах мос-
ковського патріархату, виявили 
таку кількість порушень законо-
давства, що попівство ризикує 
змінити свої багаті келії на аске-
тичні камери. Краще дійсно піти 
добровільно.

«Вивозили бойлери, столи і 
все інше»
 Намісник монастиря Свято-
Успенської Києво-Печерської 
лаври митрополит Павло за-
писав відеозвернення, у якому 
озвучив свою причину затягу-
вання від’їзду ченців за святі 
ворота. «Нам дали два тиж-
ні — до 29 березня — щоб ми 
виселилися з обителі, — ска-
зав він. — Ми не зможемо цьо-
го зробити з будь-якої причи-
ни. Тому що за 35 років братія 
зробила все, щоб упорядкува-
ти життя обителі та паломни-
ків... У нас просто немає міс-
ця, куди це все (кухні, праль-
ня) вивезти, а ми не маємо на-
міру щось залишати». 
 Ці аргументи міністр куль-
тури та інформації Олександр 
Ткаченко називає щонаймен-
ше дивними, адже монастир — 
не приватне підприємство. Усе 
майно, яке ченці наразі виво-
зять, було придбане за кошти 
прихожан. «Тому сьогодні з 
машинами, які від’їжджають, 
треба ще розбиратися, — вва-
жає він. — Адже люди донати-
ли кошти на Лавру, а не окремо 
Павлу чи Антонію». Але голов-
не при цьому, аби разом із бой-
лерами, стільцями та праль-
нями насельники не прихопи-
ли і музейне майно заповідни-
ка «Києво-Печерська лавра», 
який 10 березня розірвав з 
ними договір про безоплатне 
користування храмами та ін-
шим майном, що є державною 
власністю. 
 До речі, це рішення держав-
ної установи глава УПЦ МП 
митрополит Онуфрій назвав не-
справедливим. Він каже, що у 
1988 році його церква отрима-
ла у користування буквально 
«груду розвалин» і за цей час 
встигла повністю відбудувати 
святу обитель. 
 Але ці аргументи важко на-
звати чесними. Як «УМ» вже 
повідомляла, ченці монасти-
ря, наприклад, активно припи-
сують собі відбудову Свято-Ус-
пенського храму лаври, який 

насправді повернули з небуття 
кращі фахівці країни, причо-
му за державні кошти. До того 
ж упорядкування обителі було 
основною умовою передачі його 
УПЦ МП у безоплатне користу-
вання, оскільки держава не 
брала з церкви за оренду жод-
ної копійки. «Йдеться про те-
риторію, що сягає близько 20 
гектарів, — прокоментував си-
туацію ексголова юридичного 
відділу УПЦ, адвокат Вален-
тин Волинець. — Тоді ж ішло-
ся про безоплатне користуван-
ня не лише приміщеннями, а 
й землею. Отож якби держава 
виставила справжню вартість 
оренди, то вони б самі звідти 
втекли. Загалом ці священни-
ки так «загралися», що вже не 
шанують ні світських, ні Бо-
жих законів. Не чують, не від-
чувають і не дотримуються».

Дві тисячі квадратних метрів 
злочину
 Монастир, з якого зі скан-
далом виселяються московські 
ченці, вважаючи його замалим 
не своєю власністю, розташо-
ваний на території Національ-
ного заповідника «Києво-Пе-
черська лавра». Співіснуван-
ня двох установ на одній те-
риторії регламентують наразі 
два правові документи. У 2013 
році уряд Миколи Азарова пе-
редав монастирю 79 об’єктів 
Нижньої  Лаври у безоплат-
не і, як вважають самі ченці, 
безстрокове користування. А 
ще через три роки заповідник 
вручив монахам право на ко-
ристування Успенським собо-
ром і Трапезною церквою. Ос-
тання угода мала конкретні ча-
сові межі — до 31 грудня 2022, 
а тому наразі втратила свою 
актуальність. Та й юридичний 
термін «безоплатне та безстро-
кове користування», яким на-
разі козиряє УПЦ МП, немає 
нічого спільного з повним від-
чуженням майна. Тобто уся те-
риторія древньої лаври і надалі 
залишається саме державною, 
а не монастирською власністю, 
про що підприємливий наміс-
ник Павло вже почав забува-
ти.
 Аргументи про піднят-
тя обителі з руїн теж не вит-
римують жодної критики, ос-
кільки саме будівельна діяль-
ність братії може стати при-
чиною порушення не однієї 
кримінальної справи. Як тіль-

ки у 1994 році намісником оби-
телі був призначений приход-
ський чернець Павло (Лебідь), 
тут почалося активне знищен-
ня автентичності Нижньої лав-
ри та перебудова у псевдонео-
московському архітектурному 
стилі пам’яток національного 
та місцевого значення. 
 Заподіяна шкода історичній 
перлині світового рівня вражає 
цинічним невіглаством. Без 
жодного натяку на професій-
ну реставрацію тут «врятува-
ли» чотири вхідні брами до га-
лерей, що ведуть у двори Ближ-
ніх і Дальніх печер. Знищили 
унікальні настінні розписи в 
Аннозачатіївській церкві та ін-
ших храмах, а також здерли до 
цегли автентичні фрески старо-
винної церкви Різдва Богоро-
диці на Дальніх печерах. Цей 
список можна продовжувати 
далі, доповнивши його кричу-
щим фактом про незаконне (і, 
фактично, злочинне) зведення 
на території обителі новобудов 
загальною площею дві тисячі 
квадратних метрів. Уся ця під-
приємлива діяльність митропо-
лита Павла не лишилася непо-
міченою, тому Національний 
заповідник «Києво-Печерська 
лавра» ледве не виключили з 
переліку ЮНЕСКО. Скандал 
вдалося владнати не інакше як 
завдяки небесному «протекто-
рату», але навіть після цього 
державні органи влади не при-
тягли монастирське священ-
ноначалля до бодай якоїсь від-
повідальності. 
 До речі, своїм будівельним 
невіглаством митрополит Пав-
ло перевершив навіть безбож-
них руйнівників радянського 
періоду. Як повідомив «УМ» 
Валентин Волинець, більшови-
цька влада свого часу перетво-
рила лавру на соціальне містеч-
ко. Простіше кажучи, монас-
тирські келії тут використову-
вали як звичайні гуртожитки, 
де люди створювали сім’ї, на-
роджували дітей. На якомусь 
етапі цієї суто мирської історії 
виникла потреба звести дитя-
чий садок, що став єдиним при-
міщенням, яким концептуаль-
ні атеїсти зважилися порушити 
автентичний простір історико-
архітектурної пам’ятки. Пізні-
ше у так званому 70-му корпусі 
облаштували книгосховище, а 
згодом резиденцію предстояте-
ля УПЦ. 
 Водночас будівельна сприт-

ність митрополита Павла не 
тільки порушила законодавчі 
приписи статті 17 «Закону про 
свободу совісті і релігійної ор-
ганізації», що має стати пред-
метом для розгляду у суді, а 
й непристойно засвітила суто 
людські уподобання братії. «У 
монастирі проживає 200 на-
сельників, — каже Валентин 
Волинець, — а помпезну Тра-
пезну залу з порушенням за-
конодавства звели на 300 осіб. 
Навіщо? А щоб проводити 
ювілеї та святкові заходи. І це 
притому, що монахи, прийма-
ючи чернечий постриг, зміню-
ють ім’я і не святкують дні на-
родження. У них є лише день 
імені». 
 Валентин Волинець також 
вважає, що кримінальну від-
повідальність за порушення 
згаданого закону наразі мають 
понести не лише намісник мо-
настиря, а й керівники націо-
нального заповідника, адже 
саме за їхнього терпеливого 
мовчання святу обитель чен-
ці перетворили на будівельно-
бізнесовий майданчик. Боров-
ся з цим правовим безчинством 
лише колишній гендиректор 
заповідника Сергій Кролевець, 
але намісник монастиря доміг-
ся, аби його замінили на більш 
поступливого чиновника. 
 Свою схильність до екс-
пансії митрополит Павло не 
лише не приховує, а й відвер-
то нею пишається. Скажімо, у 
1988 році під монастир держа-
ва віддала винятково Даль-
ні печери, але вже у 2013-му 
«квартиранти» захопили всю 
Нижню лавру бійцівським 
способом. «Адже ви знаєте, як 
ми відстоювали кожен об’єкт, 
— цитує витяг з його інтерв’ю 
Obozrevatel. — Ми їх просто 
відбирали, і я цього не прихо-
вую».
   
Гори, гори, моя свіча
 Не приховує намісник і мас-
штаби свого прибуткового біз-
несу. У монастирській стіні тут 
облаштували власний свічний 
заводик, а над церковним са-
дом — керамічні майстерні. В 
окремому корпусі шиють пов-
ний набір церковного одягу, 
підторговуючи заодно ткани-
нами як вітчизняного, так і за-
рубіжного виробництва. Ще в 
одному приміщенні розташу-
вали пекарню, де печуть паски, 
проскури та хліб на сучасному 
імпортному обладнанні. Біля 
в’їзду до Нижньої лаври ку-
ють з нержавіючої сталі та міді 
церковні бані, хрести і шпилі. 

Є тут також сучасний готель, 
іконописна і столярна майс-
терні, а також трапезні з гаря-
чими обідами і холодними за-
кусками. Причому всі підроз-
діли монастирської промисло-
во-побутової зони облаштовані 
так вправно, професійно і доб-
ротно, що митрополиту Павлу 
не вистачить жодних сліз, аби 
оплакати непоправну втрату. 
Створював же усе це святий 
(Господи, прости!) владика як 
для себе. І що тепер?
 А найцікавіше те, що пош-
товхом до виселення московсь-
ких священників стало не зло-
чинне будівництво та їхня не-
прихована любов до мерседесів, 
а звитяжна діяльність на руку 
країни-окупанта. Після об-
шуків у цьому та інших монас-
тирях і храмах УПЦ МП спів-
робітники СБУ виявили таку 
кількість доказів їхньої аген-
турної співпраці з кремлівсь-
кими кураторами, що братії 
стало вигідніше поїхати з ми-
ром без влаштування показо-
вих протестів своїх мирян. Ак-
ції з несамовитим воланням 
віруючих, звісно, планували, 
але вчасно прийшли до тями, 
вдовольнившись роликами про 
жорстоке видворення ченців. 
Втім і тут щось пішло не так. 
Митрополит Павло так жалібно 
тужив на камеру за бойлерами 
та пральнями, що не вписався 
в жоден ідеологічний темник 
московських пропагандистів. 
 Водночас звіт СБУ після 
перевірки багатьох промос-
ковських приходів навіть ко-
ментувати складно. Тут ви-
явили георгіївські стрічки, 
російські паспорти, «русько-
мірську» пропагандистську 
літературу, методички щодо 
вправного промивання мізків 
парафіянам, прапори ново-
росії, перепустки «федераль-
них радників» рф, тексти мо-
литов за росію і навіть колек-
цію ікон, які орки поцупили з 
будівлі почесного консула Ли-
товської Республіки під час 
окупації Херсона. У Роменсь-
кій єпархії виявили клірика 
з партквитком Комуністичної 
партії СРСР, а в одній із цер-
ков УПЦ МП на Харківщині 
— сухпайки російської армії. 
Вишенькою ж на торті можна 
вважати відверту нацистську 
символіку та …«вчення» про 
сатанізм. 
 Словом, ця потужна аген-
турна мережа, прикрита свіч-
ними заводиками, ще ніколи 
не була такою близькою до ос-
таточного провалу. ■

НА ВИХІД!

Волання мануфактурника
Від’їзд ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври все більше стає схожим на відчай підприємців, 
які публічно оплакують втрачений бізнес

■

Митрополит Павло скоро не зможе пред’явити тут перепустку. 
Фото ТСН.

❙
❙

Одна з трапезних лаври. 
Фото Obozrevatel.

❙
❙
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На тлі масштабної російсько-української вій-
ни західний фінансовий сектор переживає 
масштабну кризу: одна за одною почали лус-
кати банківські установи, в тому числі вели-
кі, потужні, зі столітньою історією. Питання, 
чи вдасться владі та центробанкам Західної 
Європи та США впоратися з викликом, зали-
шається відкритим.
Небезпекою ж для України є повторення цього 
процесу на нашій території. Як він може відбу-
ватися і які наслідки мати, ми вже пам’ятаємо, 
адже проходили цей урок 2014 року. Втім ек-
сперти зазначають, що зараз, коли нас атакує 
ворог, і ми фактично живемо в борг, наслідки 
можуть бути значно серйозніші. 

Хто підставив швейцарців?
 Зовні ситуація у фінансовій сфері Ук-
раїни виглядає цілком стабільною: плато-
спроможні банки у січні-лютому 2023 року 
отримали 21,5 млрд грн чистого прибутку. 
Що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний 
період минулого року, — 9,9 млрд грн. При 
цьому доходи банків зросли на 33% порів-
няно з результатом січня-лютого 2022 року 
і становили 65,8 млрд грн, витрати — на 
12%, до 44,3 млрд грн. При цьому за під-
сумками січня 2023 року наші банки отри-
мали 14,7 млрд грн чистого прибутку, що в 
2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 
минулого року, — 7,1 млрд грн.
 Утім така стабільність є оманливою. 
І насамперед з огляду на стан справ у сві-
товій банківській сфері — масовий банко-
пад, коли не можуть втриматися навіть гі-
ганти фінансового сектору. Першим із ві-
домих став Credit Suisse — з капіталіза-
цією 575 млрд доларів, який купив UBS, 
найбільший банк Швейцарії за розміра-
ми активів (1,1 трлн доларів). При цьому 
угода відбувалася під пильним контролем 
фінансової влади країни, щоб угамувати 
паніку і запобігти подальшому поширен-
ню фінансового ризику. Вартість угоди про 
поглинання — 3,2 млрд доларів, або 3 млрд 
швейцарських франків.
 Як ми пам’ятаємо, на відкритті торгів 
20 березня акції банку обвалилися на 60%. 
Сумарно за останній місяць акції банку 
впали на 75%, за останній рік — на 90%. 
Щоденний відтік клієнтів минулого тиж-
ня — на суму 10 млрд доларів.
 У самому банку посилалися на психо-
логічний ефект, викликаний банкрутством 
кількох регіональних банків у США Silicon 
Valley Bank, Silvergate Bank, Signature). 
Втім експерти назвали винуватцем самих 
швейцарських фінансистів, точніше ризи-
ковану політику топменеджменту: «сьюіс» 
— останніми роками демонстрував досить 
агресивну політику інвестицій у високо-
ризикові активи, зокрема в технологічні 
стартапи та інвестиційні фонди, які опе-
рували високоприбутковими, але низько-
рейтинговими бізнесами. При цьому втра-
ти вкладників від цих операцій вимірюва-
лися десятками мільярдів доларів, а ка-
піталізація банку знизилася з пікових 88 
млрд доларів у 2007 році до близько 10 
млрд доларів на кінець 2022 р.

І знову російський слід
 Утім міжнародні експерти вбачають у 
ситуації з банкрутством і російський слід: 
так, обидва найбільші швейцарські банки 
перебувають під пильною увагою в межах 
розслідування міністерства юстиції США 
про те, чи допомагали фінансові фахівці 
російським олігархам ухилятися від санк-
цій. Видання «Блумберг» пише, що швей-
царські банки додали в нещодавню хвилю 
судових повісток, які розіслав уряд США. 
Інформаційні запити були надіслані до 
кризи, що охопила Credit Suisse.
 За словами одного з джерел, розслі-
дування міністерства юстиції зосередже-
но на виявленні співробітників банку, які 
мали справу з підсанкційними клієнтами. 

До того, як російське вторгнення в Украї-
ну призвело до розширення санкцій, Credit 
Suisse був відомий тим, що обслуговував 
багатих росіян. На піку банк керував понад 
60 млрд доларів для російських клієнтів, 
які приносили від 500 до 600 млн доларів 
прибутку на рік. А на момент припинення 
роботи з окремими російськими клієнтами 
у травні минулого року Credit Suisse збері-
гав для них близько 33 млрд доларів, що 
на 50% більше, ніж у UBS, незважаючи на 
більший бізнес останнього управління ак-
тивами.
 Торік Міністерство юстиції США ство-
рило оперативну групу, щоб запровади-
ти санкції щодо багатих росіян, які є полі-
тичними союзниками президента Володи-
мира Путіна. З того часу уряд США кон-
фіскував низку яхт, приватних літаків та 
елітну нерухомість. А банки можуть запла-
тити за зв’язок із росіянами круглу суму — 
скажімо, BNP Paribas 2014 року погодив-
ся виплатити майже 9 млрд доларів піс-
ля того, як визнав себе винним за звину-
ваченням США в обробці транзакцій для 
суданських, іранських і кубинських ор-
ганізацій, що потрапили під санкції. 

Криза в Німеччині та США
 Наприкінці минулого тижня пробле-
ми почалися і в найбільшого німецького 
Deutsche Bank. Того самого, який є своєрід-
ним символом Німеччини і фігурантом міс-
цевої приказки «Не всі німці вірять у Бога, 
але кожен з них вірить у «Дойч банк». Та, 
попри це, акції фінустанови, які раніше 
втратили понад одну п’яту своєї вартості, 
минулої п’ятниці впали на цілих 14,9%, до 
найнижчого рівня за п’ять місяців. І ситу-
ація в банку залишається складною. 
 Непроста ситуація й на американсь-
кому фінансовому ринку. Після закриття 
Silvergate Bank, на початку березня, збан-
крутувало ще кілька компаній, які також 
були клієнтами фінустанови. А падіння 
Silicon Valley Bank стало найбільшим бан-
ківським крахом із часів фінансової кри-
зи 2008 року: на ринку «підвисло» — 209 
млрд доларів активів та 175,4 млрд доларів 
депозитів. 
 Водночас чотири найбільші банки США 
— PacWest Bancorp, First Republic Bank, 
Charles Schwab, US Bancorp, JPMorgan 
Chase — втратили 52 млрд доларів рин-
кової вартості. А міжнародна рейтингова 
агенція Moody’s знизила свій прогноз для 
всієї банківської системи США зі стабіль-
ного до негативного. 

Антирейтинг і передумови для фінансової 
кризи
 В Україні з початку 2023 року закри-
лися вже дві фінустанови — «Банк Фор-
вард» — та IBOX. Усього ж за час вій-
ни в Україні було ліквідовано п’ять бан-
ків, усі з яких мали у тій чи іншій частці 
російський капітал чи російських бене-
фіціарів. У Національному банку Украї-
ни зазначили, що деякі з банків, що іс-
нують і досі, працюють з «нежиттєздат-
ною» моделлю. Ці банки заробляють на 
тіньовому ринку, займаються відмиван-
ням коштів тощо. У Комітеті з питань 
фінансів, податкової та митної політи-
ки виявили щонайменше дев’ять банків, 
які допомагали ухилятися від податків 
гральному бізнесу. Вони зараз перебува-
ють під загрозою закриття.
 «Зараз на українському фінансовому 
ринку встановився якийсь передгрозовий 
стан: за даними НБУ, у країні п’ять збит-
кових банків, причому в списку є дві ве-
ликі державні кредитні установи, які най-
ближчим часом можуть оголосити про 
банкрутство», — стверджує економіч-
ний експерт Олександр Гончаров. За його 
словами, антирейтинг найбільш збитко-
вих банків має такий вигляд. На першо-
му місці — «Сенс Банк» — (раніше «Аль-
фа-Банк»), що належить російському біз-

несмену Михайлу Фрідману, близькому 
до Володимира Путіна. Банк має збиток 
6,97 млрд грн 
 Придбати актив зможе Grupa Polsat 
Plus, яка належить польському бізнесме-
ну Зигмунту Соложу. Зараз сторони готу-
ють детальну незалежну перевірку бан-
ку перед можливою угодою щодо купів-
лі польською стороною часток Михайла 
Фрідмана та партнерів у люксембурзької 
ABH Holdings, яка є материнською ком-
панією «Сенсу». За словами представника 
голови наглядової ради «Сенс Банку» Ро-
мана Шпека, у разі погодження продажу 
російські акціонери «Сенсу» не отримають 
жодних грошей за банк, оскільки всі вони 
підуть у докапіталізацію банку.
 «Можлива угода складатиметься з двох 
етапів: на першому планується тільки «іс-
тотно знизити частку підсанкційних акціо-
нерів» у «Сенсі», їхній повний вихід із ка-
піталу відбудеться вже на другому етапі», 
— стверджує він. 
 На другому місці в антирейтингу, за 
словами Олександра Гончарова, — держав-
ний «Укрексімбанк» — із 6,89 млрд грн 
збитків. На третьому — ще один держав-
ний, «Укргазбанк», — зі збитком 2,76 
млрд грн.
 «Криза з ліквідністю в нашій банківсь-
кій системі тільки наростає, плюс до цьо-
го активи не продаються, а вартість цін-
них паперів упала в рази. Через це фінансо-
во заможні українці стали активніше ціка-
витись «криптою», вторинним фондовим 
ринком та золотом, — пояснює аналітик. 
— Тепер чимало експертів почали проро-
кувати, мовляв, Україні може загрожува-
ти фінансова криза 2016 року, коли на ук-
раїнському ринку залишилося працюва-
ти 98 комерційних банків зі 117. Так, поки 
брак фінансових ресурсів тимчасово пере-
кривають західною макрофінансовою до-
помогою, але з урахуванням її постійно-
го зниження це може загрожувати нашій 
країні наймасштабнішою кризою».

Привид Великої депресії
 Алгоритм кризи доволі простий: бан-
ківський сектор США та Європи продов-
жує тягнути за собою основні фондові ін-
декси, а також суміжні цінні папери. «Іс-
нує ризик подальшого падіння ринків — 
на 10—20—30%, — каже Гончаров. — У 
зв’язку з цим відомий американський фі-
нансист-мільярдер Рей Даліо вчора за-
явив, що крах банку Silicon Valley Bank 
є частиною класичної «фази вибуху міх-

ура» короткострокового боргового цик-
лу, яка спричинить жорсткі наслідки в 
усьому фінансовому світі. А всім відомий 
Ілон Маск знаходить багато спільного між 
2023-м  та 1929 роками (початок Великої 
депресії в США), або, чесно кажучи, попе-
реду бачиться катастрофічна рецесія».
 Україна за такої ситуації може по-
страждати значно більше, ніж Штати 
та Західна Європа. Насамперед через не-
розвиненість нашого фінансового ринку. 
«Портфель акцій швейцарського регуля-
тора торік оцінювався в 139 млрд доларів, 
в якому на балансі є багато цінних папе-
рів провідних американських корпора-
цій, включно з Apple, Google тощо. І якщо 
Швейцарський Національний Банк почне 
їх продавати, на ринках може стати дуже 
спекотно, — каже Гончаров. — Ну а хто 
в цій кризовій ситуації рятуватиме наші 
ринки та фінустанови? Адже, наприклад, 
продаж українських держоблігацій різко 
знизився — майже в 6 разів! Якщо тиж-
день тому Мінфіну вдалося продати облі-
гацій внутрішньої державної позики на 
16,06 млрд грн, то 14 березня — лише на 
2,73 млрд грн — мінімальний показник із 
3 січня 2023 року. І це тоді, коли 30 берез-
ня поточного року Кабмін чекає на велике 
погашення доларових ОВДП на 401,5 млн 
доларів. А 4 квітня потрібно буде виплати-
ти ще майже 18 млрд грн за цінними папе-
рами в національній валюті».
 Відтак виникає питання: а як же тепер 
Мінфін «заганятиме» українські банки в 
ОВДП і чим стимулюватиме купівлю держ-
облігацій? 
 «Чекаємо від нашої фінансової влади 
правильних та сильних рішень. А пересіч-
ним українцям для утримання своїх осо-
бистих бюджетів порадив би враховувати 
той факт, що зараз у моменті зростають у 
вартості лише золото та долар США, — за-
значає аналітик та пропонує своє бачення 
виходу з ситуації. — Необхідно терміно-
во створювати в Україні ринок малих і се-
редніх підприємств, прискорити процеси, 
коли фінанси стають цифровими». 
 Як зазначає експерт, у сучасному світі 
цифрових технологій фінансова функ-
ція має бути гнучкою, далекоглядною 
та сприяти оперативному ухваленню рі-
шень. У свою чергу цифровий бізнес в Ук-
раїні змінюватиме ландшафт цілих галу-
зей, що потребує вирішення нових біз-
нес-завдань, зміни структури ланцюжка 
створення вартості та способів ведення на-
ціонального бізнесу. ■

ДО РЕЧІ

 Австрійці ще люблять москву
 Австрійський Raiffeisen Bank, який має в Україні свою дочірню структуру «Райфайзен Банк-Аваль», усе 
ще не ухвалив рішення про вихід із росії, незважаючи на заклики Європейського Центробанку. 
 «Ми розглядаємо всі стратегічні варіанти щодо майбутнього, включно з упорядкованим виходом із 
банку. Через складність ситуації, в тому числі обмежувальні заходи, введені російською федерацією, 
цей процес усе ще триває», — прокоментували в офісі фінустанови, додавши, що російська «дочка» 
Raiffeisen Bank «практично припинила свою кредитну діяльність та скоротила обсяги кредитування при-
близно на 30%».
 Утім така неквапливість неабияк турбує європейських чиновників. Зокрема, тиск із боку Євроцентробан-
ку виник після того, як Джеймс О’Брайєн, чиновник із питань санкцій Державного департаменту США, під 
час візиту до Відня у лютому висловив стурбованість бізнесом банку рф. Також експерти зазначають, що 
саме Raiffeisen є найважливішим західним банком у рф, адже служить рятувальним колом для платежів та 
забезпечує близько чверті європереказів до країни. Інші іноземні банки, такі як італійський UniCredit, досі 
присутні у росії. У січні нинішнього року американський санкційний орган розпочав розслідування щодо 
Raiffeisen у зв’язку з його бізнесом у рф, а саме щодо потенційних порушень західних санкцій. 

■НАШІ ГРОШІ

Банки на вістрі
В Україні може повторитися «банкопад» 2014 року, але 
наслідки будуть значно серйозніші

■

Окрім російських ракет, Україні загрожує ще й фінансова криза.
Фото з сайту gov.uk.
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Застаю 36-річного жителя села 
Щербані, що неподалік Полтави, 
Сергія Новосьолова за роботою. 
Цього разу він робить маску-
вальну розмальовку автомобіля 
Volvo, який уже наступного дня 
має вирушити на фронт. 

Через руки майстра пройшли 
чотири десятки транспортних 
засобів
 «Ця автівка вже була на пе-
редовій і повернулася через те, 
що підвів двигун. Тож його відре-
монтували, після чого виріши-
ли освіжити ще й зовнішній виг-
ляд «залізного коня». Для того, 
щоб пофарбувати авто, потріб-
ні, зокрема, малярна стрічка й 
балончики аеро зольної фарби 
(її перевага в тому, що вона рів-
но лягає на будь-яку поверхню). 
А сам процес, власне, несклад-
ний: спочатку обклеюю стріч-
кою стекла, фари тощо, аби не 
заляпати їх фарбою. Потім фар-
бую автівку в базовий колір, а 
коли фарба підсохне, наношу 
пікселі», — вводить мене в курс 
справи майстер.
 У Сергія Новосьолова є дав-
нє захоплення — графіті, яке 
він вдало поєднує з основною ро-
ботою. Його патріотичні вулич-
ні малюнки можна побачити й 
у Щербанях, і в Полтаві. Знаю-
чи про це його хобі, якось до ньо-
го звернувся знайомий волонтер 
із «Полтавського батальйону не-
байдужих», попросивши зроби-
ти піксельний камуфляж прид-
баного на благодійні кошти ав-
томобіля для ЗСУ. Із тієї першої 
«Ниви» все й почалося. І так піш-
ло-поїхало: спочатку, за словами 
художника-самоука, він фарбу-
вав у камуфляж «Ниви», «Жи-
гулі» 8-ї, 9-ї моделей, потім — пі-
капи, джипи, мікроавтобуси. А 
місяців два тому зробив маску-
вальну розмальовку навіть бан-
но-прального комплексу на коле-
сах. Тепер уже на рахунку Сергія 
— чотири десятки «одягнених» 
у камуфляж автівок різних ма-
рок для наших армійців. «Зараз 
це важливіше, — розмірковує 
вголос мій співрозмовник. — А 
мистецтвом графіті займатиму-
ся після закінчення війни». 
 Завдяки «сарафанному 
радіо» волонтери, а тепер уже 
й військові знаходять майс-
тра самі. Вони ж і забезпечують 
його фарбою та іншими матеріа-
лами. А от за свою роботу вина-
городи він не бере. Маючи ос-
новну зайнятість, маскувальну 
розмальовку автомобілів робить 
у вихідні. Пояснюючи ж, чому з 
«Вольво» возиться у п’ятницю, 
зазначає, що цього разу волонте-
ри попросили його виконати ро-
боту терміново, бо авто дуже че-
кають на передовій. 

 «Часто буває так, що фарба 
ще зовсім не висохла, а автівка 
вже вирушає на фронт. На фар-
бування «Вольво» витратив десь 
три години, бо базовий колір на 
корпусі цього автомобіля вже 
був, відтак я лише наніс пік-
селі. Мабуть, більше часу при-
ділив обклеюванню окремих 
частин автівки малярною стріч-
кою», — усміхається Сергій Но-
восьолов. Щоправда, авто піс-
ля того, як над ним почаклував 
Сергій, як на мене, змінилося до 
невпізнання. 
 А зазвичай на фарбування 
одного автомобіля художник-
самоук витрачає приблизно чо-
тири години. Хоч із мобільним 
банно-пральним комплексом, 
констатує, довелося повозитися 
дещо довше: мало того, що він 
узагалі громіздкий, так ще й у 
висоту сягає приблизно два мет-
ри — на дах треба було залазити 
по драбині.

Серед пофарбованих 
автомашин немає двох 
однакових
 До речі, до роботи Сергій Но-
восьолов підходить дуже творчо, 
а отже, серед пофарбованих ним 
автомашин немає двох однако-
вих. «Буває, мене просять просто 
пофарбувати авто в монотонний 
непримітний сірий або чорний 
матовий колір — таке завдання 
є найпростішим. А хтось хоче ба-
чити на корпусі пікселі: як пря-
мокутні, так і округлої, плямис-
тої форми. Дехто ж говорить: 
фарбуй, мовляв, на свій розсуд. 
У такому разі можу експеримен-
тувати, «включити» фантазію, 
придумати щось новеньке. Тобто 
не фарбую автівки за одним шаб-
лоном, — стверджує чоловік. — 
І фарбу стараюся замовляти різ-
ного кольору. Хоч частіше роблю 
камуфляж під пору року, певний 
ландшафт, навколишнє природ-
не середовище. Узимку три-чо-
тири автомобілі покрив пікселя-
ми сіро-білого кольору. Оскіль-

ки маємо порівняно теплі зими, 
то чисто білий колір уже не ак-
туальний. Більш затребувані 
«брудні» тони. Зараз — весняні 
дні. Тому я щедро додаю зеленку-
ватої, коричневої фарб».
 Яскравих кольорів, катего-
рично заявляє майстер, на вій-
ні не має бути, адже строкате 
авто, як правило, стає зручною 
мішенню для ворога. Тому тони 
мають бути максимально при-
глушеними. «Нещодавно фарбу-
вав Volkswagen T4, пригнаний із-
за кордону, у якому диски були 
яскраво-салатового кольору, то 
довелося навіть їх маскувати», 
— пригадав Сергій. 
 А от піксельний малюнок він 
створює з допомогою вирізаного 
з картону трафарету. Задля цього 
збирає упаковки з-під піци, пози-
чає коробки з-під іграшок у ма-
лого сина тощо. «Міг би зображу-
вати пікселі на корпусі автомобі-
ля й від руки, але це подовжило б 
процес фарбування авто. Оскіль-
ки ж усе потрібно робити дуже 
швидко, то просто ніколи «гра-
тися» — вимальовувати кож-
ну деталь. Трафарети в такому 
разі — найбільш оптимальний 
варіант. Вирізати їх нескладно. 
Коли відключали електрику, 
створював їх із допомогою кан-
целярського ножа увечері після 
роботи при світлі свічки. Вони 
в мене одноразові, бо зазвичай 

дуже швидко вбирають фарбу 
на робочій поверхні й потім уже 
не годяться. Тому на кожний ав-
томобіль вирізаю новий трафа-
рет», — розповідає про подро-
биці Сергій Новосьолов. 
 Раніше, за словами мого но-
вого знайомого, складність була 
в тому, що він не мав певного 
приміщення для фарбування ав-
тівок. Тож доводилося робити це 
там-сям. Зараз і ця проблема ли-
шилася позаду: хлопці, які зай-
маються малярними роботами, 
відновленням базового покрит-

тя автомобілів, за потреби безко-
штовно надають у розпоряджен-
ня Сергія теплий бокс. 
 «А теплої пори року зможу 
фарбувати автомобілі просто на 
вулиці, — говорить чоловік. — 
Звісно ж, гріють душу відеозві-
ти та слова подяки від бійців, а 
також думка про те, що комусь 
пофарбоване мною в камуфляж 
авто, можливо, збереже жит-
тя. Нині такий час, що потрібно 
всім у міру своїх сил допомага-
ти нашій армії, аби наблизити 
перемогу». ■

ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Машинки-розмальовки
Сергій Новосьолов 
зі Щербанівської 
територіальної 
громади «перевдягає» 
в камуфляж 
автомобілі для сил 
оборони України

■

Зимовий камуфляж у виконанні Сергія.
Фото надане Сергієм Новосьоловим.

❙
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«Вольво» — це вже 40-й автомобіль для ЗСУ, що пройшов через руки Сергія Новосьолова.
Фото автора.
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Валерій ЯСИНОВСЬКИЙ, 
старший викладач факультету 
журналістики Київського 
університету ім. Бориса Грінченка, 
заслужений журналіст України

 Ношу в пам’яті засічку хтозна-якої 
давнини. Здається, ще старшокласником 
був вражений, вичитавши в якійсь газеті 
замітку про диво-апарати, що з’явилися 
на вулицях японської столиці. Токіо тоді 
люто потерпало від автомобільних смогів, 
і його багатомільйонні насельники могли, 
кинувши в апарат кількоро монет, поди-
хати через кисневу маску, «провентилю-
вати» киснем легені. 
 Щоразу згадую цю давню новину, 
коли дістаю з поштової скриньки свіже 
число «України молодої». Для мене це 
нині теж киснева подушка, ковток жив-
лющого повітря. Можна й точніше: ков-
ток тієї, як сказав колись мій одногрупник 
Сергій Набока, «суспензії», якою живиш 

і підтримуєш свою самодостатність, своє 
етноєство, свою національну сутність. 
 Такі, на жаль, сумні реалії нашого 
часто декларативного чи, як колись яду-
че шпетив Хвильовий, «захеканого» украї-
ноцентризму. У розпал війни з рашистсь-
кими варварами-загарбниками, коли са-
мовіддана битва за уми людей має таке ж 
вирішальне для долі нації значення, як і 
битва за життя держави та її громадян, ук-

раїнськомовна преса — у центрі і на міс-
цях — борсається як може. А по щирості 
перевелася на мізерію: роздержавив-
ши газети, влада фактично віддержави-
ла їх, оформила більшості свідоцтво про 
смерть. Страшні наслідки цієї недолугої 
кампанійщини не забарилися: де-фак-
то окупанти осідали на загарбаних тери-
торіях, які давно стали для України сірою, 
якщо не чорною, інформаційною зоною, за-

кутою безпросвітним мряковинням крем-
лівської пропаганди.
 «УМ» нині серед горстки, «малесень-
кої шопти» українськомовних, українсь-
кодухих газет — «у полі воїнів». Як вона 
зуміла вижити-вистояти за це врем’я люте 
державного ігнорування української пре-
си, де бере фізичні й моральні сили три-
мати стрій — про це, очевидно, знає лише 
Всетворець та ще творець і керманич газе-
ти. Як той, хто у пресі не з учора, маю всі 
підстави стверджувати: редакція «України 
молодої» — бойовий підрозділ самовідда-
них, самозречених, одержимих Воїнів Світ-
ла. Це жертводавці, волонтери, які трудять-
ся на бранному інформаційному полі не за 
довгу гривню, а за совість. Не називатиму 
жодного прізвища, бо це надто легко вияви-
ти всім, хто розгорне газету. Але щиро і за-
хоплено віватую кожному творцеві видання, 
бо знаю й шаную їх яко вдячний читач.
Без золота, без каменю, / Без хитрої мови / 
А голосна та правдива, / Як Господа слово

 Це і про «Україну молоду». Про її потуж-
ну практичну журналістську школу. Про неоці-
ненний досвід, який колектив не хова у вуз-
лик, а яким щедро ділиться з молоддю «од-
нієї групи крові». Не красне слово, а красне 
діло: вже не один рік газета надає можливість 
постійно практикуватися студентам факульте-
ту журналістики Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Ба більше — щедро вді-
ляє газетну площу для перших публікацій сту-
дентської молоді. Заявляю не заради бучно-
го порівняння, а заради істини: таке практику-
вання для «журналят» — справдешній дру-
гий університет. Згадаймо великого Курбаса: 
«Без практики ніщо нічого не варте. Треба не 
тільки знайти, а й уміти». 
 Є в Шевченковій поезії гарне слово 
«доброзиждущі». Глибоке слово, бо воно 
не лише про трудящих творців Добра, а й 
про мужніх його захисників, про оборонців 
світу від «злоначинающих». У цій місії «Ук-
раїна молода» — серед авангарду. А отже 
— серед Переможців. ■

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Серед Переможців
«Україна молода» нині серед горстки, 
«малесенької шопти» українськомовних, 
українськодухих газет — «у полі воїнів»

■
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 Полтавські квітникарки 
вже підготували для висадки 
на клумбах міста близько 150 
тисяч рослин. Цех квітникарс-
тва комунального підприємс-
тва «Декоративні культури» 
Полтавської міської ради — 
це три старезні скляні тепли-
ці, збудовані ще у 1935 році, 
й дві відносно нові, обтягнуті 
плівкою. Саме тут вирощують 
розсаду квітів, якими прикра-
шають міські клумби. Зараз у 
цеху гаряче в прямому й пере-
носному сенсах. Температура 
всередині теплиць +26, а висо-
ка вологість створює парнико-
вий ефект. Тож квітникарки 
всі чотири сезони носять лише 
шорти й літні футболки.
 — Зазвичай уже з середини 
весни знайомі починають ціка-
витись у мене, де я відпочива-
ла, — усміхається квітникар-
ка Оксана. — Відповідаю: «На 
роботі». Сонячні промені, які 
проходять крізь скло, нада-
ють засмазі особливого відтін-
ку. Тоді ми жартуємо, що стає-
мо схожими на негренят. Шес-
теро негренят, бо нас тут шес-
теро працює. 
 Колектив квітникарок не-
великий і дружний. Вони го-
ворять, що той, хто не любить 
природи, тут довго не затри-
мується. Квітами треба жити. 
Тож більшість із них на од-
ному місці вже по півтора де-
сятка років працюють. І сьо-
годнішня «парилка» для них 
— узагалі ніщо. Бо це ж не за 
п’ятдесят градусів, як буває 
влітку. 
 Сьогодні тут висаджують 
цинерарію в пластикові гор-
нятка й пікірують сальвію. 
Роблять це спритно й швид-
ко. Раз-раз, заштовхали в по-
судину торф’яної земельки, 
ввіткнули в неї корінець, пос-
тавили у ящик. І вже за кіль-
ка хвилин ящик повний, хтось 
бере й відносить його на сте-
лаж, де рослинки підростати-
муть в очікуванні висадки у 
відкритий грунт. 
 Із захопленням спостерігаю 
за швидкими рухами рук квіт-
никарки Ірини, яка займаєть-
ся пікіруванням: пророщені 
малесенькі стебельця сальвії 
акуратно виймає із земельної 
суміші для розсади й акурат-
но втикає їх рівнесенькими 
рядочками у ящик, наповне-
ний такою ж сумішшю, попе-
редньо зволоженою. Запитую 
її, чому вона працює без рука-
вичок. 
 — Тому, що це дуже ніж-
ний матеріал, його треба від-
чувати, — пояснює жінка. — 
Якщо трохи сильніше при-
давиш, можна зламати сте-
бельце. Ось так, за допомогою 
спеціальної палички, роб-
лю маленьке заглиблення й 
вставляю туди корінчик, аку-
ратно придавлюю, щоб не було 
повітряної капсули. А коли 
рослинки підростуть, переса-
димо їх у горнятка. 
 — Щороку ми висаджує-

мо близько 150 тисяч рослин 
п’ятнадцяти видів, — розпові-
дає ланкова цеху квітникарс-
тва Світлана Царенко. — Се-
ред них портулак, колеус, га-
цанія, капуста декоративна, 
сеткреазія, канни, хлорофі-
тум… На початку травня зі сте-
лажів вони у стадії викидання 
пуп’янків почнуть поступо-
во переміщатися на клумби, 
де квіти повністю розкриють-
ся. Кожна клумба формується 
у своїй кольоровій гамі, тому 
на одній переважають петунії, 
на іншій — чорнобривці, ще на 
якійсь — цинерарії. От неви-
сокі чорнобривці, наприклад, 
у Корпусному парку викорис-
товують як обрамлення клумб. 
Незабаром ми висіємо їх у від-
критий ґрунт поряд з теплиця-
ми, який поки що прогріваєть-
ся під скляними рамами. Пе-
тунію десь через тиждень поч-
немо висаджувати у горнятка. 
А період висадки на клумби 
триває приблизно півтора мі-
сяця, таким чином, одні види 
квітів змінюють інші, і зага-
лом клумби цвітуть аж до при-
морозків. 

 
 

 У кожної рослини — свій 
період сходження. Сальвія, 
скажімо, проростає через 2-2,5 
тижня, а петунія сходить уже 
на 3—5-й день. Бегонія ж має 
зернятка, наче пил, тому після 
посіву дуже довго доводиться 
чекати паростків. Тож процес 
пікірування й пересадки три-
ває практично безперервно.  
 — Загалом у нас постійно 
є робота, навіть у вихідні, бу-
ває, виходимо, якщо потріб-
но, — продовжує Світлана Ца-
ренко. — Уже з середини чер-
вня починаємо збирати зер-
нята квітів, що відцвіли, для 
висівання в теплиці, інші че-
ренкуємо. Коли вивеземо всі 
рослини на висадку, тоді зай-
маємося санітарною чисткою 
теплиць. Виносимо на вулицю 
всю землю зі стелажів, де жи-
вуть шкідники (найчастіше — 
павутинні кліщі), зачиняємо 
двері й самі йдемо на два тижні 
у відпустку. А тут, усередині, 
все прожарюється під літнім 
сонцем, як у автоклаві. 
 Повернувшись із відпуст-
ки, обов’язково їдемо у хвой-
ний ліс на заготівлю ґрунту: 

знімаємо верхній шар, усія-
ний голками й шишками, а 
нижній викопуємо й пересі-
ваємо. Він іде на «подушку», 
яку викладаємо на стелажах. 
А вже на неї згодом ставимо 
горщики чи ящики з росли-
нами. Вона дуже важлива, ос-
кільки зберігає вологу, тому 
корінці рослини тягнуться до 
неї й відтак зміцнюються. 
 За словами пані Світлани, 
її колектив створює росли-
нам найсприятливіші умови, 
виставляючи ящики на сте-
лажах у залежності від того, 
люблять вони більше сонця 
чи менше. Петунія, напри-
клад, теплолюбна квітка, бе-
гонія почувається краще у на-
півтіні, цинерарія — середня 
між ними.
 — А ще всі наші квіти ма-
ють натуральну красу, — до-
повнює ланкову квітникар-
ка Оксана. — Ми чи не єдині в 

Україні, хто не використовує 
«хімії» при їхньому вирощу-
ванні. Звісно, якщо додати гер-
біцидів, то квітка буде розкіш-
нішою, але спробуй вирости-
ти її красивою без додавання 
штучних стимуляторів! Тому 
нюхання квітів на клумбах не 
несе людям ніякої шкоди.
 Щороку, каже Світлана 
Царенко, у колекції квітів до-
даються нові види, які урізно-
манітнюють кольорову гаму. 
Зокрема, колеус вирощується 
у червоному, бордовому й жов-
тому кольорах. 
 Окрім того, у теплицях ко-
мунального підприємства ви-
рощують декоративні квіти на 
продаж. Останнім часом, хва-
ляться квітникарки, в пошані 
у полтавців сансев’єрія, яку 
частіше називають «тещин 
язик». Їх можна придбати без-
посередньо на місці за невели-
кі гроші. ■

КРАСА

Щоб жити, потрібні сонце, 
свобода і маленька квітка
Натуральні чорнобривці, сальвії й цинерарії: як у Полтаві вирощують тепличні рослини без жодної «хімії»

■

Квітникарка Ірина працює без рукавичок, щоб відчути «матеріал».❙

Ланкова цеху квітникарства Світлана Царенко.❙

Процес пікірування.❙

Весна. Робота в теплицях кипить.❙



Один день в ОРДЛО
 Сцена перша. Я виходжу з 
під’їзду й бачу двох жінок серед-
нього віку, які спинилися біля 
лавочки. Холодна погода не доз-
воляє їм присісти та обговорити 
останні новини, але перепочи-
ти — свята справа. Я мимоволі 
стаю свідком монологу однієї з 
подруг:
 — Оце в Донецьку жила мо-
лода сім’я: жінка, чоловік і мала 
дитина. І дитина захворіла, а 
потім — померла. Лікарі за го-
лову хапалися, а виявилося, що 
то через голубів. Батьки ходили 
з дитиною до парку гуляти, вона 
до тих голубів тулилася, от і під-
хопила заразу. Їх же обробляють 
в Україні якимись бацилами, а 
вони до нас летять. Тому я їх на-
віть на балкон не пускаю — га-
няю кожен день. Ну ти подивися 
на них, якісь зачумлені, ну зара-
жені ж чимось, я ж кажу...
 Вона вказує на голубів, які 
вишукують поживу серед засох-
лого бур’яну. Цілком собі зви-
чайні голуби, на мій погляд. 
Чому вона вирішила, що вони 
заражені? Звідки взагалі інфор-
мація про цю родину? Які дослід-
ження були проведені задля ви-
явлення хвороби і її прив’язки до 
голубів? 
 Мене більше вражає те, що я 
не дивуюся цій розповіді. Я дій-
сно готова почути будь-яку ні-
сенітницю. І я усвідомлюю, що 
мешканці ОРДЛО здатні пові-
рити в будь-що. І мені більше не 
смішно, але й  не страшно. Мені 
ніяк.
 Друга сцена — у міжмісько-
му автобусі. Їду поруч із двома 
колежанками. Вони значно стар-
ші за згаданих. Поки автобус за-
повнюється пасажирами, жін-
ки поважного віку охоче ділять-
ся новинами. Місць для сидіння 
немає, і я змушена стояти прос-
то перед ними. У вікно бачу, як 
мобілізовані з «лднр» вантажать-
ся в бус — приїздили у відпуст-
ку. Я тут постійно вчуся вбивати 
поглядом, але успіху ще не мала. 
Може, хоч якийсь гастрит їм за-
безпечила.
 Наш автобус рушає, а локаль-
ні новини закінчилися. Тому баб-
ці переходять до обговорення 
міжнародного порядку денного 
в суміші з власним життєвим до-
свідом.
 — Я виходжу, щось роб-
лю собі на кухні, вмикаю ска-
бєєву. Ну я послухала, там така 
голодянка на Заході намічаєть-
ся, страшне. Вони ще згадають 
расію, санкції швидко знімуть, 
як хліба не буде.
 — На колінах приповзуть!
 — Нас, русскіх, ніхто не лю-
бить, бо ми сильні. Поляки нас 
не люблять, бо ми їхню імперію 
розвалили. Чехи нас не люблять, 
бо танки радянські в них були. 
Прибалти не люблять, бо не дає-
мо НАТО на їхній території роз-
гулятися.
 — А ми їх хіба любимо? Ми 
їх теж не любимо! У мене онука 
живе в Прибалтиці, її дитина до 
школи ходить. Так їм навіть оці-
нок не ставлять! Що з них вирос-
те?!
 — Та оце і виросте — дебі-
ли, як Зеленський. Відео в на-

товській футболці записує! Со-
ром, скабєєва каже, сором у та-
кому до людей виходити. Це ж 
він відкрито показує, що сам ні-
чого не вирішує, що його амери-
канці обувають, одягають, корм-
лять і пишуть, що йому ото ска-
зати треба. Якби ми у 2014 році 
не піднялися дибки — уже давно 
б НАТО тут стояло, а нас би ви-
різали всіх! Нацики того нас і не 
люблять, що ми їхній режим не 
підтримали.
 — Так, я жила на Київщині. 
Нічого поганого сказати не 
можу, але повернулася сюди. Бо 
люди там не ті. Мені ще у вось-
мому класі вчителька говорила, 
щоб я туди навіть не думала їха-
ти, що там одні нацисти, жодної 
нормальної людини немає.
 — Значить, вона вже тоді зна-
ла й розуміла все! Як оце пересе-
ляли до нашого села із Західної 
України сім’ї, так і мені сусідку 
підселили. Вона така фашистка, 
так Україну захищала у 2014-му, 
це страшне.
 — Нацики он уже й Харків-
щину, і Херсон узяли, а наші Ав-
діївку беруть із першого дня вій-
ни...
 Для повного абсурду додам, 
що вони розмовляли досить при-
стойною українською мовою. Не 
без русизмів, не без суржику, але 
ж українською. Хто взагалі такі 
нацисти і фашисти? Чому під-
тримувати Україну — фашизм? 
Чому на Київщині — українці, а 
на Донбасі — русскіє? Чому роз-
ташування військових НАТО пе-
редбачає вирізання місцевого на-
селення? Чому, чому, чому? Я не 
знаю. Вони теж не знають, але їм 
це не заважає. І на розмову їхню 
я майже не реагую емоційно — 
лише радію, що буде матеріал 
для запису.
 Сцена третя і остання — у ба-
биній кухні.
 — Ну ти розумієш, — питає 
вона мене, — що, якщо сюди 
прийде Україна, нас із дідом 
уб’ють?
 — Хто?
 — Українська влада.
 — За що?
 — За те, що ми — росіяни.
 — Чому тоді нікого не вбили 
в Ізюмі, Херсоні?
 — У мене інша інформація.
 Для повного абсурду додам, 
що бабуся родом із села депорто-
ваних українців, теж розмовляє 
суржиком. Дід — онук одного з 
останніх козацьких отаманів. У 
мене знову безліч «чому». Чому 
на їхнє життя ніхто не зазіхав 
до 2014 року? Чому ніхто цього 
не зробив під час їхніх поїздок 
на «материкову» Україну після 
2014 року? Чому вони радо при-
ймають пенсію від своїх потен-
ційних убивць? Чому взагалі ук-
раїнська влада має знищувати 
місцеве населення Донбасу? Для 
чого, з яких міркувань? І найго-
ловніше — а звідки ж ця «інша 
інформація»? Не від тієї самої 
«скабєєвої та ко»?
 Це просто один день із жит-
тя на території ОРДЛО. Без ге-
роїчної боротьби, без патріотич-
ного спротиву. Але з намаганням 
вистояти, витримати й перемог-
ти. Бо якщо я тут переможу по-
думки, сама в собі переможу, 

десь там неодмінно переможуть 
наші хлопці та дівчата. І я повер-
нуся додому.

Будні «днрівських» «героїв»
 Хоч у тилу ворога, але при-
стойний вигляд мати хочеться. Із 
цим гаслом я зазвичай записуюся 
на сеанс манікюру. Майстриня, 
до якої я зазвичай ходжу, — мо-
лода та, здається, ще не втраче-
на дівчина. Від неї я чула досить 
притомні думки щодо «спецопе-
рації». Ще навесні вона казала, 
що повномасштабне вторгнення 
не воскресить померлих на Дон-
басі, а тільки помножить смерті, 
тому прикриватися «порятун-
ком мирного населення» — ни-
цість та лицемірство. Вона знає і 
вірить, що армія рф чинить воєн-
ні злочини на території України. 
І дівчина, напевно, не схвалює 
це, однак і не виступає рішуче 
проти. Це, наприклад, не зава-
жає їй мати стосунки невідомо-
го характеру з російськими вій-
ськовими, які командируються 
в нашому місті. І не заважає зус-
трічатися з хлопцем, який пішов 
воювати добровільно на боці рф. 
Як вона завжди мені каже: «Я ні 
за кого». І мені досить уже цьо-
го. Будь ні за кого, добре. Хоча б 
будь не за них.
 Майстриня розповідала мені 
історію, як сказала своїй кумі, 
що не підтримує жодну зі сторін 
конфлікту. За це отримала почес-
не звання «укропки», була диск-
валіфікована зі святкового за-
стілля та заблокована у всіх соц-
мережах. Тут достатньо зовсім 
трошки інакшості, щоби потра-
пити під найжорсткіші соціаль-
ні санкції.
 Одного разу вона переповіла 
мені новину від своїх російських 
друзів-військових — у Волнова-
ху приїхала військова прокура-
тура. І приїхала вона тому, що 
«асвабадітєлі» зґвалтували дів-
чину, вбили та скинули в коло-
дязь. Вона додала з іронією: «Як 
же так, а чому не нацики вин-
ні?».
 Вона вмикає музику під час 
роботи. Це здебільшого російсь-
ка попса, однак трапляються піс-
ні Христини Соловій, і тоді я за-
вмираю, наче стала свідком яко-
гось дива. Кожного разу вона пи-
тає: «Вимкнути? Деякі клієнти 
просять не вмикати нічого ук-
раїнською мовою». Ні, кажу, за-
лиш. Вмикай ще, вмикай інші 
пісні, наші пісні. Я тобі навіть 
російську попсу пробачу.
 Із нею я теж обережна. Не 
кажу зайвого, здебільшого слу-
хаю. Я тут збирач думок та пог-
лядів, аж ніяк не оповідач. Цьо-
го разу ми знову теревенимо ні 
про що, поки пилка робить чер-
гові шурх-шурх. Раптом до сало-
ну заходить хлопець майстрині.
 Особисто я його не знаю і 
бачу вперше. Чоловік до трид-
цяти років, розв’язний і не те 
щоб дуже розумний. Але смаки 
в кожного різні. Що я знаю про 
нього точно, так це те, що він пі-
шов добровольцем у «народну 
міліцію «днр»». Тому, щойно він 
зайшов, я нашорошила вуха.
 — Ти Марині дзвонила, шо 
вона? — питає в майстрині.
 — Дзвонила, плаче. Сказали 

їй, що може документи приїхати 
забрати.
 Переводить погляд на мене й 
пояснює:
 — Ще знайома наша, у неї син 
зник два місяці тому. Він мобілі-
зований, під Бахмутом був. Його 
підрозділ пішов на штурм, із 70 
людей живими повернулися 10. 
А всі інші — безвісти зниклі. Ну 
це, напевно, спеціально так гово-
рять, щоб не виплачувати ком-
пенсацію як за загиблого. Ось їй 
сказали днями, що може приїха-
ти, забрати його документи, і на 
цьому все. А вчора взагалі коман-
дир підрозділу цього застрелив-
ся.
 Вдаю праведний гнів. На-
справді я прекрасно знаю, чого 
можна очікувати від армії рф та 
її поплічників. І мені їх, хоч би 
як це виглядало, не шкода.
 Але майстриня, підбадьорена 
моєю реакцією, охоче веде далі:
 — Та зараз таке скрізь. Сусід-
ка теж понад місяць сина шука-
ла, ніхто їй нічого не міг поясни-
ти. А потім з’ясувалося, що він у 
морзі десь у Самарі лежить. Так 
вона ледь встигла його забрати й 
поховати вдома, а то збиралися 
спалити й поховати там.
 У розмову вривається її обра-
нець:
 — Неправильно з пацанами 
вчиняють, так. Я он теж утік із 
«днрівського» підрозділу, по 
знайомству перетнув кордон з 
рф і підписав там контракт. Усе, 
я тепер не мобік із «днр», а кадро-
вий російський військовий. Кад-
ровиків не кидають у таку дупу, 
як донецьких.
 Отакий парадокс: прийшли 
рятувати Донбас, але в підсумку 
відправили його на забій. Я стри-
муюся. Не відповідаю взагалі ні-
чого. Зрадник, убивця мого наро-
ду, манкурт, але в нас різні вагові 
категорії. І я просто слухаю далі, 
щоб запам’ятати, записати, пере-
повісти.
 — Ну з контрактом теж пот-
рібно бути обережним. Ті, хто на 
пів року його підписали, взагалі 
ніяких виплат не отримують. Ну 
щось їм там дають, якісь 20-30 
тисяч, але не 200, як обіцяли. І 
все це без премій, без надбавок за 
бойові виходи. Або, наприклад, 
змушують підписувати не на 

рік, а на 11 місяців. І виходить, 
що їм не заплатять преміальні за 
рік служби, 13-ту зарплату, ще 
там пільги якісь їм не дістануть-
ся. Коротше, дуже багато злих 
пацанів, ображених. Як же вони 
з таким настроєм воювати бу-
дуть?
 От вам, власне, і всі високі ма-
терії. Захист російськомовних, 
незалежність скривдженого Дон-
басу, припинення восьмирічно-
го геноциду... Усе це — міф. «Ге-
рої» «днр» не рідний край пішли 
від «укрофашистів» боронити, а 
13-ту зарплату заробляти. І саме 
вона їм забезпечує бойовий дух, а 
не всіляка псевдопатріотична ма-
ячня.
 — Ну а шо, роботи в нас усе 
одно немає, — чомусь він вирі-
шив виправдатися переді мною.  
Я минуле літо лопатою махав, 
грошей нуль, тільки болячок 
купа. Я краще там окопи поко-
паю.
 Мовчу. Я не знаю, де він пра-
цював раніше, але невже це дій-
сно гірше, ніж за гроші вбивати 
свій народ?
 — Добре, що оце на свято від-
пустили, — веде далі чоловік. — 
Все це, звичайно, добре, але до-
дому я теж хочу. Щоб шампансь-
ке, олів’є і серіал оцей... Як його? 
Оцей, що «какая гадость эта ваша 
заливная рыба»?
 — «Іронія судьби»? — підка-
зує майстриня.
 — О, так, воно. І все  буде нор-
мально, — завершує він.
 Ось ви які, цінності «русско-
го міра». Моральне зубожіння, 
13-та зарплата, олів’є та «Іронія 
судьби».

Назад не буде вороття
 — Алло, ба, привіт.
 — Привіт-привіт. Що ви там, 
живі-здорові?
 — Начебто так. А ви як?
 — І ми нормально. У нас дві 
сусідні хати, з яких люди виї-
хали, заселили... Сама знаєш, 
ким.
 — Ким? Мобілізованими з 
рф?
 — Ну так.
 — Як це «заселили»?
 — Ну сільрада дозволили їм 
там жити.
 — А власники житла взагалі 
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Театр
Коли ти розмовляєш українською, 

а називаєш себе «русскім»: замальовки 
з життя мешканців захопленої москалями 

ще в 2014 році території Донбасу

Анна ФРАНК

Я впевнена, що окупація різних регіонів України має свої особливості. Мешканці територій, які росіяни 
захопили після 24 лютого, чинили жорсткий опір і, здебільшого, не йшли на співпрацю з ворогом. Тому 
окупація цих регіонів супроводжувалася і супроводжується тортурами, стратами, допитами, принижен-
нями, психологічним тиском та іншими жахливими атрибутами «русского міра».
Окупація на території ОРДЛО зовсім інша. За вісім років просто не залишилося тих, хто ще здатен на 
активний спротив. Тут не чутно історій про обшуки, облаштування нових катівень, придушення руху 
опору. Сам опір на території ОРДЛО став, швидше, метафоричним, ніж фізичним. Головна мета проук-
раїнських громадян — зберегти здоровий глузд, відмежуватися від концентрованого безумства, вірити 
в ЗСУ, чекати на них та, якщо є змога, допомагати. Але головне, підкреслюю, — опиратися божевіллю, 
дбати про власний розум.

Люди в окупації.❙



про це знають?
 — Звідки я знаю? Напевно, 
ні.
 — Дуже добре. Вони вам зава-
жають?
 — Та ні. Але я стараюся не ви-
ходити на вулицю, швидко в ма-
газин збігаю і все.
 — А чого ж ви боїтеся? Це ж 
ваші прийшли.
 — Не потрібно зі мною язви-
ти. Я жодним силовим структу-
рам не довіряю.
 — Не знаю, я українських 
військових не боюся, а чекаю.
 — Я з ними не спілкуюся. Дід 
лише вчора в лазні їх парив.
 — Ну правильно. Вони дітей 
ваших прийшли вбивати, а ви їх 
у лазні намиваєте.
 — Я не знаю, для чого вони 
прийшли. Оці ще ніде не були, їх 
тільки на тому тижні зібрали. А 
мені тут жити, я ні з ким стосун-
ки псувати не хочу. Коли наші 
хлопчики в Україні стояли, хіба 
бабки старі, як оце я, їм плювали 
в очі?
 — Плювали. І видряпували 
очі їм. І пиріжки зі щурячою от-
рутою пекли вашим хлопчикам, 
а в лазню запрошували хіба тіль-
ки для того, щоб її потім підпали-
ти.
 — Я тут нічого не вирішую, 
мені проблем не потрібно. А всі 
військові — люди підневільні, їм 
що сказали, те вони й роблять.
 — Ясно. Я тобі потім пере-
дзвоню.
 — Ну добре. Мира вам, 
здоров’я!
 Отакої. Вона російських вій-
ськових у лазні намиває, а нам — 
миру. Цікаво, як це пов’язано? 
Мої родичі на окупованій тери-
торії топлять баньку для мобіків. 
Для тих, хто прийшов знищити 
мене, мою родину, країну, мову, 
культуру, ідентичність. Для 
вбивць, ґвалтівників та крадіїв. 
Запрошують їх у той дім, де я 
зростала. Де були мої перші сло-
ва, перші кроки. І де, виявляєть-
ся, уже були сказані й мої остан-
ні слова і зроблені останні кроки 
звідти. Бо я більше туди — ні но-
гою.
 Але після тієї розмови ще 
була надія. Не на прозріння роди-
чів, ні. Надія зберегти якісь глев-
кі стосунки, бо старим уже бага-
то років. І тут справа не в любові 
та навіть не у вдячності, теплих 
почуттів до них уже давно немає. 
Це просто був обов’язок, який я 
на себе поклала.

* * *
 Дід приїхав до мене приблиз-
но через тиждень після телефон-
ної розмови. Я майстерно уни-

каю гострих тем: жонглюю но-
винами від родичів із «матери-
ка», роблю каву, скаржуся на 
сусідів, розповідаю анекдоти. 
Аж тут, зненацька, як це завж-
ди й буває, дід запитує:
 — А твій диплом у расії прий-
мають?
 — Не знаю, — я аж розгуби-
лася від різкої зміни теми. — Я 
не цікавилася, навіщо це мені?
 — Життя довге, ще не знаєш, 
що тобі згодиться. Там зараз мо-
лоді спеціалісти потрібні.
 — Ні, стій. Ти мені пропо-
нуєш працювати на країну, яка 
напала на мою?
 — Годі оцією політикою зай-
матися...
 — Ні, я в політиці не тямлю 
взагалі нічого. І, здається, пар-
тію не засновую і агітки не роз-
даю. Але я маю цінності, принци-
пи та громадянську позицію, яка 
мені не дозволяє не те що робити 
таке, а навіть про це думати.
 — Дуже ви всі там грамотні з 
вашими громадянськими пози-
ціями.
 — Ну звісно, у вас простіше: 
де пенсію більше платять — там 
і паспорти отримаємо. Хоч 10 
штук.
 — Я тільки про одне шко-
дую, — каже мені, — що в 91-му  
на референдумі за незалежність 
України голосував. Думав, у ма-
ленькій країні швидше порядок 
наведуть. А вони навели — на-
ціоналістське кодло з неї зроби-
ли. Ну нічого, расія тепер швид-
ко із цим розбереться.
 — Нам від расії небагато тре-
ба. Нехай забирається геть з на-
шої землі та тихенько гниє і роз-
падається. Бажано на атоми.
 — Це ви розпадетеся! — під-
скакує дід наче обпечений. — По-
ляки вам у цьому допоможуть!
 — Поляки нам дійсно допома-
гають, але поки що в наш розпад 
тільки ви зробили внесок. Але 
це нічого, бо ми з кожним днем 
тільки міцніші і згуртованіші. 
Так що не хочу розчаровувати, 
але мрії ваші нездійсненні.
 — Все, я з тобою розмовляти 
не хочу. Це я останній раз до тебе 
приїхав, — дід починає шукати 
свого кожуха.
 Під час пошуків натрапляє 
на торбинку з продуктами, яку я 
склала для них із бабою.
 — А це що? — питає.
 — Сусідів своїх погодуєш, — 
відповідаю я з якоюсь фізичною 
гіркотою в роті.
 — Яких сусідів?
 — Для яких лазню топиш.
 — А ти звідки знаєш? На роз-
відку працюєш?

 Тільки згодом я усвідомила, 
що дід питав серйозно. Під час 
своїх судомних зборів він зупи-
нився і дивився просто на мене. 
І якось абсолютно дивно посмі-
хався.
 — 12 років в’язниці захоті-
ла?
 — Ти здаси? — питає мій го-
лос, не я.
 — Та ти сама попадешся, — 
дід уже відверто сміється.
 — Мені баба подзвонила і ска-
зала.
 — Аа-а, ясно. Ну з цією дурою 
старою я вдома поговорю. Так, 
парив. Земляків своїх парив!
 — Не дай боже, діду, так мо-
рально впасти, щоб між дітьми 
рідними і їхніми вбивцями оби-
рати останніх.
 — Не будуть вони вас уби-
вати, вони націоналістів ваших 
повбивають. А я свій вибір зро-
бив, і він остаточний.
 — Ми тоді теж націоналісти. 
У нас уся країна з них тільки і 
складається.
 — Оце ти останній раз діда ба-
чиш! — верещить він, жбурляє 
торбу і вискакує за двері.
 Отак невесело завершують-
ся мої піврічні спроби налаго-
дити стосунки з проросійськи-
ми дідом та бабою. Але вони на-
томість налагодили стосунки з 
новими «сусідами». Чекаєте від 
мене якихось рефлексій? Немає 
жодних. Порожнеча.

З днем народження, синку!
 Дитячі дні народження ігно-
рувати важче. Коли запрошу-
ють дорослі, я зазвичай вига-
дую невідкладні справи або не-
виліковні хвороби. Бо дорослі 
тут жодних свят не заслужили. 
Діти — то інша справа. Вони 
точно не ров’язували цю війну, 
але страждають від неї найбіль-
ше. Тому до знайомих дітлахів 
я йду, купую іграшки та солодо-
щі. Бо в них має бути шанс ста-
ти кращими, ніж їхні батьки.
 Сьогодні я прийшла при-
вітати з сьомим днем народжен-
ня Мишка. Поки чоловіки згур-
тувалися довкола мангалу і сма-
жать шашлики, я опиняюся в 
почесному жіночому товарис-
тві. Народу багато: молодень-
ка мама, середнього віку бабу-
ся, літня прабабуся, тітки, хре-
щена, сестри... Словом, щебет 
стоїть на весь дім. Прислухаюся 
до розмов.
 — Вчора була на прийо-
мі в лікарки тієї... Як її? А, у 
Зінов’євої. Ну нічого така, уваж-
на.
 — Вони всі уважні стали, 
коли расія прийшла! Бояться, 
с*ки!
 — Я оце ледь встигаю дітям 
зробити російські документи, 
щоб виплати оформити. Чого це 
я маю від них відмовлятися? Я 
вже січень і лютий пропустила, 
а всі отримали.
 — Та російський паспорт за-
раз скрізь потрібен.
 — А ти Іру пам’ятаєш? Так 
поїхала ж із чоловіком у Чилі. 
Уже дитину там народила, вона 
громадянка Чилі.
 — Це де воно, Чилі?
 — Та якісь там Америки чи 
що. Нормальні люди в москву 
їдуть, а вони, ділові, у Чилі.
 Згодом у центрі уваги опиня-
ються шашлики, гості всідають-
ся, і теревені вщухають. Але не-
надовго. Іменинник майже ніко-
го не цікавить, і після незв’язних 
привітань дітей спроваджують 
з-за столу, щоб не заважали до-
рослим спілкуватися.
 — Молися, Мишко, Бог тобі 
завжди допоможе! — лаконічно 
вітає дитину бабуся, хоча він, 
певно, очікував інших слів.
 Мишко мав нещастя народи-
тися 23 лютого, в день одного зі 

скрепних свят «русского міра». 
Тому застільна розмова майже 
не торкається хлопчика, у пріо-
ритеті — військові байки. Зга-
дали незлим тихим словом усіх 
«героїв» «днр» — знайомих мо-
білізованих, які повернулися з 
фронту без рук-ніг або й узагалі 
не повернулися. Батька Миш-
ка й самого упіймали в перший 
день мобілізації, але він зламав 
ногу, стрибаючи до окопу, і зга-
яв можливість отримати декіль-
ка орденів. Був безславно комі-
сований ще на початку літа.
 — Мені оце сестра з Києва 
дзвонила, — каже тітка Миш-
ка, — розповідала, як вони там 
своїх солдатів ховають. На колі-
на всі стають, квіти несуть. Пи-
тала, як ховають у нас. Та чи я 
знаю? Наче я ходжу на те кладо-
вище.
 — Звісно, смерті та каліцтво 
зараз по обидва боки фронту, — 
резонно зауважує дід іменника. 
— Але наших хлопців лікують, 
он який догляд, яка реабіліта-
ція. А ті ж кидають своїх пора-
нених прямо в полі, ото й усе лі-
кування.
 — Ну все-все, давайте не бу-
демо про погане! — дзвенять чар-
ки.
 Розпашілий після самого-
ну дід (навіщо витрачатися на 
алкогольні напої, коли є цукор 
і дріжджі?) хвалить застілля, 
протиставляючи своїх ґаздинь 
знайомій родині.
 — У них яке ставлення до 
їжі? Як ото до свинячого кор-
му. І то, напевно, гарний госпо-
дар так свиней не годує. Жінка 
ото борщ зварить, вони поїдять, 
а рештки вона водою розбавляє, 
щоб і наступного дня було що 
їсти. Ну бандерня вона і є бан-
дерня.
 Я критично оглядаю запро-
поновані наїдки і схиляюся до 
меню бандерні.
 Тим часом до кімнати забігає 
іменинник. Він кумедно повто-
рює за прабабою: «Та хай буде!», 
«Лягай спати, чого ти бігаєш?», 
«Це що, уже ранок?». Прабабі 
восьмий десяток, вона говорить 
українською.
 — Та хай буде! — демонструє 
пародіювальні вміння Мишко.
 — Хай буде расія, да, Миш-
ко? Хай буде расія! — ні в тин ні 
в ворота вставляє бабуся хлоп-
ця. «Хай буде расія» — це було 
сказано українською мовою. Я 
наче в театрі абсурду, хоча на-
віть не платила за квиток.
 — Та вже хай буде що буде! — 
філософськи підсумовує хреще-
на й піднімає чарку, пропоную-
чи за це й випити.
 З підвищенням рівня алко-
голю в крові підвищується і гра-
дус бесіди. Матюки гнуться такі, 
що Подерв’янський нервово ку-
рить. Батько іменинника гукає 
до свого дядька (матюки вилуче-
но):
 — Чуєш, дядь? Я оце нещо-
давно йшов повз закинуте будів-
ництво. Там усе: вікна пласти-
кові, шлакоблок, піноблок. Я 
тільки подумав: тебе б туди. Ми 
б за день усе винесли. А в тебе ще 
і двір свій, є де складати.
 Гості сміються, кивають. А 
потім вони кажуть, що в росій-
ській армії немає мародерів.
 — А що, оте кафе на виїзді за-
крили чи як?
 — Та закрили. Там постійно 
військові ошивалися, які повз 
їхали. Напевно, поїли й пішли, 
не платили. Такий бізнес швид-
ко набридає.
 — Та не може такого буть! — 
уриває дідусь діалог між своєю 
дружиною та кумою. — У вій-
ськових є гроші. Як таке може 
бути, що вони не заплатили? На-
певно, щось з орендою не так чи 
із власником.

 — Не знаю, — підсумовує 
батько іменника. — Але я ба-
чив, як звідти можна два холо-
дильники винести й кавову ма-
шину. Хто за? Я перший! — чо-
ловік піднімає руку й радісно ре-
гоче. Схоже, він зарано зламав 
ногу й не встиг вгамувати влас-
ні апетити, розкрадаючи майно 
українців.
 За столом, звісно, жодного 
осуду.
 Спокійно, просто запам’я то-
вуй і сиди тихо. Ти збираєш ма-
теріал.
 — Малий оце взагалі не пра-
цює лівицею, — зауважує мені 
батько Мишка. Я дивлюся, як 
семирічний хлопчик гамселить 
подаровану боксерську грушу. 
Не зовсім розумію, що бать-
ко від нього хоче, але той про-
довжує. — Я його вчу прийо-
мів, але він не любить прийма-
ти біль. Битися любить, а коли я 
даю йому здачі, то падає і плаче. 
Я не знаю, як його навчити при-
ймати біль, щоб він не виріс сла-
баком. Я оце, коли ногу зламав, 
я ж не плакав.
 У мене німа сцена. Ти, чо-
ловіче, здається, не в семирічно-
му віці ногу поламав. Дякувати 
богу, що ти не ревів. А коли ди-
тині дає стусана тридцятиріч-
ний чоловік, як ще вона має реа-
гувати? Що це взагалі за форму-
лювання «приймати біль»? Це 
щось про мазохізм чи про рус-
скомірське терпільство? Але я 
утримуюся від коментарів. Мені 
лише дуже шкода дитину.
 — Він у нас такий патріот, 
— мама Мишка вирішила похи-
зуватися. — Нещодавно прихо-
дить до мене й питає: «Мамо, а 
ти мене не будеш сварити?». Ну 
я кажу, щоб зізнавався, що на-
коїв. А він каже: «Мамо, у мене 
тут чат у грі, і якийсь українець 
написав: «путін х**ло», а я 
йому відповів: «Сам ти х**ло»». 
Я йому на це кажу: «От бачиш, 
синку, як добре, коли ти вмієш 
читати й писати»! — сміється су-
пермама.
 — Він навіть цукерки з жов-
то-блакитними обгортками не 
їсть, — підхоплює батько. — 
Оце нещодавно поряд лежали 
дві цукерки, одна в блакитній 
фользі, а інша в золотій, так 
він каже: «О, мої улюблені ко-
льори» і викидає їх. Запитує 
в мене: «Папо, це наші на тан-
ках їдуть?». Я ж йому кажу, що 
наші, чужих тут бути не може. 
Він тоді махає до них.
 — Нещодавно приніс мені 
пляшку води, — продовжує 
мама, — і каже: «Читай!». Я не 
розумію, що не так, а він мені 
тоді: «Вона з Новоазовська! Но-
воАЗОВська! Азов — це ж наші 
вороги!». Я йому сказала, що в 
нього немає ніяких ворогів, але 
він усе одно її не пив. Каже ще: 
«У нас тут що, укропи є? А ка-
жуть, що ми «днр». Він у мене 
такого не терпить.
 — Хоча ми його такого не 
вчили, взагалі не розмовляли 
про це, — зізнається наостанок 
жінка. — Ми ж не виховуємо ди-
тину так, як українці. Це ж вони 
розповідають своїм дітям, що 
нас потрібно ненавидіти і вбива-
ти.
 Я дивлюся на хлопчика, 
який грається з подарованим 
дерев’яним автоматом.
 — Тобі вже потрібно на вій-
ну, так? — питає прабаба. — 
Стільки зброї в тебе, вже можна 
на війну відправляти.
 Сподіваюся, Мишко, це буде 
твій перший та останній авто-
мат. Сподіваюся, війна скін-
читься до того, як ти станеш 
юнаком. І твоя улюблена расія 
не відправить тебе на смерть. 
Живи, Мишко. І намагайся ста-
ти кращим, ніж твої батьки. ■
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Інна СТЕПАНЧУК

Вулиці Тарасівська і Жилянська, Саксагансь-
кого і Бульйонська, Богдана Хмельницько-
го і 751-ша Нова... Що спільного між цими 
київськими вулицями? Їх об’єднує поет Мак-
сим Рильський, який у різні роки мешкав тут. 
Наприклад, на вулиці Тарасівській, 12 (прав-
да, дискусії щодо номера будинку тривають), 
на так званій «зимовій» квартирі свого батька 
Тадея Рильського,19 березня 1895 року май-
бутній поет народився. І хоча його малою 
батьківщиною вважається село Романівка на 
Житомирщині, де був родинний маєток Риль-
ських і де пройшли дитячі роки майбутнього 
поета, вперше білий світ він побачив таки в 
Києві. На Жилянській, 20, у квартирі історика 
й археолога Володимира Антоновича, бать-
кового доброго друга, родина мешкала після 
раптової смерті глави сім’ї в 1902 році. 
Нагодою згадати про це стала презентація 
збірки творів Максима Рильського та ма-
теріалів про нього «Співучий Києве, дитя 
живих століть». 

«Як я любив химери вулиць, що дивним 
дихають життям...» 
 Навчаючись у гімназії, Максим жив 
на Саксаганського, 95 (а тоді — Маріїнсь-
ко-Благовіщенській) у родині ще одного 
батькового друга — Миколи Лисенка. Тут 
сталося й перше романтичне захоплення: 
юний Максим закохався в доньку компо-
зитора Галину, старшу за нього на шість 
років. Але вона не сприйняла серйозно пал-
кі почуття гімназиста і згодом вийшла за-
між за іншого. Коли в 1923 році, навчите-
лювавшись по селах Житомирщини, поет 
знову повернувся підкорювати Київ, його 
прихистив у себе на Бульйонській (нині 
— Малевича) земляк Іван Очкуренко. Тут 
поет зустрів кохання всього свого життя 
— майбутню дружину Катерину. А потім 
буде будинок письменників Роліт на Бог-
дана Хмельницького, 68. І, зрештою, 751-
ша Нова у Голосієві, де поет збудував буди-
ночок і прожив свої останні роки. Сьогодні 
вулиця носить ім’я Максима Рильського, а 
в його садибі розташовується літературно-
меморіальний музей. 
 А ще ж були квартири Русових і Юрке-
вичів, у яких після смерті Лисенка у 1912 
році мешкав гімназист Рильський, та чис-
ленні адреси місць, де навчався і працював 
поет, де любив бувати і відпочивати. Це про 
них писав «Як я любив химери вулиць, // 
Що дивним дихають життям...» Тож Київ 
цілком можна назвати рідним містом Риль-
ського. Поет любив його ніжно й трепетно, 
про що не раз зізнавався у своїх віршах. 
 Таких поезій, присвячених Києву чи 
окремим місцям, а то й будинкам у столи-
ці, назбирається до пів сотні. З’ясувати це 
вдалося під час укладання книжки «Співу-
чий Києве, дитя живих століть», яка вийш-
ла друком у видавництві «Дніпро» за під-
тримки Держ комтелерадіо та була презен-
тована в Укрінформі. 
 Упорядник книжки — онук поета Мак-
сим Рильський-молодший — зізнаєть-
ся, що до створення цієї збірки підштов-
хнули дідові земляки-житомиряни. Вони 
розповіли, що вирушили якось автобу-
сом до Києва на екскурсію, і коли ввечері 
під’їжджали до міста, яке красиво світило-
ся вогнями, гід раптом почав читати вірші 
Рильського... «І я захопився, — каже Мак-
сим Георгійович. — Бо окремі вірші я, зви-
чайно, знав, але вони ніколи не були опуб-
ліковані разом». Так і почалася робота над 
книжкою. 
 Окрім поезій, до видання ввійшли спо-
гади про поета, пов’язані з містом, деякі 
його публіцистичні твори (зокрема з відо-
мого циклу «Вечірні розмови», які свого 
часу друкувалися в газеті «Вечірній Київ») 
та листи. Збірка ілюстрована великою 
кількістю світлин, зокрема невідомих за-
галу. Наприклад, маловідомим фактом за-
лишається те, що Рильський особисто брав 
участь у повоєнній відбудові Хрещатика. 
Про це розповіла під час презентації Рена 

Коваленко з Державного архіву Київської 
області.   Поет, як і кожен грома-
дянин Києва, мав відпрацювати на відбу-
дові центральної вулиці кілька годин на 
тиждень. Є фото, на яких Рильський разом 
із Павлом Тичиною, Володимиром Сосю-
рою, Петром Панчем та іншими літерато-
рами працюють на зруйнованому Хреща-
тику. Також Рильський входив до складу 
журі з дев’яти осіб, яке розглядало проєк-
ти, подані на конкурс із відбудови Хреща-
тика. Тож Максим Тадейович долучився до 
відбудови головної вулиці нашої столиці, 
ще й обираючи найкращий із них. 

«Дуже вже мудра річ — власний 
життєпис»
 Своїми спогадами про Максима Рильсь-
кого та роздумами про його місце в українсь-
кій культурі поділилися під час презента-
ції перший заступник голови Держкомтеле-
радіо та голова ОУН Богдан Червак, літера-
турознавець Михайло Наєнко, перекладач 
Максим Стріха, кінокритик Сергій Трим-
бач, поет і перекладач Петро Засенко, Олек-
сандр Копиленко, онук письменника Олек-
сандра Копиленка, з яким Рильський довгі 
роки приятелював, та інші знавці й дослід-
ники творчості поета. 
 «Коли я перечитував цю книжку, мені 
згадався епізод із життя визначної ук-
раїнської поетеси Олени Теліги. У 1941 
році в складі похідної групи ОУН Олена 
Теліга приїхала до Києва, де очолила Спіл-
ку українських письменників, — зазначив 
Богдан Червак. — Вона прагнула відроди-
ти в Києві національне літературне життя 
та об’єднати довкола спілки українських 
письменників. У своїх спогадах вона писа-
ла, що дуже хотіла б бачити в Києві Макси-
ма Рильського. Для мене це було важливо, 
адже сьогодні дехто ставить під сумнів зна-
чення Максима Рильського для українсь-
кої культури. Бо, мовляв, жив і творив у 
радянську епоху... Олена Теліга боролася 
з усім радянським, але вона розуміла, на-
скільки Максим Рильський є важливий 
для української культури. Мене, напри-
клад, вразили в цій книжці факти про по-
ета, пов’язані з його бажанням захистити 
українську мову в Києві». 
 Детальніше про це розповів Максим 
Стріха. Він нагадав, що навіть у ті непрості 
часи українським письменникам вдавалося 
відстояти деякі принципові речі. «1959 рік. 
Запрова джується шкільне законодавство, 
згідно з яким вивчення національних мов 
є необов’язковим. Не тільки Рильський, а 
й уся тодішня українська еліта зробили не-
можливе: рішення, ухвалене в москві, вда-
лося відкоригувати на республіканському 
рівні, й українську мову з винятками, але 
і далі вивчали в російських школах Києва. 
В білорусі цього не вдалося, тому в 1960-ті 
роки в мінську білоруську мову фактично 
вже не вивчав ніхто. Тому й маємо сьогод-
ні оцю історичну відмінність доль України 
і білорусі. Один приклад із цієї книжки: на 
сторінці 263 вміщено відчайдушно-сміли-
вий лист Максима Тадейовича до Хрущо-
ва (від 1939 року. — Авт.) на захист київсь-
кої опери, яку планували русифікувати. 

Цим листом Рильський зробив неймовір-
не: опера залишалася українськомовною до 
1978 року». 
 У свою чергу Сергій Тримбач нагадав, 
що в той час і Олександр Довженко пере-
конав Микиту Сергійовича, що кіно має 
творитися на українському матеріалі. «Це 
приклади того, що робили тоді ці люди, 
яких зараз деякі «сміливці» пропонують 
викинути на задвірки історії. Саме такі, як 
Рильський, тримали над Києвом українсь-
ке небо», — наголосив кінознавець.
 Цікаві спогади про поета зібрано й у 
щойно виданій книжці, зокрема від самого 
упорядника, Рильського-онука. «Я не став 
обмежуватися тільки віршами у збірці, — 
розповів він. — Бо вірші вже лишилися в 
історії, можна відкрити інтернет і почита-
ти. А для мене важливо зафіксувати спога-
ди про діда, які, на щастя, ще є можливість 
зібрати і зафіксувати». Сам Максим Тадей-
ович не любив їх писати. «...Дуже вже це 
мудра річ — власний життєпис», — зазна-
чав він. Але деякі важливі моменти жит-
тя або враження є в його подорожніх но-
татках та листах. Уся ця спадщина разом 
дає уявлення про обшир інтересів Макси-
ма Рильського-киянина. 
Багряний вечір догорів,
І попіл падає на місто,
Переливається намисто
Понаддніпрянських ліхтарів.
По шумі денних голосів
На серці тихо, сумно, чисто.

 Це рядки одного з останніх віршів пое-
та, який вийшов друком уже після смерті 
Рильського в збірці «Іскри вогню велико-
го». Його було написано в січні 1964 року. 
Влітку того ж року догорить і життєва сві-
ча самого поета, вже важко хворого на той 
час. Це останній вірш, присвячений Києву, 
тоді як перші поезії на цю тему були на-
писані ще 1921-го. Виходить, улюблено-
му місту поет зізнавався в любові все своє 
творче житття...■

ПОСТАТЬ

Поет і місто, де звучить мова
Презентовано збірку творів Максима Рильського, присвячену Києву

■

Максим Рильський, Павло Тичина, Петро Панч, Володимир Сосюра 
(зліва праворуч) на відбудові Хрещатика, 1944 р.

❙
❙

Збірка «Співучий Києве, дитя живих століть».❙

Максим Рильський.
Архівні фото. 

❙
❙

Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, народний артист 
України, лауреат Шевченківської премії, 
професор, Герой України

 «Україну молоду» я передплачую 
вже років п’ятнадцять і жодного разу не 
шкодував про свій вибір. Ця газета на-
стільки наша, українська, що букваль-
но зігріває душу. В одному номері можна 
знайти інформацію про всі сфери життя 
країни. Особливо мені подобається те-
матика 4-ї і 5-ї сторінок, де я дізнаюся 
про все, що робиться у владних кабіне-
тах і що коїться загалом у світі, як ре-
агують друзі на наші події. Подача ма-
теріалу журналісткою Тетяною Пархом-
чук викликає в мене неприховане захоп-
лення. Вона — справжній професіонал і 
великий молодець! 
 Потім мене надзвичайно хвилюють 
події на фронті, розповіді про наших ге-
роїв, волонтерів і загалом людей, які до-
помагають армії. Усі ці люди надзвичайно 
рідні по душі, глибоко свої.
 Знаходжу у газеті я також багато ін-

формації на свою професійну, мистецьку, 
тематику. Читаю новини спорту, бо дуже 
люблю бокс. І насамкінець перечитую з ве-
ликим задоволенням усі «приколи». Не-
давно вподобав ось таку історію і тепер пе-
реповідаю її всім знайомим. Підходять у 
Львові до чоловіка двоє молодиків і запи-
тують: «Ви мєсний?» «Так, місцевий», — 
відповідає той. «Тогда подскажітє, пожа-
луйста, как лучше попасть в русскоє кон-
сульство». А чоловік лукаво посміхнувся 
і каже: «Найкраще з міномета!»
 Словом, ті історії ви так здорово під-
бираєте, що вони піднімають настрій і да-
ють упевненість у нашій перемозі. Війна, 
звичайно, велике горе. Водночас випро-
бування, яке переживаємо зараз, неабияк 
згуртовує нас. З цієї біди ми однозначно 
вийдемо не народом України, а справж-
нім українським народом. Я в це глибо-
ко вірю. Підтвердження цьому знаходжу 
в кожному новому номері своєї улюбле-
ної газети, яку, до речі, передплачує вся 
моя родина. Бажаю колективу редакції 
подальших успіхів. ■

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Газетні історії 
піднімають настрій
Як «УМ» зігріває душу

■
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 Ця книжка — водночас 
і спогади засновника нової 
соціально-комунікативної 
структури, і перше її ака-
демічне, сказати б, осмислен-
ня. З точки зору журналіс-
тики, Bellingcat є виходом із 
глухого кута, куди воєнного 
кореспондента заганяє немож-
ливість спостерігати за подія-
ми по обидва боки фронту. 
Водночас інтернет і соціаль-
ні мережі наповнюють інфор-
маційний простір калейдоско-
пом уривчастих повідомлень, 
де справжні факти важко відо-
кремити від їхнього емоційно-
го відлуння. Гіґґінс починав 
саме з такого сепарування: 
встановлював за допомогою 
різних розпізнавальних про-
грам локації, дати й персо-
нажів візуальних матеріалів 
— «моніторив соцмедіа в по-
шуку фактів, щоб перетвори-
ти їх на новини».
 Понад десять років тому це 
був популярний авторський 
блог, до якого швидко при-
єдналися однодумці й утво-
рили спеціальну платформу з 
гаслом «Виявляй, перевіряй, 
поширюй». Тоді ж з’явилася 
назва — з казки про мишей, 
які придумали чіпляти на 
котів дзвіночки, що поперед-
жали про підступне скрадан-
ня. Belling the cats — вішати 
дзвіночки на котів. Це стало-
ся з початком війни у Сирії, а 
саму ту війну можна вважа-
ти за, певною мірою, цивілі-
заційну дату: її історія писа-
лася вже не так у газетах, як 
у соціальних медіа. А останні 
треба було ретельно перевіря-
ти. Bellingcat — чи не пер-
ший фактчекінговий проєкт. 
Водночас — і з початковою 
претензією на альтернатив-
ну журналістику. «Прочеса-
ти інтернет, щоб зрозуміти 
цю війну», — ставив завдан-
ня собі і друзям Гіґґінс. А 
ще — «кинути виклик тим, 
хто заперечує дійсність зад-
ля власної вигоди».
 Саме тоді, 2012 року, 
Гіґґінс звернув увагу на 
сплеск активности російсь-
кого зарубіжного телеканала 
RT. «Тоді я бачив перші озна-
ки майбутньої інформаційної 
війни, хоча ще цього не усві-
домлював». Але два і два скла-
лися швидко. Бо водночас у 
західній жовтій пресі спос-
терігався такий же сплеск 
«дикої бездоказової спекуля-
ції», що корелювало з небаче-
ною доти активністю росіян 
на інформаційних просто-
рах. Авжеж, таблоїди є чи не 

головним резервуаром, який 
наповнює пропаганда. Проте 
Москва пішла далі й створи-
ла величезну контрфактуаль-
ну спільноту в мережі, гаслом 
якої, вважає Гіґґінс, мало би 
бути «Вір, наполягай, ігно-
руй» — «росіяни намагали-
ся не зібрати по шматочках 
загальну картину, а посіяти 
сумніви». Й оскільки реак-
ція Bellingcat на кремлівську 
пропаганду була природною, 
бо «мало що так мотивує он-
лайн-розслідувачів, як від-
верта брехня», — так само 
прогнозовано відреагувала й 
сміттярка: «RT опублікувала 
статтю, в якій мене назвали 
«закінченим шахраєм» і «без-
робітним інтернет-наркома-
ном».
 Утім нормальна частина 
світу була іншої думки. На 
Bellingcat, який щодалі ус-
пішніше «розшифровував ін-
формацію, яку багато хто 
бачив, але майже ніхто не ро-
зумів», звернули увагу аналі-
тичні відділи розвідки. Нап-
риклад, 2013 року на першій 
шпальті The New York Times 
з’явився матеріал про конт-
рабанду зброї в Сирії, де ЦРУ 
підтвердило, що в основі роз-
слідування лежить вивчен-
ня фото й відео аналітиками 
Bellingcat. Так само успіш-
ним стало розслідування за-
стосування Асадом хімічної 
зброї. А потім — цілковитий 
тріумф, зібрана з відкритих 
джерел доказова база збиття 
рейсу МН17 росіянами.
 Коли ми чуємо Bellingcat 
— уявляємо Хрісто Ґрозєва, 
і навпаки. У нашій книжці 
це ім’я уперше з’являється 
аж на 144-й сторінці, коли 
йдеться про події 2014-го. 
Саме тоді Хрісто приєднався 
до організації й під час її пе-
ререєстрації на благодійний 
фонд став співзасновником. 
Ось як про це пише «бать-
ко» Bellingcat’у: «Ґрозєв — 
медіаменеджер, який жив у 
Відні, а в 1990-х працював 
у Росії... 2014-го почав вес-
ти блог про медійну брехню 
Кремля. Однак він ризикував, 
пишучи про небезпечних лю-
дей як самостійний блогер, 
тому вирішив приєднатися 
до журналістської організа-
ції... Завдяки своєму знанню 
мов, репортерському талан-
ту і розумінню кремлівської 
бюрократії він став опорою 
наших розслідувань». Почи-
наючи з 2015-го ім’я Ґрозє-
ва стає у нас широковідомим 
— завдяки очолюваному ним 

дослідженню «Ховаючись на 
видноті: війна Путіна в Ук-
раїні». Верховна рада запро-
шує його для виступу на своє-
му пленарному засіданні.
 Раніше Гіґґінс писав: 
«Bellingcat — це те, чого не 
було ніколи досі: народна 
розвідка». Спільнота інтер-
нет-експертів працювала на 
волонтерських засадах і до-
сягала дивовижних резуль-
татів. Один приклад. Іслам-
ські терористи здійснили 
акцію: поширення в амери-
канській та європейській ме-
режі сотень фотографій своїх 
прихильників, що тримали в 
руках написи-заклики до на-
сильства. Bellingcat вилов-
лював стрьомні світлини й 
завантажував їх на свій внут-
рішній чат. Експерти мірку-
вали так: «Прихильник ІДІЛ 
зробив знімок за кілька годин 
до того, і якщо в цій людній 
місцині були камери спосте-
реження, поліція могла б пе-
ревірити їх і встановити 
симпатика терористів на 
своїй території». За неви-
разними фоновими ознаками 
визначали місце і час зйомки; 
нерідко — менш ніж за годи-
ну. Повідомляли поліцейсь-
ким. У кількох випадках те-
рористів-підбурювачів було 
заарештовано.
 Тепер же благодійний 
фонд (куди зробив пожертву і 
Google) дозволяє Bellingcat’у 
не лише ефективно коорди-
нувати роботу різноманітних 
експертів, а й створити Ла-
бораторію цифрової кримі-
налістики, яка розробляє 
власні комп’ютерні програ-
ми. Приміром — із систем-
ного архівування, яке умож-
ливить «шукати за типом 
задокументованого озброєн-
ня або відсортувати атаки 
із застосуванням певних сна-
рядів — чи за маркою, чи за 
виробником, чи за країною по-
ходження». Фантастичне за 
масштабом завдання, оскіль-
ки лише «Сирійський конф-
лікт залишив по собі біль-
ше годин відео, ніж тривала 
сама війна». І це буде не ка-
талог жахів, а інструмент для 
правосуддя, бо «відео показу-
ють не лише жахіття, а й до-
кази».
 Або ось інший напрям інс-
трументального досліджен-
ня. Ще недавно здавалося, що 
діпфейки — синтетичні відео-
зображення, створені за до-
помоги штучного інтелекту 
й використовувані у політич-
ній боротьбі — остаточно зни-

щать осмислений дискурс. 
Але вже з’являються про-
тотипи програм, які дозво-
лять швидко виявляти фей-
кові відео. Може, незабаром 
матимемо на своїх смартфо-
нах застосунки, що зчитува-
тимуть сумнівне зображення 
й одразу визначатимуть його 
оригінальність чи маніпуля-
тивність. Бо — «ніщо так 
не активізує нашу розсліду-
вальну спільноту, як фаль-
сифікації від високопосадов-
ців». 
 Еліот Гіґґінс (до речі, від-
неавна — член консультацій-
ної ради з технологій Між-

народного кримінального 
суду) підсумовує сьогодніш-
ній стан Bellingcat’у: «Ми 
об’єднали зусилля, щоб наша 
робота відповідала стандар-
там у трьох царинах: жур-
налістського розслідування, 
академічного дослідження і 
судового доказування». А го-
ловна думка всієї рецензо-
ваної книжки, як на мене, 
у трьох словах: «Експерти 
життєво важливі».  ■

РЕЙТИНГ-2022: ОБРІЇ

Топкнижки крайнього літературного сезону (рейтинг: сума набраних 
балів поділена на кількість експертів). Результати двох інших підно-
мінацій «Обріїв» – на нашому партнерському сайті «Буквоїд».

Бізнес / економіка / успіх

1. Чалмерс ДЖОНСОН. Японське економічне диво. Як 
професійна влада та бізнес збудували провідну 
економіку світу. – К.: Наш формат, 456 с. (п)

67,71

2. Дж. М. ТЕМПЛТОН. Всесвітні закони життя. 200 вічних 
духовних принципів. – Л.: Апріорі, 600 с. (п)

55,14
3. Найл КІШТАЙНІ. Коротка історія економіки. – К.: Наш 

формат, 256 с. (о)
47,43

4. Денис КАПЛУНОВ. Королі соціальних мереж. – К.: 
BookChef, 432 с. (п)

38,71

5. Джо ФОСТЕР. Шлях майстра. Історія сімейної британської 
фірми, що стала світовим брендом. – К.: Наш формат, 
248 с. (п)

35,29

6. Катя ТЕЙЛОР. Мистецтво під ключ. Менеджмент і 
маркетинг культури. – К.: ArtHuss, 228 с. (п)

27,14
7. Валерій ПЕКАР. Бесіди майстра Хай Тао про стратегію. 

Книга друга. – Х.: Фоліо, 221 с. (п)
25,86

8. Андерс ІНДСЕТ. Квантова економіка. – К.: ArtHuss, 256 с. 
(о)

24,00
9. Річард БРЕНСОН. У пошуках нової незайманості. Нова 

автобіографія. – К.: КМ-букс, 480 с. (п)
22,86

10. Джеремі МІЛЛЕР. Правила інвестування Воррена 
Баффета. – К.: BookChef, 320 с. (п)

20,71
11. Ерік БЕРҐЕР. Зліт: Ілон Маск і перші відчайдушні роки 

SpaceX. – К.: Наш формат, 272 с. (п)
17,29

12. Трей ҐАУДІ. Сила запитань. Як ефективно комунікувати й 
переконувати інших. – К.: Наш формат, 248 с. (п)

13,43
13. Павліна ЧЕРНЕВА. Гарантована робота. Аргументи «за». 

– К.: Лабораторія, 176 с. (п)
12,71

14. Деніел КАНЕМАН, Олів’є СІБОНІ, Кас САНСТЕЙН. Шум: 
хибність людських суджень. – К.: Наш формат, 360 с. (п)

12,29
* оцінювалося 18 видань

Публіцистика / сучасні мемуари

1. Еліот ГІҐҐІНС. Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування 
міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією. 
– К.: Наш формат, 242 с. (п)

50,29

2. Ірина ВОВК. Донецький аеропорт. Справжня історія. у 2 
частинах. – Х.: Фоліо, 411+411 с. (о)

44,14
3. Володимир ГОРБУЛІН, Валентин БАДРАК. Над прірвою. 

200 днів російської війни. – К.: Брайт Букс, 280 с. (п)
41,86

4. Журналісти на війні. Документальні дослідження, 
хронікальний літопис, аналітика. – Х.: Фоліо, 448 с. (о)

33,71
5. Сергій РУДЕНКО. Зеленський без гриму. – К.: Самміт-

Книга, 180 с. (п)
32,00

6. Ольга ДУБЧАК. Перемагати українською. Про мову 
ненависті й любові. – К.: Віхола,  144 с. (о)

30,57
7. Михайло ПОЖИВАНОВ. Книжка про місто. – К.: Zалізний 

тато, 160 с. (о)
22,57

8. Дар’я БУРА, Євгенія ПОДОБНА. Лютий лютий 2022. 
Свідчення про перші дні вторгнення. – Х.: Фоліо, 189 с. 
(о)

20,71

9. Мирослав МАКАРЕВИЧ. Позитивні сценарії розвитку 
України. Роздуми сучасників. – К.: Саміт-Книга, 120 с. 
(о)

17,14

10. 
Місяць війни. Хроніка подій. Промови та звернення 
Президента України Володимира Зеленського; Другий 
місяць війни; Третій місяць війни; Четвертий місяць 
війни. – Х.: Фоліо, 383+416+384+384 с. (о)

16,86

11. Анатолій МАТІОС. Бумеранги долі. – К.: Наш формат, 230 
с. (о)

16,00
12. Володимир СТАНЧИШИН. Емоційні гойдалки війни. 

Роздуми психотерапевта. – К.: Віхола,  288 с. (о)
14,14

13. Томаш ФОРРО. Донбас: апартаменти для молодят у 
готелі «Війна». – К.: Дух і Літера, 368 с. (о)

14,14
14. Олесь ДОНІЙ. Українська мрія. 25 сходинок до 

суспільного щастя. – К.: Саміт-Книга, 383 с. (п)
10,86

* оцінювалося 25 видань

■ЛАВРЕАТ

Bellingcat:
експерти життєво важливі

■

Костянтин РОДИК

Слово Bellingcat буквально увірвалося в наш лекси-
кон. Спочатку як назва ефективної розслідувальної 
організації, а тоді й як означення революційної зміни 
у системі масової комунікації. Ба більше — у синк-
ретичному злитті досі окремішніх соціальних інсти-
тутів: журналістики, розвідки і судочинства. Хочете 
одними з перших долучитися до розуміння цих без 
перебільшення тектонічних зсувів — читайте книжку 
Еліота Гіґґінса «Ми — Bellingcat. Онлайн-розсліду-
вання міжнародних злочинів та інформаційна війна з 
Росією» (К.: Наш формат, 2022).
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Молоко, сметана, масло, йогурти… А 
зась! Усього цього їсти у піст не можна. 
Але ж так хочеться якоїсь ароматної ви-
пічки або смачненького і солоденького 
десерту. 
Що можна приготувати без хорошого 
докладу? Ви навіть не думайте, що у Ве-
ликий піст немає таких пісних смаколи-
ків, що нічим не поступаються звичним 
десертам. 
Отож саме банановими брауні ви змо-
жете побалувати свої смакові рецепто-
ри і душу. 

Бананові брауні з горіхами 
 

Вам знадобляться:
— 2 дуже стиглі банани;
— 170 г борошна;
— 2 ст. л. какао;
— 140 мл соняшникової олії;
— 140 мл води;
— 1 ч. л. розрихлювача;
— 100 г горіхів (бразильських, кеш’ю 
або мигдалевих).
 Займемося приготуванням. Духов-
ку розігрійте до 180 градусів. Допоки 
вона гріється, банани подавіть видел-
кою в мисці, просійте туди ж через 
сито борошно і какао. Додайте цукор, 
соняшникову олію і воду (залиште 1 
ст. л. на потім).
 В 1 ст. л. води розчиніть соду, до-
дайте у суміш, вимішайте. Горіхи тро-
хи подрібніть і теж додайте у суміш, 
вимішайте.
Формочки для брауні змастіть  олією, 
покладіть у них тісто і випікайте 
близько 40 хвилин.
Смачного!

Пісний морквяний торт із горіхами й 
апельсиновим кремом 

 

Цей торт стане знахідкою для родин-
ного чаювання. Готується просто і 
швидко, без особливих зусиль, а вихо-
дить досить смачна  і незвичайна ви-
пічка.
 Для коржів вам знадобляться: 
— 250 г борошна;
— дрібка солі;
— 2 ч. л. розпушувача;
— 300 г моркви;
— 120 г цукру;
— 100 мл олії;
— 50 мл води;
— 100 г волоських горіхів + для при-
краси.
 Для крему:
— 1 апельсин;
— вода (до об’єму 500 мл);

— 60 г манної крупи;
— 50-100 г цукру.
 Тепер приготуємо торт. Просійте 
борошно разом із сіллю і розпушува-
чем. Натріть моркву на дрібній тер-
тці, додайте цукор, олію і воду, пе-
ремішайте. Порційно всипте борош-
но, ретельно перемішуючи. Обсмажте 
горіхи на сухій сковороді, порубайте 
ножем і додайте в тісто.
 Застеліть пергаментом дно форми 
діаметром 22 см. Викладіть третину 
тіста, розрівняйте і поставте в розігрі-
ту до 180°C духовку на 20-25 хвилин. 
Приготуйте ще два коржі.
 Натріть цедру апельсина на дріб-
ній тертці. Вичавіть сік з апельси-
на. Влийте до соку стільки води, щоб 
вийшло 500 мл. Всипте цедру і перемі-
шайте.
 У каструлі змішайте манку і цукор. 
Влийте цитрусову воду і, постійно по-
мішуючи, доведіть крем до загустіння 
на помірному вогні. Проваріть його ще 
2-3 хвилини й остудіть. Поки крем ще 
трохи теплий, перебийте його бленде-
ром.
 Розрівняйте остиглі коржі, злегка 
підрізавши верхівки. Подрібніть об-
різки в крихту. З’єднайте коржі, змас-
тивши кремом кожен корж і боки тор-
та. Присипте краї крихтою. Поставте 
торт у холодильник на 1-2 години. 

Пісний малиновий мармелад
 

Пісні солодощі, зроблені з фруктів, не 
завдадуть шкоди вашій фігурі точно. 
Корисний і смачний десерт для тих, 
хто поститься. Тому їсти його можна 
тоннами.
 Для приготування малинового мар-
меладу з чорною смородиною вам зна-
добляться:
— 500 г чорної смородини;
— 500 г малини;
— 900 г цукру;
— лимонна кислота в порошку — на 
кінчику ножа.
 А тепер займемося приготуванням. 
Сподіваємося, що господині не лінува-
лися впродовж літа і зробили заготов-
ки влітку на зиму, заморозивши кіль-
ка пакетиків фруктів. Отже, фрукти 
розморозьте і поставте на вогонь ва-
рити до розм’якшення. Відкиньте на 
дрібне сито і протріть. Поставте отри-
маний густий сік на повільний вогонь 
і уварюйте. 
Додайте цукор, лимонну кислоту і 
варіть безперервно, знімаючи пінку, 
35-40 хвилин. Розлийте в плоскі фор-
ми і залиште на ніч при кімнатній тем-
пературі.
 Коли десерт загусне, розріжте його 
на однакові кубики, кожен обваляйте 
в цукровій пудрі.

Смачний банановий рулет 
 Приготувати такий смачний піс-
ний десерт дуже просто, причому він 
займе зовсім небагато часу.
 Вам знадобляться:

— банан — 4 шт.; 
— рослинна олія — 120 мл;
— сода — 1/3 ч. л.; 
— борошно — 1,5 скл.; 
— повидло — 1,5 скл.; 
— цукрова пудра — 40 гр.

 

Займемося приготуванням. Духовку 
включіть, щоб вона прогрілася до 250 
градусів. А допоки вона розігріваєть-
ся, банани подрібніть блендером, за-
лийте в отриману масу олію, додайте 
соду і борошно. Ретельно і швидко за-
місіть тісто.
 Застеліть деко пергаментом і роз-
поділіть рівномірно приготоване тіс-
то. Поставте заготовку в духовку на 10 
хвилин. Готовий корж скрутіть руш-
ником у рулет. Коли охолоне, змастіть 
повидлом і присипте цукровою пуд-
рою.

Пісні рогалики з варенням
 

Рогалики завжди в моді й ніколи не 
набридають. І це дійсно так. При цьо-
му навіть у піст начинки можна роби-
ти різноманітні: з варенням, маком, 
фруктами. Приготувати рогалики за 
цим рецептом досить просто. Вони ви-
ходять ніжними і повітряними.
 Для приготування вам знадоблять-
ся:
— борошно — 500 + 50 г;
— пресовані дріжджі — 50 г;
— рослинна олія — 50 г + для змащу-
вання; 
— цукор — 50 г;
— вода — 250 мл;
— варення — 100 г;
— цукрова пудра — 2 ст. л.
 Перейдемо до приготування: 100 
мілілітрів води нагрійте до гарячо-
го стану. Розведіть у цій рідині цу-
кор і перемішайте із залишками води. 
Всипте дріжджі, влийте олію. Акурат-
но додайте в отриману масу борошно, 
просіюючи її невеликими порціями.
 Отримане тісто поділіть на три рів-
ні частини, кожну скачайте в кульку 
і розкачайте у коло невеликої товщи-
ни. Утворене коло поділіть на 8 сег-
ментів.
 Викладіть на кожен трикутник на-
чинку і сформуйте з тіста рогалики.
 Застеліть деко пергаментом і роз-
кладіть підготовлені рогалики. Дайте 
їм постояти близько 25 хвилин, щоб 
підійшли. 
 Тепер ставте рогалики в духовку, 
прогріту до 180 градусів, і випікайте 
їх протягом пів години. Коли випіч-
ка охолоне, посипте їх цукровою пуд-
рою. 

Пісні яблучні кекси 
 Пісні десерти стануть знахідкою 
навіть для перекусів, їх дуже часто го-

тують із яблук. Прості та смачні кек-
си з цим фруктом готуються швидко 
і просто. А оскільки виходять дуже 
пухкими і смачними, так само швид-
ко змітаються зі столу.
 Необхідні інгредієнти: 
— пшеничне борошно — 210 г;
— цукор — 140 г;
— кориця — 1 ч. л.;
— рослинна олія — 5 ст. л.;
— вода — 100 мл; 
— розпушувач — 1 ч. л.;
— яблуко — 300 г;

 Приготування: яблука очистіть від 
серцевини і поріжте дрібними кубика-
ми. За бажання можна натерти на тер-
тці.
 Для тіста: змішайте спочатку сухі 
компоненти. Залийте вказану кіль-
кість води й олії. Добре все вимішайте 
і висипте нарізані яблука в тісто. Ду-
ховку розігрійте до 180 градусів. Тісто 
розлийте по формах для кексів. Випі-
кайте їх до золотистого кольору. При-
сипте цукровою пудрою і подайте на 
стіл.

Яблука, фаршировані мармеладом, 
родзинками і горіхами

 Це воістину королівський десерт. 
Поєднання родзинок, горіхів, марме-
ладу з кислинкою яблук створюють 
неймовірний смак. Таким гастроно-
мічним витвором не соромно похизу-
ватися і перед гостями. Повірте, усе 
з’їдять до останнього горішка.
 Отже, вам знадобляться:
— яблука — 4 шт.;
— родзинки або чорнослив — 30-50 г;
— волоські горіхи — 30-50 г;
— мармелад — 30-50 г.
 Тепер до роботи. Яблука вимийте 
й висушіть, у кожного фрукта зріж-
те верхівку з плодоніжкою й акурат-
но видаліть серцевину, при цьому на-
магайтеся не прорізати його наскрізь. 
Волоські горіхи посічіть, але не дуже 
дрібно. Мармелад наріжте кубиками. 
Розпарені, помиті й висушені родзин-
ки (можна замінити на чорнослив) 
змішайте разом з горіхами і мармела-
дом та наповніть отриманою начин-
кою підготовлені яблука.  Проколіть 
їх у кількох місцях, щоб при запі-
канні вони не тріснули, і викладіть у 
форму, куди попередньо налийте тро-
хи води. Запікайте яблука в духов-
ці до готовності  приблизно 10-15 хв. 
при температурі 180°С. Готовий десерт 
прикрасьте шматочками різнобарвно-
го мармеладу, злегка посипте цукро-
вою пудрою. 
 Нехай смакує! ■

РЕЦЕПТИ

Вишукані пісні солодощі 
й десерти
Ці смаколики варто практикувати й тоді, коли піст закінчиться

■
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«Дуже важко дається перший матч після такої паузи. Зараз ми трішки 
омолоджуємося, і цей баланс у майбутньому дасть результат і зробить 

гарну команду. Перша гра проти сильного суперника показала, що 
майбутнє в цієї команди є».

Руслан Ротань
в.о. головного тренера національної 
збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У відборі на чемпіонат Євро-
пи 2024 року збірна України опи-
нилася в одній групі з обома фі-
налістами попереднього конти-
нентального форуму — Італією 
та Англією. Жеребкування, слід 
визнати, не найприємніше. А 
тут ще й організаційна тягани-
на з призначенням для синьо-
жовтої команди нового головно-
го тренера. Поки в УАФ чекають 
літа, аби офіційно запропонува-
ти Сергію Реброву — нині керма-
ничу «Ель Айна» з ОАЕ — поса-
ду наставника національної збір-
ної України, виконувати тимча-
сово обов’язки головного тренера 
довірили очільнику української 
«молодіжки» та «Олександрії» 
Руслану Ротаню. 
 Словом, умови для хорошо-
го старту у кваліфікації на ЧЄ-
2024 мали українські футболіс-
ти не найкращі. Зрозуміло, тис-
не на українських футболістів і 
війна в рідній Україні.
 А розпочинати відбір на май-
бутній єврофорум українській 
команді випало виїзним мат-
чем проти потужної Англії. 
Свій потенціал підопічні Гаре-
та Саутгейта підтвердили в пер-
шому турі відбору, коли в гос-
тях вирвали мінімальну пере-
могу в італійців. Відтак приїзд 
на «Уемблі» став для українців 
справою надто хвилюючою. Без 
сумніву, в пам’яті ще зберігали 
спогади про болючий розгром 
(0:4) від «левів» у чвертьфіналі 
ЧЄ-2020. У такому плані пози-
тивний результат українських 
збірників на старті євровідбо-
ру-2024 точно сприйнявся б як 
диво.
 Утім Ротань та Ко все ж розра-
ховували подарувати своїм спів-
вітчизникам позитивні емоції. У 
наставника «синьо-жовтих» для 
цього був план (до перерви, за 
словами тренера, команда мала 

витримати господарський тиск, 
надійно зігравши в обороні, а в 
другій половині поєдинку, під-
силивши атаку Віктором Циган-
ковим, «синьо-жовті» сподіва-
лися відшукати щастя біля чу-
жих воріт).
 Водночас свій задум на поєди-
нок із «синьо-жовтими» мав і го-
ловний тренер збірної Англії Га-
рет Саутгейт. Серйозну підтрим-
ку команді господарів забезпе-
чили вболівальники, котрих на 
трибунах «Уемблі» зібралося 

понад 83 тисячі. До речі, близь-
ко трьох тисяч квитків дістало-
ся українських фанам, які на 
трибунах влаштували флешмоб 
із проханням до прем’єр-мініст-
ра Великої Британії Ріші Суна-
ка передати ЗСУ реактивні ви-
нищувачі F-16. 
 Хай там як, а на переповне-
ному «Уемблі» команді Саутгей-
та було зовсім нескладно досяг-
ти потрібного результату. «Нам 
вдалося зробити важкий матч 
легким», — констатував очіль-

ник «трьох левів». Два голи, які 
збірна Англії забила «синьо-жов-
тим», як-то кажуть, у роздягаль-
ню, відчутним чином похитнули 
психологічний стан опонента.
 А повернутися в гру піс-
ля подвійного «нокдауну» ук-
раїнським збірникам не вдало-
ся. Відчувалося, що на «Уемб-
лі» синьо-жовта команда вийш-
ла з головним завданням — не 
пропустити. Проте завдяки пре-
сингу та високій індивідуаль-
ній майстерності своїх провід-

них виконавців англійцям без 
проблем вдалося пробити оборо-
ну «синьо-жовтих».
 Дуплетом пропущені голи 
жвавості українській команді не 
додали. Певно, далі вже побоюю-
чись розгрому, підопічні Ротаня 
продовжили сидіти в обороні, не 
спромігшись за весь матч на бо-
дай один точний удар по воротах 
потужного суперника.
 «Усі старалися грати у фут-
бол, ми не били просто м’яч упе-
ред. У першому таймі добре пре-
сингували. Хоча, можливо, в за-
вершальній фазі могли зіграти й 
краще. Але Англія — це супер-
ник високого рівня», — пояснив 
півзахисник української збірної 
та французького «Марселя» Рус-
лан Малиновський.
 На думку ж Руслана Ротаня, 
збірна України отримала від ан-
глійців хороший урок, який до-
поможе «синьо-жовтим» кра-
ще пройти відбірковий турнір. 
«Сподіваюся, що цей матч на 
«Уемблі» дасть поштовх нашій 
команді для досягнення великих 
висот», — зазначив в. о. головно-
го тренера збірної України. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після здобуття двох нагород на де-
бютній для каратистів Олімпіаді в Токіо 
(«срібло» Анжеліки Терлюги та «бронза» 
Станіслава Горуни) від української збір-
ної чи не на кожному престижному тур-
нірі чекають високих результатів. І, слід 
визнати, синьо-жовта команда впевнено 
тримає марку.
 На цьогорічному чемпіонаті Європи, 
який напередодні завершився в іспансь-
кій Гвадалахарі, українські каратисти 
встановили найкращий в історії збірної 
результат за кількістю золотих медалей: 
загалом наші спортсмени здобули чотири 
нагороди, три з яких — золотого ґатун-
ку. Цей показник є рекордним у нашій 
історії, досі Україна не здобувала більше 
двох золотих нагород на Євро.
 Три «золота» та одне «срібло» дозволи-
ли нашим майстрам карате фінішувати у 
топ-3 загального медального заліку. Це та-
кож рекорд для нашої збірної на Євро, де 
Україна раніше не здіймалася вище чет-
вертої сходинки.
 Однією з героїнь команди, очікува-
но, стала титулована Терлюга, якій вда-
лося захистити звання чемпіонки конти-
ненту. У фіналі вагової категорії до 55 кг 
30-річна одеситка не залишила жодних 
шансів італійці Вероніці Брунорі — 8:0. 

Загалом в активі Анжеліки уже вісім на-
город ЧЄ: п’ять золотих, дві «бронзи» та 
одне «срібло».
 «Неймовірно. Тепер я триразова чем-
піонка Європи серед дорослих в особис-
тому заліку, п’ятиразова чемпіонка Єв-
ропи в особистому та командному заліку. 
Як повірити, що це все реально? Не знаю, 
як описати свої почуття. Мені просто пот-
рібно сказати: «Немає нічого неможливо-
го». Вірте в себе, довіряйте процесу та ко-
манді навколо вас, наполегливо працюй-
те та любіть те, що ви робите», — не при-
ховувала емоцій та поділилась рецептом 
успіху Анжеліка.
 Трохи не вистачило для «золота» її ко-
лезі по збірній Аніті Серьогіній, яка на 
Олімпіаді була п’ятою. Цього разу 33-річ-
на Аніта поступилась у фіналі найкращій 
молодій спортсменці світу, 21-річній Рім 
Хаміс із Німеччини. Загалом для Серьогі-
ної це 11-та нагорода на рівні чемпіонатів 
Європи, на її рахунку два «золота», чотири 
«срібла» та п’ять бронзових відзнак.
 Водночас іще один лідер збірної Гору-
на, який змагається у ваговій категорії 
до 75 кг, цього разу вирішив сконцентру-
ватись лише на командній першості. Та-
ким чином, шанс виступити в особисто-
му розряді отримав 21-річний Андрій За-
плітний — і скористався ним сповна! Анд-
рій здобув дебютнє «золото» на дебютному 

ж ЧЄ, здолавши у фіналі чинного чемпіона 
Європи Ермана Ельтемура з Туреччини.
 «Що відчував перед фіналом? Що наре-
шті зможу «кайфонути» у боротьбі за ти-
тул чемпіона Європи! Після двох програ-
них півфіналів на молодіжних чемпіона-
тах Європи мотивація виграти дорослий 
була в рази більша. Тепер я розумію, що 
ті прикрі поразки були підготовкою до 
чогось більшого. Шанс реалізувати себе 
настав — тож не пасувало ним не ско-
ристатись! Я дуже щасливий, але вже 
розумію відповідальність цього титулу, 
адже втриматись на вершині — це вже 
інша, не менш цікава робота», — заявив 
після перемоги Заплітний.
 Ставка Горуни і Ко на командні зма-
гання також спрацювала — збірна упер-
ше в історії тріумфувала на Євро. Коман-
да у складі Горуни, Андрія Торошанка, 
Валерія Чоботаря, Різвана Талібова та За-
плітного на шляху до вирішальної сутич-

ки здолала Португалію (3:0), Чорногорію 
(3:0) та Хорватію (12:6). А у фіналі у за-
пеклій дуелі була сильнішою за Францію 
(3:2), зробивши «камбек» після 0:2.Зага-
лом це п’ята медаль України у чоловічому 
командному куміте на чемпіонатах Євро-
пи. Раніше українці здобували бронзові ме-
далі у 2017, 2018, 2021 та 2022 роках.
 «На чемпіонаті Європи основне завдан-
ня було боротися за медалі. Тому ми стави-
ли завдання як мінімум не погіршити, а як 
максимум — покращити результат мину-
лого року. Відповідно, команда прогресує, 
коли результати покращуються. Радий, 
що нам нарешті вдалося виграти «золото» 
у чоловічій команді. Дякую Горуні і Тер-
люзі, які тягнуть молодих за собою. Тро-
хи шкода, що Серьогіній не вдалось заче-
питись за «золото», але в неї ще попереду 
Європейські ігри і ЧС», — високо оцінив 
виступ підопічних головний тренер збірної 
Микола Сіраковський. ■

ФУТБОЛ

Гостьовий майстер-клас
На старті єврокваліфікації-2024 збірна України поступилася чинному віцечемпіону континенту

■

Збірна Англії на класі обійшла своїх українських візаві.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Відбір. Гру-
па С. Англія — Україна — 2:0 (Кейн, 
37); Сака, 40; Україна: Трубін, Караваєв 
(Буяльський, 61), Сваток, Матвієнко, 
Миколенко (Соболь, 61), Судаков, Сте-
паненко (Коноплянка, 90), Зінченко (к), 
Маліновський, Яремчук (Довбик, 74), 
Мудрик (Циганков, 61)).

■

КАРАТЕ

Тримаючи «золоту» марку
Українські каратисти вперше в історії виграли 
три «золота» на Євро

■

Україна вперше перемогла на ЧЄ у чоловічому командному куміте.
Фото: Федерація карате України.

❙
❙
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 Путін питає шойгу:
 — А чому ми відступаємо з Хер-
сона?
 — То ти ж сам наказав звільни-
ти Україну від фашистів та нацистів.

* * *
 На росії:
 — Ви знаєтє, сколько животних 
убілі, чтоби на вас била ета шуба?
 — Знаю, одного моєго ваньку.

* * *
 Кажуть, на концерти Кобзона за-
раз не пробитися — щодня під тися-
чу нових слухачів.

* * *
 Відомо, що шедеври Серед-
ньовіччя, які зараз оцінюють у 

мільйони, створювали при свічках. 
У нас зараз також є така можливість, 
давайте користуватися моментом.

* * *
 Етнічній вірменці сімоньян забо-
ронили в’їзд у Вірменію. Етнічному 
єврею соловйову заборонили в’їзд 
в Ізраїль. Залишилось заборонити 
лаврову вхід на іподром.

* * *
 Росія — єдина країна, яка від 
варварства перейшла відразу до за-
непаду, минаючи стадію цивілізації.

* * *
 Російські сурдоперекладачі по-
чали вивчати мову жестів доброї 
волі.

 По горизонталі: 1. Дуло гар-
мати. 4. Відома марка грецького ко-
ньяку чи бренді. 8. У католицькій 
церкві — заступник єпископа або 
парафіяльного священника. 9. Ге-
рой єврейських анекдотів. 10. Ма-
лоалкогольний напій, якій виготов-
ляють з ячмінного солоду та хмелю. 
11. Лауреат Нобелівської премії, що 
народився в Дубровиці на Рівнен-
щині. 13. Сильний гарячий вітер у 
Південній Європі та Передній Азії, 
що дме з пустель Північної Афри-
ки й Аравії. 15. Пообідній відпочи-
нок в Іспанії. 19. Струмінь води, що 
б’є вгору. 20. Відомий французький 
художник-імпресіоніст. 23. У фео-
дальній Росії — високий боярський 
або князівський будинок у вигляді 
башти, де зазвичай жили під нагля-
дом дружина та дочки. 24. Свідоц-
тво про закінчення школи. 25. Руч-
ний вибуховий пристрій. 26. Зустріч 
глав держав або голів урядів на най-
вищому рівні. 
 По вертикалі: 1. Мистецтво ху-
дожника. 2. Частина верхнього одя-
гу. 3. Природна мінеральна фарба 
червоно-брунатного або жовтого ко-
льору. 4. «Переведіть мене через ..., 
де я співав усіх пісень, що знаю. Я в 
тишу увійду і там сконаю. Переведіть 
мене через ...» (Віталій Коротич).5. 
Спеціальне пристосування чи при-

родна гірка для спортивних стриб-
ків. 6. Столиця Венесуели. 7. Твер-
дий мінерал, здатний різати скло. 
12. Жінка, що вела домашнє гос-
подарство в пана чи іншої людини. 
14. Кардинальна зміна системи. 16. 
Один із терористичних методів ОУН, 
замах на вбивство. 17. Японський 
меч самурая. 18. Прикріплений до 
держака мотузок або ремінь, яким 
поганяють тварин. 21. Більшовиць-
кий діяч, пам’ятник якому роботи Іва-
на Кавалерідзе досі стоїть біля Свя-
тогірська. 22. Невелика валізка для 
ділових паперів або якась історія як 
приклад для аналізу. ■

Кросворд №12
від22 березня

30—31 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадів. Вiтер південно-за-
хідний, 1-2 м/сек. Температура вночi -1...-2, удень +2...+3. Піс-
лязавтра вночі 0...+1, удень +5...+7. 

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

Марія НЕВЗГЛЯД

 Інцидент стався на знімальному майданчи-
ку. У комедії Фонда грає жінку, що мучить май-
бутню невістку (її саме й зіграла Лопес).
 «Коли я згадую зйомки, то на думку відразу 
спадає сцена ляпаса. У Лопес на пальці була каб-
лучка з величезним діамантом. Я даю їй ляпас, 
а потім вона мені. У мене з’явився поріз на оці, 
але Ло так і не вибачилася», — каже Джейн.
 У вересні Фонда повідомила, що їй діагносту-
вали неходжкінську лімфому. Тоді зірка роз-
почала курс хіміотерапії. І ось через три міся-
ці вона поділилася чудовою новиною — у неї 
ремісія.

Марія ТКАЧЕНКО

 У новій частині фільму Кіа-
ну Рівз подорожує по всьому 
світу в пошуках наймогутні-
ших гравців злочинного сві-
ту. Як повідомляє видання 
Independent, король Йор-
данії вирішив допомогти 
знімальній групі.
 Режисер Чад Стахел-
скі розповів, що необхід-
ні знімки в пустелі були 
б неможливими, якби не 
допомога короля: «Він по-
зичив нам «Чорний яструб» 
і допоміг команді, щоб ми зняли 
схід сонця, яке ви побачите у фільмі».
 Глядач побуває в Нью-Йорку, Парижі, Осаці та 
в пустелі Сахара. ■

ЗІРКИ

Фонда постраждала під час зйомок
Дженніфер Лопес серйозно 
поранила Джейн, але навіть 
не перепросила її 

■

Джейн Фонда.
Фото з сайту google.com.

❙
❙

Кіану Рівз.
Фото з сайту novyny.live.

❙
❙

ТАКЕ ЖИТТЯ

Фанат «Джона Віка» 
Король Йорданії позичив 
фільму Кіану Рівза 
вертоліт для зйомок

■

Надрукувати безпілотник
Підприємець із Полтавщини створює військове спорядження з допомогою 3D-принтерів
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