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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,898 грн 

1 € = 31,701 грн

1 рос. руб. = 0,419 грн

Відсьогодні 

починається 

передріздвяний 

піст, який 

допоможе очистити 

і душу, і тіло

Ефесбешники змушують 

полонених українських моряків 

обмовляти себе
стор.2» стор. 14»

Воєнний стан має лише дуже 

незначний вплив на економіку. 

Але паніка населення, 

якщо її не зупинити вчасно, 

може і справді суттєво 

знецінити національну валюту 
стор. 4»

Гривня в облозі

Історичне для України засідання: синод розгляне текст Томоса та визначить дату собору в Україні для обрання Предстоятеля.
Фото з сайта wz.lviv.ua (архівне фото).

❙
❙

Піст — для добрих справ і стравАгресор вибиває 
свідчення 
на камеру

стор. 8»

Молитва 
про Томос

Учора в Стамбулі 
розпочався синод 
Вселенського 
патріархату, 
де мають  
підтвердити 
надання автокефалії 
для України
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«СБУ вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний 
і фізичний тиск на українських військовослужбовців задля інформаційного 
виправдання акту зухвалої агресії». 

З повідомлення Служби безпеки України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 26 листопада окупанти 18 
разів відкривали вогонь по позиціях наших 
військ, у тому числі — сім разів із застосуванням 
озброєння, забороненого Мінськими угодами. Так, 
упродовж понеділка, ворог здійснював обстріли 
наших позицій в районах населених пунктів Стани-
ця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Пів-
денне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, 
Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.
 Російські окупаційні війська вели прицільний 
вогонь із гранатометів, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних 
сил у районі населеного пункту Малинове про-
тивник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а 
по опорних пунктах біля хутора Вільного, селищ 
Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного вів 
вогонь із мінометів калібру 82 мм. Підрозділи, 
що обороняються, вживали необхідних заходів 
для придушення вогневої активності окупантів. 

 

У ході бойових дій легкі поранення отримали два 
українські військовослужбовці. За даними роз-
відки, трьох бойовиків російсько-окупаційних 
військ минулої доби знищено та ще трьох — по-
ранено.
 Станом на 7-му годину ранку 27 листопада 

противник вогневої активності не проявляв.
 У зв’язку з подіями на Азовському морі та 
в Керченській протоці за наказом командува-
ча ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва війсь-
ковослужбовці Об’єднаних сил посилили пиль-
ність, підрозділи та військові частини приведені 
до повної бойової готовності. Бійці запевняють, 
що, незалежно від зміни обстановки, ворог не 
пройде. 
 Додамо, що через введення військового ста-
ну на частині території України у понеділок ре-
зервісти-військовослужбовці, які пройшли гор-
нило війни у 2014—2017 роках, були в телефон-
ному режимі попереджені про «збори» — їх ма-
ють виставити вздовж нашого кордону.
 Наголосимо, що наразі РФ зосередила й про-
довжує зосереджувати вздовж наших кордонів 
цілу військову армаду: особовий склад, броне-
техніку (зокрема, неподалік кордону на аеродро-
мах зосереджено 500 бойових літаків та 340 удар-
них гелікоптерів країни-агресора). ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Українських моряків, 
захоплених у полон 25 лис-
топада, під час проходу че-
рез Керченську протоку, 
судили вранці у вівторок в 
окупованому Сімферополі. 
Так званий «суд» розглядав 
для наших хлопців запобіж-
ний захід.
 Як заявив напередодні 
судилища прес-секретар пре-
зидента Росії Дмитро Пєс-
ков, українців звинувачу-
ють в порушенні державного 
кордону РФ, у зв’язку з чим 
проти них відкрили «кримі-
нальні провадження».
 Нагадаємо, що на захоп-
лених російською стороною 
українських кораблях ВМС 
(двох малих броньованих ар-
тилерійських катерах «Бер-
дянськ» і «Нікополь» i рейдо-
вому буксирі «Яни Капу») пе-
ребувало 23 українці. Унас-
лідок стрільби на ураження 
шестеро наших громадян от-
римали поранення, з яких 

двоє — важкі. Поранених, 
як повідомили окупанти, 
прооперовано в Керчі. Там, 
до речі, й перебувають усі три 
захоплені наші судна.
 У понеділок, 26 листопа-
да, в соцмережах з’явилося 
відео допиту трьох захопле-
них у полон українських мо-
ряків — опитані були стар-
ший лейтенант Андрій Драч, 
матрос катера «Нікополь» 
Сергій Цибізов і капітан 3-го 
рангу Володимир Лісовий. 
Командувач ВМС України 
Ігор Воронченко підкреслив, 
що захоплених у Керченській 
протоці українських моряків 
змушують під тиском давати 
неправдиві свідчення.
 Додамо, що голова СБУ 
Василь Грицак підтвердив, 
що на борту кораблів ВМС 
України, захоплених прикор-
донними катерами ФСБ РФ 
у Керченській протоці, були 
співробітники військової 
контррозвідки СБУ(зокрема, 
оперуповноважений 7-го Го-
ловного управління військо-

вої контррозвідки СБУ стар-
ший лейтенант Андрій Драч, 
який перебував на катері «Ні-
кополь»). «Офіцери українсь-
кої спецслужби виконували 
службові завдання з контр-
розвідувального забезпечен-
ня підрозділу ВМС України, 
як це передбачено статтею 12 
Закону «Про Службу безпеки 
України»», — йдеться у пові-
домленні СБУ.
 Зазначається, що контр-
розвідники перебувають 
на передовій «пліч-о-пліч 
із бойовими побратимами 
ЗСУ, Нацгвардії та Держав-
ної прикордонної служби по-
над чотири роки російської 
агресії». У СБУ також дода-
ли, що, за підтвердженою 
оперативною інформацією, 

один із російських штурмо-
виків СУ-30 використав про-
ти українських катерів дві 
бойові некеровані ракети, 
внаслідок чого один із офі-
церів СБУ отримав важке по-
ранення.
 Повідомляється, що 
Служба безпеки України 
вживає всіх необхідних за-
ходів для звільнення ук-
раїнських бранців та повер-
нення їх до своїх родин. 
«Водночас СБУ вимагає від 
керівництва російських спец-
служб припинити психоло-
гічний і фізичний тиск на 
українських військовослуж-
бовців задля інформаційно-
го виправдання акту зухва-
лої агресії», — наголосили у 
прес-службі відомства. ■

ПАРЛАМЕНТ 

«Путін чекає, 
щоб ми 
повторили 
долю Грузії»
Верховна Рада запровадила 
воєнний стан у десяти 
областях України на 30 днів
Інна СТЕПАНЧУК

 Від сьогодні — 28 листопада — в Україні за-
проваджується воєнний стан. У понеділок піз-
но ввечері після довгих дебатів Верховна Рада 
таки підтримала відповідний указ Президента 
України. Воєнний стан діятиме в десяти облас-
тях, що межують iз Росією, Чорним та Азовсь-
ким морями і невизнаним Придністров’ям, де 
базується російський військовий контингент. 
Під дію указу по трапляють Вінницька, Лу-
ганська, Донецька, Запорізька, Миколаївсь-
ка, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівсь-
ка та Херсонська області, а також внутрішні 
води Азово-Керченської акваторії.
 Аби переконати депутатів, Президент Петро 
Порошенко замінив попередній проект, в яко-
му було передбачено тривалість воєнного стану 
60 днів на всій території України з 26 листопа-
да. (Щоправда, з публікацією вже схваленого 
парламентом указу стався конфуз: газета Ка-
бінету Міністрів «Урядовий кур’єр» помилко-
во опублікувала попередній документ, де йш-
лося про 60 діб. Відтак «правильний» указ вий-
де друком сьогодні). 
 Переконати депутатів, які ніяк не могли 
дійти згоди в цьому питанні, Петро Порошен-
ко взявся особисто. «Наша розвідка предста-
вила переконливі докази, під яким ризиком 
були наші військові, як відкривали вогонь і 
як били наші кораблі, — сказав iз трибуни 
Порошенко. — Є чітко зафіксований факт аг-
ресії РФ щодо України в Азовському морі». 
Після цих слів із залу почало лунати невдо-
волення та викрики «Ганьба!». «Чого чекав 
Путін — ось таких вигуків, — одразу ж відре-
агував Президент. — Путін чекав повернення 
Цхінвалі, щоб під такі заклики ми повторили 
долю Грузії». «Як тільки російський солдат 
перетне український кордон, я не буду втра-
чати жодної секунди для того, щоб забезпечи-
ти захист української землі», — додав Поро-
шенко. Він наголосив, що воєнний стан буде 
застосовано винятково у випадку наземної 
російської воєнної агресії. «Якщо нам удас-
ться уникнути цього сценарію, я наголошую 
як Президент і Верховний Головнокоманду-
вач ЗСУ, що не буде обмеження прав і сво-
бод», — зазначив він і додав, що вибори Пре-
зидента відбудуться вчасно і 30-денний воєн-
ний стан цьому ніяк не зашкодить. 
 Зрештою, за відповідне рішення проголо-
сувало 276 народних депутатів. Законопро-
ект №9338 підтримали такі фракції: Блок По-
рошенка — 120 голосів (зi 134), «Народний 
фронт» — 64 (із 81), «Самопоміч» — 23 (із 25), 
Радикальна партія Ляшка — 16 (із 21), «Бать-
ківщина» — 13 (із 20), «Воля народу» — 8 (із 
19), «Відродження» — 3 (із 24), позафракційні 
— 29 (із 60). «Опозиційний блок» — 0 (із 38).
 Голосуванню передувала штовханина гру-
пи депутатів, та й, власне, екстрене засідан-
ня починалося з блокування президії Ради від 
депутатів, які вимагали вчасного проведення 
виборів. Тому майже одразу після президент-
тського указу Верховна Рада проголосувала 
за постанову «Про призначення чергових ви-
борів Президента України на неділю 31 берез-
ня 2019 року» (№9342, 298 голосів «за»). Та-
кож перед закриттям позачергового засідання 
парламент схвалив Звернення до ООН, Євро-
пейського парламенту, ПА Ради Європи, ПА 
НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламен-
тів держав світу у зв’язку з актом агресії Росій-
ської Федерації проти України.  ■

Продовження теми на 7, 8 стор.

■

Інф. «УМ»

 «Наш край» засуджує військову аг-
ресію Росії проти України на морі. Дон-
бас, Крим, Азовське та Чорне моря є те-
риторією України.
 Про це заявив народний депутат Ук-
раїни Сергій Шахов.
 «Напад Росії на українських моря-
ків i кораблі повною мірою проявив на-
міри агресора. Вона ніколи не зупинить-
ся, адже її мета — знищення Українсь-
кої державності. «Наш край» підтримує 

всі визначені Конституцією заходи, які 
забезпечать перемогу та мир Україні, а 
також відновлення її суверенітету над 
усією територією», — зазначив нардеп.
 Близько 4 тисяч представників «На-
шого краю» в місцевих радах готові й на-
далі забезпечувати стабільне функціо-
нування економіки держави, житлово-
комунального господарства, соціальної 
інфраструктури. Дуже важливо, щоб у 
цей складний час країна продовжувала 
нормально функціонувати: має бути за-
безпечено безперебійне опалення будин-

ків та об’єктів соціальної інфраструкту-
ри, прибирання снігу, доставка продук-
тів тощо.
 «Водночас ми виступаємо за те, щоб 
будь-яке рішення влади щодо запровад-
ження воєнного стану було винятково 
в рамках Конституції та не порушува-
ло закріплені в нiй громадянські пра-
ва. Запровадження воєнного стану не 
повинно впливати на роботу освітньої 
системи, підприємництва та діяльність 
усіх гілок влади. Воєнний стан — це не 
привід давати олігархам ще більше гра-
бувати людей, забороняти громадянам 
висловлювати свою політичну позицію 
та позбавляти майна на вигадані корум-
пованими чиновниками заходи», — за-
значив Шахов. ■

НА ФРОНТІ

Но пасаран
Військові частини 
Збройних сил України 
приведені до повної 
бойової готовності

■

БРАНЦІ КРЕМЛЯ

Агресор вибиває 
свідчення на камеру
Ефесбешники змушують полонених 
українських моряків обмовляти себе

■ Ще один доказ злочин-
ної агресії російської во-
яччини. Це слід, скоріше 
за все, влучання некеро-
ваної ракети у борт МБАК 
«Бердянськ», унаслідок 
якого було тяжко поране-
но українського військо-
вослужбовця. Була атака з 
повітря! Ймовірно, зі штур-
мовика. На ураження — це 
однозначно. Наших хлопців 
хотіли цілеспрямовано зни-
щити! Навіщо? Чим вони 
загрожували хоча б одно-
му росіянину!? Росія геть 
їде з глузду — й це потріб-
но негайно лікувати!
Фото зi сторінки Ген-
надія Карпюка у «Фей-
сбуці».

АКЦЕНТИ

Господарська мобiльнiсть 
i громадянськi права
Сергій Шахов одним iз важливих завдань під час 
воєнного стану назвав захист людей i стабільність у 
роботі економіки

■

Сергій Шахов.❙
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Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському місті Сміла вже 
немає блок-постів, а в київському та 
дніпровському напрямках тут не сто-
ять активісти, перекриваючи дороги. 
У місті, яке мерзло і влаштовувало 
гучні акції, протестуючи проти того, 
аби мільйонні борги колишнього при-
ватного теплопостачальника «Сміла 
Енергоінвест» не повісили на бюджет 
міста, нині затишшя. 
 Днями тут відбулася 82-а сесія 
міської ради під головуванням мера 
Олексія Цибка та за участю новопри-
значеного голови Черкаської ОДА 
Олександра Вельбівця. Останній у 
своєму виступі наголосив, що в ми-
нулі роки місто допустило неабияку 
помилку, довіривши управління міс-
том «продажним злодіям». Мовляв, 
громада мала була контролювати вла-
ду й не дозволяти грабувати бюджет 
та комунальні підприємства, а ще — 
стати на заваді й не пустити в місто та-
ких «кровосісів», як «Сміла Енергоін-
вест». Тож за це тепер доведеться роз-
плачуватися.
 У свою чергу, місцеві активісти у 
виступах переконували смілянських 
депутатів не голосувати за борг при-
ватного постачальника тепла, адже 
містяни своєчасно платили за ці пос-
луги і боргів не мають, а чому пiдпри-
ємство «Сміла Енергоінвест» не пе-
рераховувало кілька років поспіль ці 
кошти «Нафтогазу України» — в цьо-
му нехай розберуться правоохоронці. 
Активісти стверджували, що, взявши 
на невелике місто мільйонні борги, в 

найближчі 10 років можна не чекати 
розвитку. 
 Як пояснює смілянський місь-
кий голова Олексій Цибко, борг «Смі-
ла Енергоінвесту» разом із відсотка-
ми складає 120 мільйонів гривень, і 
така сума абсолютно не підйомна для 
бюджету Сміли. Втім міські депута-
ти здалися і таки додали до бюджету 
мільйонний борг «Сміла Енергоінвес-
ту». «За» взяття боргу приватної теп-
лопостачальної компанії на бюджет 
міста проголосували 22 із 26 присут-
ніх депутатів під гучні крики пред-
ставників громади «Ганьба!», які були 
присутні на сесії міської ради. 
 Як наголошує черкаський гро-
мадський активіст Олександр Без-
прозванний, минула сесія Смілянсь-
кої міської ради — ганебне видови-
ще, на якому «було розтоптано місце-
ве самоврядування». За його словами, 
обласне керівництво прибуло на сесію 
з однiєю метою — всіма правдами і не-
правдами передавити депутатський 
корпус для «правильного рішення», 
тобто взяття боргового зашморгу на 
місто. 
 «Депутати Смілянської міської 

ради, які три останні роки лобіювали 
інтереси ТОВ «Сміла Енергоінвест», не 
зрадили своїй позиції і переклали борг 
цієї «прокладки» на міський бюджет. 
Вважаю, що відповідальність за такий 
фінал лягає не тільки на них та голову 
Черкаської ОДА, а й на смілянських 
«борців з диваном». Кожний сам ма-
лює власну долю», — заявляє й голо-
ва смілянської громадської організа-
ції «Територія гідності» Анатолій Те-
рещенко, оскільки виборювали свої 
права невелика кількість містян, всі 
інші, після того як у місто дали тепло, 
не вийшли на акції протесту, а спокій-
но сиділи вдома.
 Такої ж думки і сотник смілянсь-
кого громадського формування «СІЧ» 
Михайло Семагін. Він каже, що місь-
кі депутати взяли борг на місто, «бо на 
них тиснули й шантажували київські 
верховні злодії». «Ми намагалися під-
няти людей, робили заклики, показа-
ли приклад, чергуючи на блок-постах. 
Але сміляни нас не підтримали, вони 
спали... Ми не побачили тисячі обуре-
них людей, тому прийняли рішення 
згорнути блок-пости», — розповідає 
Михайло Семагін. ■

ПАМ’ЯТЬ

Репресований 
«за вірш»
Доступний для всіх 
віртуальний музей 
маловідомого поета 
Тараса Мельничука
Тетяна МІЩЕНКО

 У Києві презентують проект «Тарас Мель-
ничук. Віртуальний музей-архів». 
 Тарас Мельничук (1938—1995) — поет, 
якого називають Князем Роси, один із най-
оригінальніших, найгеніальніших і найтра-
гічніших митців другої половини ХХ століт-
тя, один із перших, хто під час радянських 
репресій 70-х був ув’язнений «за вірші». Вір-
туальний музей-архів достойника — новий 
підхід до збереження та популяризації спад-
щини поета.
 Новий сайт представляє Тараса Мельни-
чука через факти з його життя, твори й дис-
курси, з ним пов’язані. Зокрема, тут є від-
повідь на питання, чому поет не міг писати 
у розграфлених зошитах, як двічі потрапив 
у в’язницю і яким парадоксальним чином у 
його творчості поєднується ніжність та жор-
стока реальність радянських буднів.
 У рамках проекту представлені й розшиф-
ровані рукописи віршів Тараса Мельничука, 
які мають детективну історію і які нещодав-
но були знайдені й скоро стануть книжкою.
 Проект «Тарас Мельничук. Віртуаль-
ний музей-архів» втілюється видавництвом 
Discursus за підтримки Українського куль-
турного фонду. ■

СВЯТКОВЕ

Допомогти 
святому 
Миколаю
Знову запрацювала 
благодійна фабрика
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У Тернополі знову запрацювала Фабри-
ка святого Миколая, «цех» якої розташова-
ний при храмі святого Йосафата, а опікуєть-
ся ним молодіжна комісія Української гре-
ко-католицької церкви. Зараз волонтери за-
паковують кілька тисяч імбирних пряників, 
які потім продаватимуть у храмах міста. За 
виручені кошти традиційно придбають пода-
рунки до Дня святого Миколая для сиріт та 
дітей iз потребуючих родин — в основному 
солодощі, фрукти, книжки та шкільне при-
ладдя. 
 «Принести радість свята тим дітям, які 
через життєві обставини не можуть відчу-
ти його у всій повноті», — так говорить про 
мету діяльності незвичайної фабрики голо-
ва комісії у справах молоді Тернопільсько-
Зборівської архiєпархії УГКЦ отець Орест 
Павліський.
 Окрім пряників, волонтери розфасують 
та запакують також велику кількість речей, 
солодощів та фруктів для сиріт та малозабез-
печених дітей, що їх зноситимуть звідусіль. 
Це великий обсяг роботи, тож організато-
ри вже тепер просять зголошуватися поміч-
ників. Допомогти може кожний бажаючий, 
треба тільки прийти до храму чи зателефону-
вати, і тернополяни охоче стають помічника-
ми Святого Миколая. 
 У минулі роки на фабриці, чия діяльність 
відбувається в рамках всеукраїнського бла-
годійного проекту «Миколай про тебе не за-
буде», працювали цілі сім’ї і навіть шкільні 
класи. ■

■

■
Ірина КИРПА
Одеська область

 У Біляївському районі 
Одещини створили уні-
кальну виставку картин 
під назвою «Симфонія 
світла». Експозиція роз-
міщена на декілька десят-
ків метрів у глибину зем-
лі — надзвичайно краси-
вий проект прикрасив один 
із відсіків підземелля ме-
моріального комплексу 
«Нерубайські катакомби». 
 Авторські роботи 35 міс-
цевих художників виконані 
за допомогою сучасних тех-
нологій — особливих воло-
гостійких фарб, що світять-
ся у темряві. Люмінофор, 
що міститься у тлі самих 
картин, заряджають за до-
помогою ультрафіолетових 
ламп, а спеціальна апарату-
ра задає тимчасові інтерва-
ли зміни «дня та ночі».  (До 
речі, спочатку перепробу-
вали купу варіантів, перш  
ніж зупинилися на люмі-
несцентних фарбах). Чари 
унікального поєднання до-
повнені авторським дизай-
ном залу-підземелля зі спец-
ефектами та тендітним му-
зичним супроводом.
 «Аналогів цьому про-
екту в нашій країні не іс-
нує, — каже керівник про-
екту «Національний реєстр 
рекордів України» Лана 
Вєтрова. — Організаторам 
незвичайної виставки під 
землею вдалося вдало поєд-
нати дві субстанції: краси-
ву галерею сучасних картин 
та легендарні катакомби з 
їх давньою історією. Саме 
з цієї причини 25 листопа-
да 2018 року ми зафіксува-
ли новий рекорд України та 
внесли виставку «Симфонія 

світла» у наш реєстр».
 За словами голови Бі-
ляївської районної ад-
міністрації Василя Самок-
шіна, автори виставлених 
у катакомбах робіт добре 
відомі як в Україні, так і 
за кордоном. Керівник арт-
студії «Золотий перетин» 
Марія Василевська та одна 
з її учениць Світлана Ганич 
втілили у життя оригіналь-
ну ідею, над якою працюва-
ли п’ять років поспіль. Як 
визнають самі художни-
ці, починали вони на голо-
му ентузіазмі, але з часом у 
них знайшлося чимало по-
мічників: меценатів, пред-
ставників місцевої влади, 
музейників. 
 Керівник арт-студії 
«Золотий перетин» Марія 

Василевська переконана: 
«Головне, що нам вдалося 
знайти однодумців. Разом 
ми знайшли не тільки фі-
нансову допомогу, а й спосіб 
створення картин, які тепер 
стійкі до агресивного клі-
мату катакомб. У нас уже є 
нова ідея для організації ще 
однієї підземної експозиції 
картин, яка буде присвяче-
на історії міста Одеса та села 
Нерубайське. Ми додамо до-
даткові 3D-спецефекти, а 
крім того, поєднаємо обидві 
експозиції за допомогою не-
звичайного концептуально-
го рішення, яке поки що хо-
чемо зберегти у таємниці».
 Одеські катакомби уні-
кальні тим, що ці лабірин-
ти мають протяжність дві з 
половиною тисячі кіломет-

рів та дуже заплутані. Там 
упродовж усього року три-
мається приблизно однако-
ва температура повітря — 
12-14 градусів тепла. Ці ла-
біринти ставали притулком 
то для морських піратів, то 
для розбійників, а у роки 
Другої світової війни там 
переховувалися борці з фа-
шизмом. У наш час уні-
кальний музей села Неру-
байське став дуже популяр-
ним місцем для об’єднання 
людей мистецтва. Доісто-
ричні печери з безліччю га-
лерей та коридорів облю-
бували організатори арт-
фестивалів і перформансів.  
Творчих людей надихає 
поєднання напівтемряви, 
штучного світла та відмін-
ної акустики. ■

ОВВА!

Таке «правильне» рішення
Сміла платитиме понад мільйон за приватного 
теплопостачальника

■

АРТ-ПРОСТІР

Симфонія світла у катакомбах
Незвичайна виставка картин потрапила до Книги рекордів

■

Так виглядає виставка картин у катакомбах.
Фото Лани ВЄТРОВОЇ.

❙
❙
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Реформи знизу
 Нещодавно в Києві відбувся Форум но-
вих політиків «Дайте пройти!», організо-
ваний Українською Галицькою партією, 
на який з’їхалася ініціативна молодь з різ-
них регіонів України. Активісти, пропо-
нуючи своє бачення розвитку держави, 
претендують на ту саму роль нових сил, 
на яку існує такий шалений попит у на-
шому суспільстві. Потрібне лише розумін-
ня того, що чим швидше суспільство змо-
же перелаштуватися від «старих» еліт, 
які вже десятиліттями перебувають при 
владі, до вибору нових — тим краще для 
всієї країни. Та наразі, на жаль, «старі» 
політики — на всіх щаблях влади, почи-
наючи від рівня районної ради і закінчу-
ючи Кабінетом Міністрів.
 «Проблема України у тому, що ми на-
магаємося робити реформи, але при цьому 
перебуваємо в архаїчній радянській сис-
темі координат. Яка вже давно вичерпа-
ла себе і заважає рухати країну у потріб-
ному напрямi», — вважає голова Київсь-
кої організації УГП Андрій Смолій.
 «Упродовж двох останніх років ВВП 
України становив 2700 доларів на люди-
ну. У державах, які вважають розвине-
ними, ця цифра перевищує 12 тис. до-
ларів, — наголошує учасник форуму Бог-
дан Панкевич. — Середня зарплата у нас 
понад 320 доларів, а у сусідній Польщі, 
куди активно виїжджають наші співвіт-

чизники, — майже 1200 доларів. При цьо-
му зростання економіки України навіть 
у планах не перевищує 3,5%, а щоб на-
здогнати сусідів, мусить бути хоча би 7-
10%». 
 Нова система координат — це опора на 
нових людей, нові ідеї та нові форми робо-
ти. «Сьогодні недостатньо просто крити-
кувати владу, потрібно брати на себе від-
повідальність, шукати однодумців, засу-
кати рукави та разом iз командою става-
ти активними учасниками змін, — каже 
координатор економічної експертної гру-
пи УГП Галина Васильченко. — Під час 
подій на Майдані я друкувала і розкле-
ювала оголошення про бойкот Партії ре-
гіонів і російських товарів, потім ми спро-
бували поліпшити ситуацію на місцевому 
рівні, вирішити певну локальну пробле-
му, яка болить не лише мені, а й багатьом 
людям. Тоді й приходить розуміння, що 
творити зміни у країні можна, варто лиш 
розпочати. Особливо мотивує, коли бачиш 
результат своєї роботи, коли всі докладені 
зусилля не даремні, проблеми вирішують-
ся, сусіди та друзі долучаються та підтри-
мують твої ідеї».

Від Громадського бюджету 
до глобальних проблем
 Як розповідає Васильченко, чи не 
найголовніша історія успіху її команди 
— участь у Громадському бюджеті міс-

та. «Ми разом iз сусідами склалися гріш-
ми, і наші хлопці своїми руками збудува-
ли спортивний майданчик. Але коштів 
на штучне покриття нам не вистачило. А 
коли в 2016 році у нас у Львові було запро-
ваджено Громадський бюджет, де меш-
канці можуть подавати проекти, голосу-
вати і самі визначати, на що може бути 
використана частина бюджету розвитку, 
я вирішила стати автором проекту. Два 
тижні збору голосів стали для нас мега-
завданням, адже конкуренція була шале-
ною. Але ми таки виграли! — згадує вона. 
— Втім то була тимчасова ейфорія, бо бюд-
жетні кошти — то ще та бюрократія! Про-
ект після оголошення про перемогу був ре-
алізований аж майже через рік. Але тепер 
ми маємо класне покриття на майданчи-
ку і досвід, як поліпшувати власне життя 
своїми руками».
 Активістка Наталія Піпа ініціюва-
ла і втілила проекти «Сквер Гідності» та 
«Кращий Сихів». «Ми пройшли через де-
сять судових процесів, чотири пікети, бло-
кування трибуни міської ради, — розпові-
дає вона. — Але як наслідок, за 300 тис. 

грн. коштів доброчинців і близько двох 
мільйонів гривень із міського бюджету 
нам вдалося зробити сучасний громадсь-
кий простір та отримати величезний до-
свід, як можна робити зміни власними ру-
ками».
 Серед кейсів, про які розповідали на 
форумі, — «Центр підтримки фермерс-
тва», конкретні приклади розвитку дріб-
ного підприємництва, із пошуком та зай-
няттям своєї ніші на ринку.
 «Хочу змінювати ситуацію у державі, 
у тому числі економічну, щоб пишатися не 
лише вишиванкою, вербою і калиною, а й 
достатньо високим ВВП, високим рівнем 
освіти українців, успішними підприєм-
цями», — зауважує Наталія Піпа, додав-
ши, що вони знають, як це зробити. «Візія 
моїх однодумців — це розвиток усіх форм 
підприємництва в Україні, ґрунтований 
на демонополізації ринків та утверджен-
ні здорової конкуренції, а також злам тра-
дицій соціального утриманства, підкріп-
лений зростанням економічної свободи та 
особистої відповідальності населення», — 
резюмував Богдан Панкевич. ■

Курс іноземних валют сьогодні повністю залежить від поміркованості 
пересічних громадян. 
Фото з сайта fakty.com.ua.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Воєнний стан, який відсьогодні 
почав діяти у десяти областях 
України, означає певні виклики 
для вітчизняної економіки. На 
думку аналітиків, виклики ці 
доволі незначні, можна сказа-
ти, навіть мінімальні, але свою 
дуже неприємну роль може 
відіграти паніка. Яка вже точно 
завдасть відчутного удару і по 
гривні, і по торгівлі й суттєво 
прискорить інфляцію.

«Чорний ринок» штовхає 
міжбанк
 Учора вранці на наш воєн-
ний стан доволі голосно відре-
агувала західна ділова преса, 
поставивши новину про Украї-
ну на першу шпальту. У тексті 
— побоювання про інвестиційні 
можливості нашої держави.
 Українці, які не читають ді-
лову пресу, зробили неприємне 
відкриття самотужки: в обмін-
них пунктах почав стрімко до-
рожчати долар. У понеділок — 
при тому, що на міжбанківсь-
ких торгах за бакс давали мен-
ше 28 гривень — на готівковому 
ринку за нього просили вже 29. 
У вівторок курс подекуди сяг-
нув 30 гривень. 
 У тому, що йдеться про пані-
ку, яка не має під собою жодних 
об’єктивних підстав, можна пе-
реконатися, подивившись на 
дані міжбанку. Скажімо, на від-
критті торгів американська ва-
люта трохи опустилася, до 28,15 
грн. за долар, але вже в середині 
дня опустилася до 28,07. Тим 
часом Національний банк ста-
ном на вчора опустив курс на 10 
копійок, до 27,89 грн. за долар. 

 Відтак гривня, яка завдяки 
сприятливій кон’юнктурі ос-
таннім часом почала дорожча-
ти, опинилися на краю валют-
них каруселей. І як вона поведе 
себе далі, залежить від двох го-
ловних чинників: позиції НБУ 
та поведінки населення, яке, 
кинувшись скуповувати валю-
ту та знімати вклади, може й 
справді завдати удару по бан-
ківському сектору.
 Тим паче що паніку в країні 
нагнітають активно. Займа-
ються цим і «лідери диванних 
думок» у соціальних мережах, 
і навіть проросійські «експер-
ти» у проросійських же ж засо-
бах масової інформації. Пошу-
кова система видає величезну 
кількість новин із тезами про 
долар за 50 гривень, конфіска-
цію майна, масові зупинки ви-
робництв, пусті полиці в мага-
зинах тощо. 

Причин нема, проблема є...
 «Так, сьогодні можна про-
гнозувати, що темпи зростання 
ВВП України внаслідок запро-
вадження воєнного стану трохи 

уповільняться, але в будь-яко-
му випадку це зниження буде 
вкрай незначним. Так, є під-
стави вести мову про знижен-
ня темпів приросту деяких га-
лузей економіки, скажімо, 
ІТ. Публікується інформація, 
що західні партнери обмежу-
ють замовлення в українсь-
ких компаніях, стверджуючи: 
«А навіщо нам розвивати спів-
працю з людиною, якщо її за-
втра призовуть до армії?». Але 
подібні випадки — одиночні й 
не можуть мати вирішального 
впливу на ситуацію в державі», 
— сказав в ефірі одного з теле-
каналів інвестиційний банкір 
Сергій Фурса. 
 Позитивним фактором мог-
ла би стати позиція Міжнарод-
ного валютного фонду — і Ва-
шингтон своє слово сказав вчас-
но і переконливо. «Ми спостері-
гаємо за останніми подіями, 
включно із введенням воєнно-
го стану, і сподіваємося на не-
відкладну деескалацію поточ-
ної ситуації, — сказав постій-
ний представник МВФ в Ук-
раїні Йоста Люнгман. — МВФ 

не має юридичних обмежень 
щодо продовження співпраці з 
Україною у цій ситуації». 
 А це значить, що черговий 
транш кредиту ми таки отри-
маємо, а з ним і гроші від цілої 
низки структур, — попри про-
вокацію росіян в Азовському 
морі. Національний банк Ук-
раїни у перший кризовий день 
не виходив з інтервенціями на 
міжбанківські торги, але опе-
ративно вчора регулятор про-
вів екстрену нараду з керівни-
ками найбільших українських 
банків. Як заявили учасники 
ринку, банкірам роздали інс-
трукції, як поводитися під час 
можливої паніки населення. 
 У НБУ запевнили банкірів, 
що ніякі обмеження на виве-
дення коштів iз країни вводи-
ти не будуть. За їхнім очіку-

ванням, можлива паніка серед 
клієнтів банків вщухне про-
тягом наступних п’яти днів. 
«Нацбанк і справді має хороші 
важелі впливу на керівників 
фінустанов. І коли треба, він 
застосовує їх», — погоджуєть-
ся Сергій Фурса. Але у будь-
якому випадку сьогоднішній 
ажіотаж навколо валюти ста-
не першим потужним випро-
буванням для очільника Нац-
банку Якова Смолія
 «Уряд України виконає 
будь-яке рішення про воєнний 
стан. Я не бачу ніяких підстав 
для економічної кризи, більше 
того — ми маємо всі можли-
вості забезпечити стабільність, 
але найважливіше — консолі-
дація наших зусиль», — ска-
зав Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман. ■

ІНІЦІАТИВА

Дайте ж пройти!
Економічні реформи в державі мають відбуватися 
через децентралізацію, зміну моделі та опору 
на громадську активність

■

Громадські активісти розповідають, що треба зробити, аби українська економіка 
була не гіршою за польську.
Фото Марії БОЙЧУК.
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Марія БОЙЧУК, Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Поки вітчизняні еліти роздумують над вічною проблемою: як Україні перестати бути 
сировинною державою і почати стабільно розвиватися, — до її розв’язання долу-
чається громадянське суспільство. Довівши таким чином, що ініціатива знизу здатна 
не тільки на протестний рух — від Майдану до об’єднання «євробляхерів», а й на 
створення нового: шляхів, форм, методів. Прицьому в доволі глобальних сферах.

НА ВОЄННІ РЕЙКИ

Гривня в облозі
Воєнний стан має лише дуже незначний 
вплив на економіку. Але паніка населення, 
якщо її не зупинити вчасно, може і справді 
суттєво знецінити національну валюту

■
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Агроінвестиції 
вигідні
Вкладення в український 
агросектор окуповуються 
протягом чотирьох років
Оксана СИДОРЕНКО

За розрахунками науковців Інституту аграр-
ної економіки, у період 2015—2017 років одна 
гривня інвестицій в основний і оборотний капі-
тал аграрних підприємств щороку приносила в 
середньому 0,295 гривні приросту прибутку до 
оподаткування. 

Стратеги отримують більше
 «Інвестиції в аграрний сектор економіки окуповуються до-
волі швидко — за 3,4 року», — повідомив провідний науковий 
співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічно-
го забезпечення Національного наукового центру «Інститут аг-
рарної економіки» Микола Кісіль. За його словами, більшість 
національних інвесторів усвідомлює привабливість аграрно-
го виробництва України. Це підтверджують позитивні тенден-
ції динаміки капітальних інвестицій. «Навіть в умовах війни, 
економічної нестабільності й інших негативних чинників обся-
ги капітальних інвестицій в аграрну сферу за останні три роки 
порівняно з 2014 роком збільшилися на 81 відсоток», — під-
креслив науковець.
 За його словами, цьогоріч високі темпи приросту капіталь-
них інвестицій знизилися. Бо в умовах підвищених ризиків на-
ціональні інвестори надають перевагу коротким інвестиціям у 
приріст оборотного капіталу. Їх розмір iз розрахунку на 1 грив-
ню капітальних інвестицій за останні три роки склав 2,64 грив-
ні. Але ж короткі інвестиції, даючи швидкий ефект, не створю-
ють бази для майбутнього розвитку.
 На жаль, уявлення більшості іноземних інвесторів щодо 
окупності вкладень їх капіталу в аграрному секторі України 
поки що песимістичні. Накопичений у виробництво продукції 
сільського лісового і рибного господарства капітал нерезиден-
тів на кінець 2017 року склав лише 621,2 мільйона доларів 
США. 43 відсотки з цієї суми надійшло з офшорів, тому, най-
вірогідніше, також є вкладеннями українських підприємців.
 «Незважаючи на значні ризики, вкладення капіталу в аг-
рарні проекти нині й надалі є вигідною справою. У перспек-
тиві їх доцільно поєднувати з інвестиціями у переробку аграр-
ної продукції. Цьому також сприятиме зменшення інвестицій-
них ризиків після припинення активної фази зовнішньої вій-
ськової агресії на Сході та Півдні України, посилення протидії 
корупції й аграрному рейдерству, захисту прав інвесторів та 
іншими позитивними наслідками реформування вітчизняної 
економіки», — каже Микола Кісіль.

Аграрна арифметика
 За розрахунками Інституту аграрної економіки, для нор-
мального розвитку сільське господарство України потребує від 
75 мільярдів гривень інвестицій щороку. На думку директора 
інституту Юрія Лупенка, від інвестицій напряму залежить об-
сяг реалізації сільськогосподарської продукції і, відповідно, 
прибуток виробників. «На жаль, в Україні сума інвестицій мен-
ша за необхідний мінімум», — констатує науковець.— Напри-
клад, за шість місяців поточного року в галузь інвестовано 26,9 
мільйона гривень». За даними інституту, найактивніше в сіль-
ське господарство України наразі інвестують Кіпр, Віргінські 
острови, Німеччина, Данія і Велика Британія. Найбільше іно-
земних інвестицій припадає на рослинництво (86%) і тварин-
ництво (майже 11%). У трійці найрентабельніших культур — 
виноград, гречка, ягоди з рентабельністю від 67 до 79 відсо-
тків. У тваринництві вигідніше інвестувати у виробництво яєць, 
молока та свинини.
 На думку Юрія Лупенка, щоб поліпшити умови інвесту-
вання в сільське господарство, перш за все необхідно розви-
вати та підтримувати інноваційну діяльність виробників: за-
безпечити кредитну підтримку інноваційних проектів, сприяти 
проектам у науково-технічній діяльності, розвивати міжнарод-
не співробітництво, відновлювати матеріально-технічну базу 
суб’єктів інноваційної інфраструктури агропромислового ви-
робництва. «Інститут аграрної економіки активно співпрацює 
з бізнесом, надає розрахунки, пропозиції, аналітичні дані, які 
бізнес активно використовує. Всі наукові установи мають йти 
цим шляхом, тісніше співпрацювати з реальним сектором у на-
прямах впровадження інноваційних проектів», — каже Ярос-
лав Гадзало.
 Щоб не ускладнювати життя й так зашуганим російською 
пропагандою інвесторам, уряд України намагається забезпе-
чити їм нормальні умови для співпраці з Україною. Як пові-
домила вчора прес-служба Мінекономрозвитку, укази Прези-
дента України «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення 
державного суверенітету і незалежності України та введення 
воєнного стану в Україні» та «Про введення воєнного стану в 
Україні» не накладають обмежень на економічну діяльність на 
всій території України». Суб’єкти господарювання та громадя-
ни можуть здійснювати економічні операції в звичайному ре-
жимі. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Неприємну новину пові-
домив  народний депу-
тат Олег Кулініч. По 500 
мільйонів, за його інформа-
цією, депутати зняли з двох 
програм: «Державна під-
тримка тваринництва, збері-
гання та переробки сільсько-
господарської продукції, ак-
вакультури» та «Фінансова 
підтримка сільгосптоваро-
виробників». На згадані про-
грами тепер піде, відповідно, 
3,5 та 0,9 мільярда гривень. 
Симптоматично, що очіку-
ваний у сукупному обсязі 
преференцій мільярд зня-
то навіть усупереч тому, що 
вимоги Бюджетного кодек-
су встановлюють розмір де-
ржавної підтримки АПК на 
рівні 1 відсотка від загально-
го розміру бюджету. Як за-
уважує Кулініч, за рахунок 
цих коштів збільшено видат-
ки на Державний фонд регіо-
нального розвитку. Тим ча-
сом 800 мільйонів гривень 
таки закладено на фінансо-
ву підтримку розвитку фер-
мерських господарств, а 400 
мільйонів — на хмелярство, 
закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників.
 За інформацією Кулініча, 
в цьогорічному бюджетному 
процесі є і позитиви, яких не 
було раніше. Зокрема, усу-
нуто суперечливу норму, яка 
блокувала ефективне управ-
ління коштами державної 
підтримки. «У Бюджетно-
му кодексі раніше вимагало-
ся, щоб рівно 20 відсотків де-
ржпідтримки виділялося із 
загального річного бюдже-
ту АПК на компенсацію вар-
тості закупівлі у вітчизня-
них виробників сільськогос-
подарської техніки та облад-
нання. Все упиралося якраз 
у цю цифру, адже досягнути 
точної відповідності їй було 
неможливо. Така жорстка 

цифра взагалі не давала змо-
ги робити жодних маневрів 
і ефективно використовува-
ти кошти, які просто згора-
ли і не йшли на жодні інші 
програми. Проблему вдало-
ся вирішити, просто змінив-
ши формулювання на «до 20 
відсотків». Це дає гнучкіший 
механізм для ефективно-
го використання коштів. До 
цього напряму також вклю-
чено підтримку на закупівлю 
спеціальних вагонів для пе-
ревезення зерна, обладнання 
для виробництва біоетанолу 
та електроенергії з біомаси», 
— зазначив нардеп.
 Окрім того, парламент 
перейменував програму «Де-
ржавна підтримка галузі 
тваринництва» на «Держав-
на підтримка тваринництва, 
зберігання та переробки сіль-
ськогосподарської продукції, 
аквакультури (рибництва)». 
«Це означає, що наступного 

року не лише тваринники, а 
й інші аграрії зможуть ско-
ристатися держпідтримкою. 
Зокрема, зможуть отримати 
часткову компенсацію вар-
тості будівництва та реконс-
трукції приміщень для збері-
гання та переробки сільсь-
когосподарської продукції. 
Суттєві позитивні зрушення 
закладено для лісової галузі: 
на охорону і відтворення лісів 
виділено 365 мільйонів гри-
вень. Внесено також змі-
ни до Бюджетного кодексу, 
якими передбачено існуван-
ня для цих потреб спеціаль-
ного фонду у складі держав-
ного бюджету. Так, 26 відсо-
тків ренти за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів 
(у частині деревини, заготов-
леної в порядку рубок голо-
вного користування) будуть 
зараховувати до спеціаль-
ного фонду дер жавного бю-
джету. Ці кошти (близько 

300 мільйонів гривень у 2019 
році) використовуватимуть 
для ведення лісового і мис-
ливського господарства, охо-
рони і захисту лісів у лісово-
му фонді. 37 відсотків ренти 
за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів спряму-
ють до загального фонду бю-
джетів міст республікансь-
кого значення, районних 
бюджетів та бюджетів ОТГ. 
Решту 37 відсотків спряму-
ють до загального фонду Де-
ржавного бюджету», — пові-
домив Кулініч.
 За інформацією депута-
та, зміни до Податкового ко-
дексу вдвічі збільшують рен-
тну плату і, відповідно, про-
гнозовані доходи бюджету. 
Також врегульовано опо-
даткування лісових земель: 
встановлено максимальну 
ставку податку за земельні 
ділянки, нормативну гро-
шову оцінку яких проведе-
но, не більше 0,1 відсотка, 
та надано право місцевим 
радам встановлювати ок-
ремі ставки земельного по-
датку за лісові землі. «На 
жаль, задовольнити всі пот-
реби аграрного сектору, які 
стоять дуже і дуже гостро, на 
даний момент важко. Але го-
ловне, щоб хоча б заплано-
вані кошти дійсно доходили 
до аграріїв, щоб механізми 
державної підтримки ефек-
тивно функціонували, а не 
просто лишалися цифрами 
на папері. За це якраз і пот-
рібно боротися», — заува-
жує народний депутат. ■

Оксана СОВА

 Одразу після відкритого 
нападу російських окупан-
тів на наші військові судна 
навчені гірким досвідом агро-
підприємці почали очікувати 
найгіршого. Очільник Всеук-
раїнської аграрної ради Анд-
рій Дикун припустив у со-
цмережах, що запроваджен-
ня воєнного стану означати-
ме «можливу конфіскацію 
майна та грошей на користь 
армії».
 Припущення очільни-
ка ВАР підтвердила пояс-
нювальна записка до зако-
нопроекту №9338. В тексті 
документа йшлося, що на-
ступний місяць відносини аг-
раріїв i держави регулювати-
ме не лише закон «Про право-
вий режим воєнного стану», 
а й закон «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію». 
Норми цих законів передба-
чають, що влада України в пе-
ріод воєнного стану може за-
лучати аграріїв до «нормова-
ного забезпечення населення 
основними продовольчими 
товарами». Окрім того, вій-
ськові адміністрації мають 
право «залучати на договір-
них засадах підприємства 

для комплексного соціально-
економічного розвитку насе-
лених пунктів». Аграріям та-
кож доведеться виділяти пев-
ну кількість своїх працівни-
ків для «суспільно корисних 
робіт», які призначатимуть 
адміністратори військового 
стану. Також агровиробни-
ків можуть зобов’язати ви-
конувати «військово-транс-
портний обов’язок», тобто 
надавати наявний транспорт 
для перевезення військови-
ків та їх вантажів. Щоправ-
да, транспорт у аграріїв уряд 
зможе залучати лише на під-
ставі чітко визначеного пла-
ну мобілізації економіки для 
воєнних потреб.
 Укрзалізниця оголосила 
про готовність працювати в 
умовах воєнного стану, в тому 
числі й вивозити будь-які об-
сяги вантажів у випадку пов-
ної морської блокади Маріу-
поля та Бердянська. Ста-
тистичні дані по перевалці 
вантажів Донецькою та При-
дніпровською залізницями 
підтверджують: інфраструк-
турних потужностей залізни-
ць на Донбасі достатньо, аби 
наростити перевалку утри-
чі. Щоправда, для цього в ре-
гіон потрібно буде перекину-

ти мінімум 8 додаткових ло-
комотивів, до 57 наявних, а 
також мінімум 966 вантаж-
них вагонів. Аби залізниці 
Запорізької області змогли 
перебрати на себе усі ванта-
жі гавані Бердянська, знадо-
биться мінімум 5 додаткових 
локомотивів та 74 додатковi 
вантажнi вагони. Тим часом 
лише за 27 днів листопада УЗ 
тричі тимчасово зупиняла 
вивіз зерна до морських пор-
тів. А, як наголосив помічник 
міністра оборони Юрій Бірю-
ков, за воєнного стану заліз-
ничники у першу чергу муси-
тимуть возити саме військові 
ешелони. Окрім того, пріори-
тет воєнних перевезень лише 
загострить проблему неста-
чі тяги: за 10 місяців цього 
року УЗ лише на 55 відсотків 
виконала план із ремонту ло-
комотивів.
 Але навіть якщо експорт 
зерна загальмується, аграрії 
зможуть розраховувати на 
стабільний курс гривні, а від-
так — і на стабільність рівня 
своїх доходів та затрат на по-
льові роботи. Всі можливі ва-
лютні втрати покриє транш 
від Міжнародного валютного 
фонду. Установа продовжить 
кредитувати Україну навіть 

після формального старту 
військового стану в Україні, 
повідомив заступник голови 
Групи стратегічних радників 
Кабміну Павло Кухта.
 Насправді відсутність 
відсічі на агресію Росії стала 
причиною суттєвих проблем 
для аграріїв Донбасу та для 
роботи портів Приазов’я. 
Зокрема, як повідомляє сайт 
Agravery.com, за 2014—
2017 роки обсяг перевалки 
всіх видів вантажів через 
порт Бердянськ скоротився 
з 3,2 млн. тонн до 2,4 млн. 
тонн, перевалка через порт 
Маріуполь упала з 13 млн. 
тонн до 6,5 млн. тонн. При 
цьому лише за 2016-2017 
роки перевалка зерна через 
Маріуполь упала від 605 ти-
сяч тонн до 494 тисяч тонн, 
через Бердянськ — упала від 
1,02 млн. тонн до 0,64 млн. 
тонн. У грудні 2017 року 
Бердянський порт узагалі 
мусив перейти на неповний 
робочий тиждень. За інфор-
мацією начальника служ-
би комерційної діяльності 
та перспективного розвитку 
ДП «Бердянський морський 
торговельний порт» Сергія 
Онуфрієнка, вантажовід-
правники порту підтвердили 
на грудень перевалку лише 
101 тисячі тонн вантажів, 
з яких 30 тисяч тонн зерна. 
Через різке падіння ванта-
жопотоку лише в грудні ми-
нулого року ДП отримало 
збитків на 5 млн. гривень, 
або ж близько $ 200 тисяч 
доларів. ■

НЕЗРУЧНОСТІ

Обмеження реальні й уявні
Які складнощі воєнного стану треба мати на увазі аграріям

■

ІНСАЙДЕР

Мінус мільярд на АПК
У фінальному варіанті бюджету підтримку агросектору 
зменшили до 5,9 мільярда гривень

■

Непродумане формулювання щодо компенсації закупівель 
вітчизняної техніки блокувало використання державних грошей.
Фото з сайта xtz.ua.
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❙
❙
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Інф. «УМ»

 Арбітражний трибунал у Парижі присудив 
Росії задовольнити вимогу Ощадбанку щодо 
компенсації збитків, завданих анексією Кри-
му. Про це повідомила прес-служба Ощадбан-
ку, 100% акцій якого належить державі. Йдеть-
ся про суму в 1,3 мільярда доларів, які Росій-
ська Федерація тепер має виплатити українсь-
кому банку. Окрім того, з моменту винесення 
рішення до моменту фактичної компенсації бу-
дуть нараховуватися відсотки. «Враховуючи те, 
як саме розвиваються наші відносини з агресо-
ром, ця перемога має надзвичайне значення не 
лише для нас, а й для всієї України!» — проко-
ментував перемогу в суді голова правління бан-
ку Андрій Пишний. 
 «Рішення є остаточним і обов’язковим для 
сторін. Сторони зобов’язані виконувати арбіт-
ражне рішення без зволікання», — повідомляє 
прес-служба банку. 
 «Сума відшкодування свідчить про те, що ар-
бітраж прийняв усі юридичні аргументи і розра-
хунки, надані командою Ощаду. Ощадбанк буде 
рішуче вимагати стягнення присудженої компен-
сації», — заявив Андрій Пишний. За його слова-
ми, з першого дня анексії Криму команда Ощад-
банку працювала над документуванням злочинів, 
вчинених проти банку окупаційною владою, го-
туючись до зустрічі в міжнародних судових ін-
станціях.
 «Цим рішенням Ощадбанк отримав повне за-
доволення всіх заявлених вимог до Російської 
Федерації щодо експропріації банківського біз-
несу і активів в Криму в результаті незаконної 
окупації і анексії частини території в порушен-
ня міжнародного права», — зазначив Алекс Гер-
бі, партнер компанії Quinn Emanuel Urquhart & 
Sullivan, яка виступила юридичним радником 
банку в розгляді.
 У цілому обсяг позовної заяви Ощадбанку про-
ти Російської Федерації з усіма додатками склав 
понад 30 тисяч аркушів. Слухання справи від-
булося в березні 2017 року. Ощадбанк є першою 
банківською установою, яка виграла справу про-
ти Російської Федерації щодо збитків, отриманих 
у результаті анексії Криму. «Наш приклад пока-
зує, що спроби змусити державу-агресора від-
повісти в юридичній площині за збитки, які ви-
никли через окупацію частини території Украї-
ни, мають хорошу перспективу, — додав, комен-
туючи рішення міжнародного арбітражу, Андрій 
Пишний. — Ми закликаємо інші українські ком-
панії, як державної, так і приватної форм влас-
ності, звертатись у міжнародний арбітраж для 
того, щоб відновити справедливість і примусити 
окупанта відповісти хоча б за економічні втра-
ти України внаслідок розбійницького нападу на 
нашу країну». ■

Олександр ЛЕОНОВ, політичний експерт

 Російська окупація Криму й Дон-
басу 2014 року була б неможлива, 
якби Україна на той час була членом 
Північноатлантичного альянсу. У 
«нульових» роках ми майже впритул 
наближалися до вступу до НАТО. Од-
нак і при Президентові Кучмі, і при 
Ющенку Росія пускала в хід усі мож-
ливі засоби, щоб переламати полі-
тичну ситуацію на свою користь. І їй 
це вдавалося.
 Хоч як це сумно визнавати, загро-
за реваншу «п’ятої колони», загроза 
відкату зі здобутих євроатлантичних 
плацдармів знову висить над Украї-
ною. Саме для того, щоб забезпечити 
страховку від такого реваншу, Пре-
зидент Порошенко ініціював внесен-
ня змін до Конституції «щодо стра-
тегічного курсу держави на набут-
тя повноправного членства України 
в Європейському Союзі та в Органі-
зації Північноатлантичного догово-
ру». Проект закону №9037 — це той 
«якір», який має втримати країну на 
обраному курсі до ЄС і НАТО, навіть 
якщо розклад політичних сил змі-
ниться.
 Оскільки закон передбачає змі-
ни до Конституції (в тих частинах, 
що не потребують референдуму), 
для його втілення слід реалізувати 
певну процедуру: висновок Консти-
туційного Суду, голосування в Раді 
спершу простою більшістю, а на на-
ступній сесії — конституційною 
більшістю, тобто щонайменше 300 
голосів.
 Половину цього шляху вже прой-
дено. І той факт, що 22 листопада за-
конопроект зібрав 311 «зелених кно-
пок», підтверджує як його вчасність, 
так і визнання правоти Президента 
Порошенка всією «майданівською» 
коаліцією.
 За попередніх президентів флю-
гер зовнішньополітичної орієнтації 
крутився на всі боки, що проявля-
лося в різних редакціях Воєнних до-
ктрин та закону про засади зовніш-
ньої і внутрішньої політики. 
 «Цю гойдалку, коли фундамен-
тальний закон правиться сюди-туди 
простою більшістю голосів, нам з 
вами слід зламати. І ми з вами це зро-
бимо поправками до Конституції», 
— пояснив Петро Порошенко, звер-
таючись до депутатів. Він висловив 
упевненість, що в лютому зміни Ос-
новного закону будуть ухвалені оста-
точно і курс на Європу стане невідво-
ротним.
 Коли закон 9037 вступить у дію, 
Президент, Кабмін і Верховна Рада 
будуть юридично зобов’язані ре-
алізовувати євроінтеграційну полі-
тику.
 «На практиці це означає таке: 
якщо один із майбутніх президен-
тів (за нинішнього, очевидно ж, це 
неможливо) підпише указ про «по-
заблоковість», то цей гіпотетичний 
документ можна буде оскаржити в 
судовому порядку. Або ж якщо пар-

ламент, боронь Боже, підчистить 
згадки про НАТО у законодавстві, а 
Президент підпише такий закон — то 
скасовані норми можна буде віднови-
ти у Конституційному Суді», — кон-
статує експерт з питань євроінтегра-
ції, редактор «Європравди» Сергій 
Сидоренко. 
 Приблизно так було у Литві в 
1990-х — на початку 2000-х років: 
змінилося більше десятка урядів, але 
кожен із них беззаперечно вів краї-
ну до НАТО і ЄС. Цього не відняти і 
в Петра Порошенка: євроатлантич-
на інтеграція є постійним орієнти-
ром його команди починаючи з 2014 
року.
 Практичним наповненням цієї 
політики стали підписання угод про 
асоціацію та вільну торгівлю з ЄС, 
безвізовий режим, неухильне збли-
ження з НАТО та підготовка Зброй-
них сил України за стандартами Пів-
нічноатлантичного альянсу, зміна 
структури українського експорту на 
користь Євросоюзу. 
 «Відтоді, як ви довірили мені по-
саду Президента України, держав-
ний компас впевнено показує на 
Захід — у бік, протилежний імпе-
рії. Його стрілка жодного разу не 
здригнулася», — заявляв Петро По-
рошенко на «Марші нової армії» в 
День Незалежності-2018 на Майдані 
Незалежності.
 Власне, ідеться про реалізацію 
вимог Майдану. Адже, пригадаймо, 
Євромайдан почався в листопаді 2013 
року із протестів проти відмови уря-
ду Азарова та Януковича підписати 

асоціацію з ЄС. Зрештою, економіч-
ну частину угоди про асоціацію було 
підписано Президентом Порошен-
ком у червні 2014 року. Після цьо-
го відбувся новий раунд боротьби — 
за ратифікацію угоди всіма країнами 
ЄС. Росія не припиняла спроб забло-
кувати наше зближення з Європою, 
застосовувала економічний тиск, 
вдавалася до політичних спецопера-
цій (згадати хоча б російський слід 
у референдумі в Нідерландах). Але 
українська дипломатія виграла і це 
протистояння. Із вересня 2017 року 
угода про асоціацію набула чинності 
в повному обсязі.
 Тепер ми бачимо, як зростає ек-
спорт української продукції до Єв-
росоюзу. Минулого року він збіль-
шився на 30%, цього року — ще на 
16%. Якщо в 2013-му частка ЄС в ук-
раїнському експорті становила 25%, 
то тепер — 42%. 
 Переорієнтація економіки на Єв-
ропу допомогла Україні подолати со-
ціально-економічну кризу, спричи-

нену війною й економічним шанта-
жем з боку Росії. Адже РФ фактично 
закрила свій ринок, який був тради-
ційним для збуту українських то-
варів. Натомість ЄС відчинив двері 
для України.
 Москва хотіла задушити Ук-
раїну, але натомість зробила її ще 
більш упевненою у своєму цивіліза-
ційному виборі. І ще сильнішою — 
як в економічному, так і у військо-
вому вимірі.
 Відповідно до угод із Північноат-
лантичним альянсом, протягом на-
ступних двох років в Україні буде 
запроваджено 134 стандарти НАТО. 
Це означає, що Збройні сили Украї-
ни стануть ще сучаснішими й по-
тужнішими. Крім того, НАТО пере-
дбачає політичні вимоги, які знач-
ною мірою відповідають вимогам до 
членства в Євросоюзі.
 Тож навіть затяті скептики й лю-
бителі «зради» не будуть заперечу-
вати, що Петро Порошенко — най-
більш прозахідний Президент в іс-
торії України, і його гасло, запози-
чене в Миколи Хвильового — «Геть 
від Москви! Дайош Європу!», — не 
пусті слова. Порошенко реалізував 
свої обіцянки в напрямку європей-
ської та євроатлантичної інтеграції 
і стає до виконання наступних вели-
ких проектів, серед яких — вступ до 
НАТО і ЄС.
 Політика Порошенка є гаран-
тією безпеки і незалежності Украї-
ни. Її невід’ємними елементами є 
нещадне знищення решток «русс-
кого міра» в Україні: декомуніза-

ція, національна пам’ять, україні-
зація інформаційного простору і 
сфери освіти, вихід з СНД, розрив 
великого договору з Росією. Крім 
того, ми стаємо свідками історичної 
події, яка трапляється раз на бага-
то сотень років: Українська помісна 
православна церква повернула ка-
нонічний статус і впритул наблизи-
лася до отримання томосу про авто-
кефалію. Немає сумніву, що і бій за 
право на визнання Української цер-
кви ми теж виграємо.
 300 голосів, щоб «заякорити» єв-
ропейський напрямок у Конститу-
ції, Верховна Рада шукатиме на на-
ступній сесії, яка почнеться в люто-
му 2019 року. На той самий період 
припаде ще одна битва за європей-
ські цінності — перший тур виборів 
Президента України. На цих вибо-
рах у Росії є свій очевидний інтерес, 
втручання, кандидати. Та серед пе-
реліку ставлеників і ставле ниць 
Кремля точно немає Петра Поро-
шенка. ■

ВЕКТОР

«Державний компас 
впевнено показує 
на Захід — у бік, 
протилежний імперії»
Президент Петро Порошенко засвідчив, що він найбільш проєвропейський 
політик України

■

Петро Порошенко — найбільш прозахідний Президент 
в історії України, і його гасло, запозичене в Миколи 
Хвильового — «Геть від Москви! Дайош Європу!», — 
не пусті слова.

ЧАС РОЗПЛАТИ

Дорогий 
Крим 
«Ощадбанк» виграв 
міжнародний арбітраж проти 
Росії за анексію українського 
півострова

■

Фото з сайта ukranews.com.❙
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Путінські «корсари»
 Радіоперехоплення перемо-
вин військового керівництва 
Російської Федерації із коман-
дирами тих екіпажів суден, які 
атакували групу ВМС України у 
згаданому районі, свідчить про 
готовність російських військо-
вих до відкритої агресії щодо 
нашої держави. Навіть ціною 
публічного грубого порушен-
ня міжнародних правил судно-
плавства та загалом цивілізо-
ваних норм поведінки, що фак-
тично є злочином... 
 Відзначається вдале манев-
рування наших катерів, завдяки 
чому їм вдавалося успішно уни-
кати таранних атак переслідува-
чів і не підпускати їх надто близь-
ко. Уже мільйони очей та вух по-
чули в розшифровках, що то була 
пряма вказівка керівництва При-
кордонної служби РФ — «роз...
башити усіх». Бандитські навали 
на кораблі під українським пра-
пором контролювали із Москви, 
про що свідчить і генеральський 
радіозапит одразу після акту аг-
ресії щодо буксиру — до малих 
артилерійських катерів путінсь-
ким «корсарам» так і не вдало-
ся дістатися фізично. Тоді жерт-
вою підступного удару став «Яни 
Капу». Потім ті бандити виріши-
ли «погасити» недосяжну вер-
ткість катерів прицільним вог-
нем зі штатної зброї. Вже у ней-
тральних водах... Але оприлюд-
нені перипетії інциденту свідчать 
про невисоку якість підготов-
ки російських екіпажів. Це під-
тверджує факт серйозного за на-
слідками зіткнення поміж двома 
«корсарськими» суднами агресо-
ра. 
 Російська держава дедалі на-
кручує напругу в Азово-Чорно-
морському регіоні. Раніше «іх-
тамнєти» всяко маскувалися, со-
ромилися зізнаватися у злочи-
нах проти України, її громадян й 
в ігноруванні міжнародного пра-
ва. Тепер конфлікт на Донбасі 
за глобальною вагою і резонан-
сом у світі відійшов у своєрідну 
«тінь», поступившись увагою до 
дикунського та невмотивовано-
го нападу російської «військово-
морської» зграї на групу кораблів 
зі складу ВМС України. Два малі 
броньовані артилерійські кате-
ри і рейдовий буксир захопили 
сили агресора, шістьох моряків 
було поранено прицільним вог-
нем росіян. Це постріли не лише 
по певних військових об’єктах ін-
шої країни, по військовослужбов-
цях на їхньому борту, котрі жод-
ним чином не бажали й не плану-
вали ніяких протиправних дій, 
окрім як на законних підставах 
пройти Керченською протокою 
до місця призначення в українсь-
кому порту.

Країна-гопник 
 Це не просто таран буксира 
«Яни Капу», який кремлівські 
пропагандисти одразу почали 
порівнювати зі схожими подія-
ми із колишнього радянсько-
американського протистояння. 
Це постріли і тарани у ту систе-
му світопорядку, яка була вист-
раждана після двох нищівних 
світових воєн, та в цінності, які 
змогли об’єднати народи Євро-

пи і всієї Трансатлантики у гло-
бальну територію успіху, безпе-
ки та процвітання. Напевно, те-
перішня Росія усвідомлює, що 
в такому шовіністичному, нео-
імперському угарі її не прий-
мають у цьому клубі країн. У 
чесній боротьбі, конкуренції 
економічних, політичних, цін-
нісних моделей їм нічого роби-
ти, бо Кремлю нема що тут про-
тиставити, окрім гібридного 
впливу, агресивної зовнішньої 
політики і, найголовніше, фак-
тичного гопництва як інстру-
мента захоплення чужого ре-
сурсу, так званого примножен-
ня. І його стиль мало чим змі-
нився від часів Івана Грозного.

Для Росії міжнародний 
договір є «меморандуміфом»
 Заступник начальника Ге-
нерального штабу ЗСУ гене-
рал-майор Родіон Тимошенко 
зробив правову оцінку ситуації. 
Українське законодавство ви-
значає, що збройною агресією є 
застосування збройної сили ін-
шої держави проти України та 
визначені дії, серед яких є і на-
пад збройних сил іншої держа-
ви на морські сили або цивіль-
ний морський флот України. 
Що і мало місце 25 листопада 
у виконанні російських війсь-
кових. Тому цілком логічним є 
уведення в нашій державі воєн-
ного стану як особливого право-
вого режиму. З точки зору між-
народного права, такі дії ЗС РФ 
можна розцінювати відповідно 
до низки положень «Конвенції 
з морського права» та українсь-
ко-російського договору про 
співробітництво у використан-
ні Азовського моря й Керченсь-
кої протоки, де наші військові 
кораблі користуються свободою 
плавання, як грубе порушення 
свободи судноплавства. Наші 
кораблі можуть проходити че-
рез Керченську протоку в будь-
який час за умови дотримання 
безпеки судноплавства. 
 У будь-якому випадку, якщо 
військовий корабель порушує 
закони і правила прибереж-
ної держави щодо проходу те-
риторіальними водами, прибе-
режна країна має право вимага-
ти негайного залишення таких 
вод порушником, але в жодно-
му разі не застосовувати зброю 
на ураження безпідставно. Пе-

решкоджання вільному судно-
плавству в Керченській прото-
ці й на Азові, яке чинить Росія, 
переслідування, таран, обстріл 
і захоплення українських ко-
раблів ЗСУ з екіпажами безпе-
речно кваліфікується як акт аг-
ресії відповідно до ст. 3 Резолю-
ції Генасамблеї ООН №3314 від 
14 грудня 1974 року.
 Росія і далі все цинічніше не 
дотримується жодних деклара-
цій та обіцянок, даних у контек-
сті дотримання територіальної 
цілісності України. Зокрема і в 
Будапештському меморандумі. 

Брязкіт зброї
 Наразі спостерігається різ-
ке зростання воєнної загро-
зи для національної безпеки 
України, а воєнно-стратегіч-
на обстановка навколо нашої 
держави залишається склад-
ною. Головний чинник загро-
зи — російська збройна агресія 
на сході України, нарощуван-
ня РФ воєнного потенціалу на 
Західному та Південно-Захід-
ному стратегічних напрям-
ках. Дедалі потужнішим фак-
тором дестабілізації стає мілі-
таризація Росією Азово-Чорно-
морського регіону і проведення 
російською армією комплекс-
них заходів оперативної, бой-
ової й мобілізаційної підготов-
ки з практичним розгортанням 
угруповань військ на стратегіч-
них напрямках. 
 Як зауважив представник 
Головного управління розвід-
ки МОУ полковник Вадим Ски-
бицький, Росія неподалік на-
шого кордону кілька років про-
водить формування нових ар-

мій — загальновійськових, 
танкових та мотострілецьких 
дивізій. Їх постійно перевіря-
ють на предмет готовності до 
бойового застосування. На за-
хопленому Донбасі агресор роз-
горнув окупаційне угруповання 
— так звані 1-й та 2-й армійсь-
кі корпуси, система управлін-
ня яких чітко пов’язана зі шта-
бом 8-ї армії ЗС РФ та Півден-
ним військовим округом. Воєн-
на розвідка Міноборони вказує, 
що ці корпуси тепер переведені 
у підвищений ступінь бойової 
готовності. Крім того, росіяни   

створюють додаткові резерви 
озброєння та військової техніки 
поблизу українського кордону. 
А під прикриттям цьогорічних 
маневрів «Восток-2018» РФ пе-
редислокувала 250 танків Т-
62 зі своїх східних районів до 
Ростовської області, що знач-
но підвищило ударний потен-
ціал їхніх військ. Збільшилася 

і кількість заходів оперативної 
та бойової підготовки новоство-
рених російських угруповань — 
як на окупованому терені, так і 
в прикордонні з Україною. 
 Також Росія суттєво нарос-
тила в тимчасово окупованому 
Криму потужне військове угру-
повання міжвидових сил, яке 
включає сухопутну, повітря-
ну та морську компоненти. На 
сьогодні його чисельність ста-
новить 31,5 тисячі військово-
службовців. Причому за час 
анексії Росія найбільше нарос-
тила тут кількість ракетних 

протикорабельних комплек-
сів, підводних човнів, оснаще-
них «Калібрами», бойової авіа-
ції (як тактичної, так і армійсь-
кої). Крім того, вона спромог-
лася значно модернізувати всю 
наявну на півострові військо-
ву інфраструктуру. Особли-
ву увагу приділивши віднов-
ленню військових аеродромів. 
Так Росія намагається встано-
вити повний контроль над Чор-
ним і Азовським морями та не-
допущення розширення участі 
країн партнерів України із 
НАТО в заходах із забезпечен-
ня судноплавства в усьому ре-
гіоні. 
 Також Росія, починаючи 
від 2013-го, провела модерні-
зацію всієї аеродромної мережі 
уздовж кордону з Україною та 
парку бойових літаків. Натепер 
тут зосереджено близько 500 лі-
таків тактичної та 340 вертольо-
тів армійської авіації. Їхні екі-
пажі брали або беруть участь у 
бойових діях в Сирії і готові за-
стосовувати зброю проти мир-
них громадян.
 Усе це свідчить про одне — 
наш сусід-гопник дарма часу не 
гаяв... ■

ВИКЛИК

Їхній — таран, 
наша — мобілізація
Події в Керченській протоці свідчать про готовність російських 
військових до відкритої агресії щодо України

■

Після інциденту Росія заблокувала прохід в Азовське море. 
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙

Це не просто таран буксира «Яни Капу». Це постріли і тарани у ту систему 
світопорядку, яка була вистраждана після двох нищівних світових воєн.

Геннадій КАРПЮК

Україна тепер відчула реальність загрози вторгнення російських 
військових орд через останні драматичні події навколо Керченської 
протоки, які мали місце 25 листопада. Саме варто наголошувати на 
слові «реальність», бо росіяни безсоромно, під своїм прапором, 
практично на очах у всього світу (з огляду на масу відео й іншого 
доказового матеріалу) обстріляли та захопили три наші військові 
кораблі, які у плановому порядку, з інформуванням російської 
сторони, переміщувалися з Одеси до Маріуполя. Отже, це відкри-
та агресія, на яку потрібно реагувати належним чином. Тобто мо-
білізуватися. І ця мобілізація, за вже багатьма спостереженнями, 
має зовсім іншу якість та потенціал, аніж те, що ми могли бачити 
навесні 2014-го...

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора в Стамбулі розпочало-
ся засідання синоду Вселенсь-
кого патріархату, на якому ма-
ють оголосити дату проведення 
собору помісної церкви України 
та можуть затвердити Томос про 
надання їй автокефалії, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. Засідання синоду 
— зібрання найвищих ієрархів 
— триватиме 27-29 листопада 
у резиденції Вселенського пат-
ріарха.
 Як повідомив раніше Прези-
дент Петро Порошенко, офіцій-
ний Київ відрядить на синод 
представника України — це буде 
заступник голови адміністрації 
Президента Рости слав Павлен-
ко. Порошенко заявляв, що вже 
у грудні очікує на скликання 
Об’єднавчого собору українсь-
ких православних церков.
 Тиждень тому Вселенський 
патріархат також анонсував, 

що вже у грудні в Україні від-
будеться собор, на якому мають 
створити нову церкву та обрати 
предстоятеля. Точну дату обіця-
ли назвати на засіданні синоду.
 Після таких новин iз Конс-
тантинополя Президент Петро 
Порошенко та спікер парламен-
ту Андрій Парубій публічно за-
явили, що на цьому синоді за-
твердять і Томос — грамоту, яка 
надаватиме автокефалію та де-
тально регулюватиме функціо-
нування помісної церкви. Хоча 
близькі до Константинополя 
співрозмовники Бі-Бі-Сі радять 
не поспішати та не виключають, 
що остаточне затвердження То-
мосу в листопаді може не відбу-
тись, але обговорення докумен-
та таки планується.
 19 листопада Вселенський 
патріархат розвіяв чутки, які 
ширились в Україні, що собор 
нової церкви відбудеться напри-
кінці листопада. Обіцянок за-

твердити Томос у повідомленні 
не було, проте в Україні на най-
вищому рівні його вже проанон-
сували.
 На Об’єднавчому соборі 
керівники українських право-
славних церков — УПЦ (КП), 
УАПЦ і УПЦ (МП) — мають ух-
валити рішення про об’єднання 
церкви й обрати її предстоятеля. 
Саме йому в майбутньому мають 
дати Томос про автокефалію Ук-
раїнської православної церкви, 
рішення про що 11 жовтня ух-
валив синод Вселенського пат-
ріархату (материнської струк-
тури всіх православних церков 
світу).
 Перед засіданням синоду 
Бі-Бі-Сі запитала екзарха Кон-
стантинополя в Україні архіє-

пископа Даниїла, чи варто че-
кати на Томос, як передбачав 
Президент Порошенко. Екзарх 
Даниїл, як завжди, оптиміс-
тичний щодо української авто-
кефалії. «Я не можу коментува-
ти рішення синоду. Звичайно, 
всі рішення будуть обговорю-
ватись», — заявив він. Архі-
єпископ Даниїл також сказав, 
що українське питання обгово-
рюватимуть усі три дні, проте 
на певні рішення варто чекати 
ближче до четверга. 
 Один зі співрозмовників 
Бі-Бі-Сі у владній команді роз-
тлумачив таку позицію: ніби-
то на синоді дійсно очікується 
затвердження Томосу. Це ма-
ють зробити у такій формі, щоб 
одразу після собору й обрання 

предстоятеля документ вручи-
ли йому під час співслужіння з 
Патріархом у Константинополі. 
Тобто, жодних додаткових дій 
чи нових засідань синоду для 
цього не потрібно. А це вкрай 
важливо, бо цього року засідань 
синоду вже не буде. Раніше в Ук-
раїні озвучували інший сценарій 
— спочатку собор, а потім синод 
затверджує Томос. Але підхід ні-
бито змінився.
 Натомість близький до Конс-
тантинополя співрозмовник Бі-
Бі-Сі вказує, що затвердження 
Томосу на синоді 27-29 листо-
пада необов’язкове. Там дійсно 
планують обговорити текст То-
мосу, проте наразі говорять про 
кілька варіантів, чим це може 
завершитись. Перший — про 
який кажуть у Києві — синод 
затвердить текст Томосу і про це 
буде оголошено. У рішенні мо-
жуть прописати процедуру та-
ким чином, щоб документ мож-
на було вручити новообраному 
предстоятелю помісної церкви 
без додаткових рішень. Проте 
не можна виключати й варіант, 
що текст Томосу остаточно не 
схвалять, і це станеться вже піс-
ля собору в Києві на наступному 
засіданні синоду в січні. Спів-
розмовник вказує, що надан-
ня Томосу — справа вже вирі-
шена, але поспішати із затвер-
дженням не будуть, щоб отри-
мати досконалий документ, 
який у всіх деталях регулюва-
тиме життя нової церкви. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Немає ради у Радбезу
 Термінове засідання Ради Безпе-
ки ООН після інциденту в районі Кер-
ченської протоки у понеділок увечері 
було першою реакцією світу на напад 
Росії на українські військові кораблі в 
Азовському морі. Радбез сімома голоса-
ми (США, Франція, Велика Британія, 
Швеція, Польща, Нідерланди та Ку-
вейт) та чотирма проти (Росія, Казахс-
тан, Китай та Болівія) відхилив розгляд 
російського подання до РБ ООН під на-
звою «Про порушення кордонів РФ», на 
що представник Росії Дмитро Полянсь-
кий заявив, що самоусувається від по-
дальшої участі в засіданні. Але нато-
мість узяв слово, щоб розродитися 10-
хвилинною тирадою ненависті та напа-
док у стилі «холодної війни» на Україну 
та весь західний світ. 
 Пропозицію розглянути українсь-
ке подання до РБ ООН про дії Росії в 
Азовському морі підтримали вісім iз 15 
членів РБ ООН при все тих же чотирь-
ох «проти». Звичайно, що при такому 
поділі голосів не було й мови про одно-
стайне прийняття резолюції стосовно 
подій в Азовському морі 25 листопада. 
На засіданні РБ ООН заступниця Ге-
нерального секретаря ООН із політич-
них питань Розмарі ДіКарло закликала 
Росію утриматися від ескалації ситуації 
в Азовському морі. Представниця США 
Нікі Хейлі висловила глибоку стурбо-
ваність інцидентом та назвала дії Росії 
«провокаційними» та «нелегальними». 
 Європейські країни-члени Радбезу та 
США одностайно засудили агресивні дії 
росіян проти українських моряків. А ос-
кільки відповідну резолюцію прийняти 
було неможливо (з огляду на її вотуван-
ня постійними членами Радбезу Росією 
та Китаєм), то вже після термінового за-
сідання Ради Безпеки ООН вісім країн 
Європи демонстративно підтримали Ук-
раїну в конфлікті з Росією через інци-

дент у Керченській протоці. Представ-
ники Німеччини, Великої Британії, 
Франції, Польщі, Нідерландів, Швеції, 
Бельгії та Італії оприлюднили після за-
сідання спільну заяву. Вони закликають 
до стриманості та деескалації, а також 
наголошують на підтримці територіаль-
ної цілісності України, передає інформ-
агенція dpa. «Засідання Ради Безпеки 
ООН показало, що Росії ніхто не вірить», 
— так прокоментував під час виступу у 
парламенті Президент України Петро 
Порошенко події в Радбезі.  
 Уже після засідання РБ ООН наста-
ла черга реакції лідерів провідних країн 
світу. Канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель провела телефонні розмови з 
президентами України та Росії Петром 
Порошенком і Володимиром Путіним. 
«Ангела Меркель висловила стурбо-
ваність у зв’язку з ескалацією росій-
ської агресії з застосуванням зброї та 
поінформувала, що буде робити все для 
деескалації ситуації», повідомила піс-
ля розмови адміністрація Порошенка. 
«Глава Української держави заявив, що 
агресивні дії Росії є неприйнятними, і 
закликав міжнародну спільноту підси-
лити тиск на Москву, щоб та негайно 
звільнила українських моряків та суд-
на», — йдеться в заяві президентської 
адміністрації. 
 У свою чергу Велика Британія різко 
засудила обстріл російською прикордон-
ною охороною та захоплення трьох ко-
раблів українського військового флоту. 
Речник британського уряду заявив, що 
цей інцидент є черговим свідченням де-
стабілізаційної поведінки Москви. Гла-
ва МЗС Великої Британії Джеремі Хант 
написав у «Твіттері», що інцидент про-
демонстрував «зневагу росіян до між-
народних норм та української суверен-
ності». 
 МЗС Франції закликало Росію звіль-
нити українських моряків та поверну-
ти кораблі українського воєнного фло-
ту. Париж висловив жаль iз приводу за-
стосування Росією сили.

Трамп «зовсім незадоволений»
 Президент США Дональд Трамп, від 
якого чекали різких заяв, дещо мляво 
відреагував на дії Росії. На питання ре-
портерів біля Білого дому про те, що він 
думає з приводу інциденту, Трамп від-
повів: «Це недобре... Я зовсім незадо-
волений цим, і, сподіваюсь, ситуація 
розв’яжеться», цитує його слова агенція 
«Рейтер». 
 Натомість набагато конкретнішим ви-
явився держсекретар США Майк Помпео. 
Він засудив агресивні дії Росії проти ук-
раїнських кораблів і закликав Москву по-
важати суверенітет і територіальну ціліс-
ність України в її міжнародно визнаних 
кордонах, інформує dpa. Глава Держде-
партаменту США закликав Москву повер-
нути захоплені кораблі Києву і звільнити 
затриманих українських моряків. Також 
Помпео закликав президента РФ Володи-
мира Путіна та очільника України розпо-
чати прямі переговори для врегулюван-
ня ситуації. Під час телефонної розмови 
Майка Помпео та Петра Порошенка «спів-
розмовники скоординували кроки для по-
дальшої  протидії російській агресії про-
ти України, зокрема в районі Керченсь-
кої протоки», повідомили в адміністрації 
Президента України. Порошенко зазна-
чив, що очікує жорсткої реакції міжна-
родної спільноти на протиправні дії Росії, 
включаючи посилення західних санкцій 
проти Москви. 
 Європейська комісія закликала Мос-
кву негайно повернути українські кораб-
лі, що їх Росія затримала в порту Керчі, і 
звільнити моряків. Аналогічну заяву вис-
ловив також голова Європейської Ради 
Дональд Туск. Він додав, що влада Росії 
має відпустити українських моряків, ко-

раблі та утриматися від подальших про-
вокацій. Останні дії Росії в Азовському 
морі Єврокомісія назвала небезпечною 
ескалацією. Прес-секретар Єврокомісії 
Майя Косьянчич підкреслила, що між-
народне право зобов’язує Росію відкри-
ти Керченську протоку та надавати ук-
раїнським кораблям свободу плавання. 
 «Цей інцидент — нагадування про 
війну, яка триває в Україні. Росія має 
зрозуміти, що її дії матимуть наслід-
ки», — констатував Генеральний секре-
тар НАТО Єнс Столтенберг. Він закликав 
Росію негайно звільнити моряків і кораб-
лі Військово-Морських сил України, за-
хоплені в районі Керченської протоки. 
«Немає виправдання використанню вій-
ськової сили проти українських кораблів 
і особового складу, тож ми закликаємо 
Росію негайно звільнити українських мо-
ряків і кораблі, захоплені вчора», — за-
явив генсек Альянсу після екстреного за-
сідання комісії Україна—НАТО у Брюс-
селі.
 Петро Порошенко обговорив телефо-
ном агресію Росії на Азові з президентом 
Польщі Анджеєм Дудою. «Президент 
України поінформував про брутальний 
акт агресії Росії проти України в аква-
торії Керченської протоки та дії Украї-
ни у відповідь, включно із запроваджен-
ням режиму воєнного стану», — наго-
лосили в адміністрації Дуди. Президент 
Польщі висловив підтримку Україні та її 
діям. Співрозмовники скоординували по-
дальші кроки у зв’язку з російською за-
грозою. Порошенко і Дуда також закли-
кали ЄС посилити санкційний тиск на 
Росію та винести це питання на засідан-
ня Європейської ради», — йдеться на сай-
ті Президента України. ■ 

Резиденція Вселенського патріарха: тут вирішується доля Української церкви. ❙

ЦЕРКВА

Молитва про Томос
Учора в Стамбулі розпочався синод 
Вселенського патріархату, де мають 
підтвердити надання автокефалії 
для України

■

ЗОНА КОНФЛІКТУ

«Росії ніхто не вірить» 
Демократичний світ підтримує Україну, РФ ризикує 
опинитися в міжнародній ізоляції

■

Засідання Радбезу ООН: Європа і Штати на нашому боці.❙
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 Через падіння народжуваності в май-
же половині країн світу бракує дітей, 
повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на ре-
зультати дослідження, оприлюднені в 
провідному медичному часописі Lancet. 
Така ситуація матиме серйозні наслідки 
для суспільств, де «бабусь і дідусів біль-
ше, ніж онуків».
 Автори дослідження вивчили тен-
денції стосовно рівня народжуваності в 
кожній країні світу з 1950 по 2017 роки. 
У 1950 році жінки народжували в серед-
ньому 4,7 дитини за своє життя. До 2017 
року показник народжуваності знизив-
ся вдвічі — до 2,4 дитини на одну жінку. 
Водночас у менш розвинених країнах рі-
вень народжуваності залишається висо-
ким. Так у Нігері, на заході Африки, цей 
показник становить 7,1. Зате на середзем-
номорському острові Кіпр жінки мають у 
середньому лише одну дитину. У Великій 
Британії цей показник становить 1,7, як і 
в більшості країн Західної Європи.
 Щойно середній рівень народжува-
ності в країні падає нижче показника 2,1, 
населення починає скорочуватись. Ста-
ном на 1950 рік жодна країна не мала та-
ких проблем. Людство досягнуло умовної 
позначки, коли в половині країн рівень 
народжуваності більше не дозволяє під-
тримувати кількість населення, розповів 
Бі-Бі-Сі професор Крістофер Мюррей, ди-
ректор Інституту показників здоров’я та 
оцінювання в Університеті Вашингто-
на. «Це дуже серйозний перехід, — каже 
він. — Те, що в таку категорію потрапила 
половина країн світу, стане величезним 
сюрпризом для людей».

 Економічно розвинені країни, вклю-
чаючи більшість країн Європи, США, 
Південну Корею та Австралію, мають 
нижчі показники народжуваності. Це 
не означає, що кількість населення цих 
країн падає. Принаймні поки що. Адже 
чисельність населення — це поєднання 
народжуваності, смертності та міграції. 
«Скоро ми перейдемо до того моменту, 
коли суспільства боротимуться зі ско-
роченням населення», — каже профе-
сор Мюррей.

 Падіння народжуваності спричинена 
трьома ключовими факторами: чим мен-
шою є дитяча смертність, тим менше дітей 
народжують жінки; вільний доступ до кон-
трацепції; більше жінок мають освіту та 
роботу. Тому багато в чому зниження рів-
ня народжуваності — це історія успіху.
 Без міграції країни зіткнуться зі 
старінням і скороченням кількості на-
селення. Доктор Джордж Лісон, дирек-
тор Оксфордського інституту старіння 
населення, зазначає, що ця тенденція 
призведе до того, що в майбутньому буде 
дуже мало дітей та багато людей, стар-
ших 65 років. «Я думаю, що Японія вже 
усвідомлює це, вони стикаються зі ско-

роченням населення, але я не думаю, що 
це вдарить по багатьох країнах Заходу, 
тому що низьку народжуваність компен-
сує міграція», — пояснює дослідник.
 Дослідники наголошують: народжу-
ваність на рівні 2,1 необхідна розвине-
ним країнам, оскільки не всі діти дожи-
вають до дорослого віку. Крім того, хлоп-
чики народжуються частіше, ніж дівча-
та. Дослідження в Китаї показало, що на 
кожну сотню новонароджених дівчат на-
роджується 117 хлопчиків, що «означає 
значну кількість абортів за статевою оз-
накою». Це означає, що має народжува-
тись іще більше дітей, аби чисельність 
населення була стабільною. ■

Що таке субсидія?
 Житлова субсидія надається: на 
оплату внесків за встановлення, об-
слуговування та заміну вузлів комер-
ційного обліку, за абонентське обслу-
говування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквар-
тирних будинках за індивідуальними 
договорами, житлово-комунальних 
послуг, а також витрат на управлін-
ня багатоквартирним будинком, в яко-
му створено об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, житлово-
будівельний (житловий) кооператив; 
на придбання скрапленого газу, твер-
дого та рідкого пічного побутового па-
лива один раз на рік.
 Житлова субсидія є безповорот-
ною адресною державною соціальною 
допомогою громадянам — мешканцям 
домогосподарств, що проживають у 
житлових приміщеннях (будинках) і не 
можуть самотужки платити за житлово-
комунальні послуги, оплачувати витра-
ти на управління багатоквартирним бу-
динком. 
 Житлова субсидія на придбання 
твердого та рідкого пічного побутово-
го палива призначається у разі, коли 
домогосподарство не отримує кому-
нальну послугу з постачання теплової 
енергії для централізованого опалення 
(теплопостачання) та не використовує 
природний газ або електренергію для 
індивідуального опалення.
 Якщо для опалення житлового бу-
динку одночасно використовується теп-
лова енергія та/або природний газ, та/
або електрична енергія, соціальні нор-
мативи для опалення будинку під час 
розрахунку житлової субсидії засто-
совуються тільки на одну комунальну 
послугу.

Хто має право на субсидію?
 Право на отримання житлової суб-
сидії мають громадяни України, інозем-
ці та особи без громадянства, які на за-

конних підставах перебувають на тери-
торії України, що проживають у житло-
вих приміщеннях (будинках):
 — Один із членів домогосподарс-
тва, які зареєстровані в житловому 
приміщенні.
 — Один із членів домогосподарс-
тва, які не зареєстровані в житловому 
приміщенні, але фактично прожива-
ють у ньому на підставі договору най-
му (оренди) житла у разі, коли їм нара-
ховується плата за житлово-комуналь-
ні послуги.
 — Індивідуальні забудовники, бу-
динки яких не прийняті в експлуатацію, 
у разі, коли їм нараховується плата за 
житлово-комунальні послуги.
 — Неповнолітні, які залишились 
без батьківської опіки за заявою опі-
куна (піклувальника).

Куди звернутися, щоб 
отримати субсидію?
 Призначення субсидій та контроль 
за їх цільовим використанням здійс-
нюється структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення. 
У сільській місцевості приймання заяв 
з необхідними документами здійсню-
ють уповноважені особи, які визнача-
ються виконавчими органами сільських 
і селищних рад. 

Які умови призначення 
субсидії?
 Житлова субсидія розраховується 
на всіх членів домогосподарства. До 
складу домогосподарства включають-
ся всі особи, що зареєстровані в жит-
ловому приміщенні (будинку), на яких 
розраховуються соціальні норми житла 
та соціальні нормативи житлово-кому-
нального обслуговування і доходи яких 
враховуються під час призначення жит-
лової субсидії. 
 Під час призначення житлової 
субсидії враховуються також доходи 
членів сім’ї особи зі складу домогос-

подарства у разі, коли їх зареєстрова-
не (фактичне) місце проживання від-
мінне від адреси домогосподарства 
(крім доходів батьків у разі призна-
чення субсидії студентам, які зареєст-
ровані у гуртожитку за місцем навчан-
ня, та доходів одного з батьків дитини 
у разі призначення субсидії другому з 
батьків з дитиною у разі, коли батьки 
розлучені). 
 У разі коли у складі домогоспо-
дарства кількість фактично прожива-
ючих зареєстрованих членів домогос-
подарства є меншою за кількість членів 
домогосподарства, зареєстрованих у 
житловому приміщенні (будинку), за 
рішенням комісії соціальні норми жит-
ла та соціальні нормативи житлово-ко-
мунального обслуговування розрахо-
вуються на фактично проживаючих за-
реєстрованих за даною адресою членів 
домогосподарства.
 За рішенням комісії доходи членів 
домогосподарства, які зареєстровані в 
житловому приміщенні (будинку), але 
фактично за даною адресою не про-
живають, у сукупний дохід домогоспо-
дарства не враховуються.
 Рішення комісії приймаються на 
підставі актів обстеження матеріаль-
но-побутових умов домогосподарства.

Які документи потрібні для 
отримання субсидії?
 — Заява про призначення житло-
вої субсидії та декларація про доходи 
і витрати осіб, які звернулися за при-
значенням житлової субсидії.
 — Довідки про доходи (у разі за-
значення в декларації інших отриманих 
доходів, інформація про які відсутня у 
Державній фіскальній службі, Пенсій-
ному фонді України, фондах соціаль-
ного страхування, і відповідно до за-
конодавства не може бути отримана за 
запитом структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населення. У 
разі неможливості підтвердити такі до-

ходи довідкою до декларації додаєть-
ся письмове пояснення із зазначенням 
їх розміру).
 — Договір найму (оренди) житла 
(за наявності).
 Документи можуть бути надані 
поштою, в електронній формі через 
сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.
mlsp.gov.ua/), особисто.

Чи довго чекати відповіді 
і як довго діє субсидія?
 Рішення про призначення субсидії, 
відмову або подання документів на роз-
гляд комісії приймається протягом 10 
днів після подання заяви та отриман-
ня відомостей щодо доходів заявника, 
складу зареєстрованих у житлових при-
міщеннях осіб, забезпеченості грома-
дян житловою площею та комунальни-
ми послугами тощо.
 Субсидія призначається з міся-
ця звернення за її призначенням до 
дати закінчення опалювального сезо-
ну і розраховується:
 — на неопалювальний сезон — з 
1 травня по 30 вересня;
 — на опалювальний сезон — з 1 
жовтня по 30 квітня.

У яких випадках надання 
субсидії можуть припинити?
 1. За поданням структурного 
підрозділу з питань соціального захис-
ту населення, управителів, об’єднання, 
виконавців комунальних послуг у разі, 
коли:
 — домогосподарству припине-
но надання житлово-комунальної пос-
луги (послуг) внаслідок того, що гро-
мадянин має заборгованість із сплати 
обов’язкової частки платежу за житло-
во-комунальні послуги, встановленої 
йому під час призначення житлової 
субсидії і загальна сума якої переви-
щує 20 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян на день припинення 
надання такої послуги (послуг);
 — громадянин має заборгованість 
зі сплати обов’язкової частки платежу 
за внесками за встановлення, обслуго-
вування та заміну вузлів комерційного 
обліку, за абонентське обслуговуван-
ня для споживачів комунальних пос-
луг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними догово-
рами, а також за житлово-комунальні 
послуги, обов’язкової частки внеску/
платежу на оплату витрат на управління 

багатоквартирним будинком, встанов-
леної йому під час призначення житло-
вої субсидії і загальна сума якої пере-
вищує 20 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян на день внесення по-
дання об’єднанням;
 — у заяві та/або декларації гро-
мадянин зазначив недостовірні дані, 
що вплинуло на встановлення права 
на житлову субсидію або визначення 
її розміру на суму, яка перевищує 10 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян на день призначення житло-
вої субсидії;
 — громадянин не повідомив струк-
турному підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення про обставини, 
зазначені у пункті 16 цього Положення, 
протягом 30 календарних днів з дня їх 
виникнення;
 — під час вибіркового обстеження 
матеріально-побутових умов домогос-
подарства державним соціальним інс-
пектором виявлено ознаки порушення 
норм законодавства щодо призначення 
субсидії.
 2. За рішенням структурного 
підрозділу з питань соціального за-
хисту населення у разі, коли: 
 — виникли обставини, що унемож-
ливлюють надання житлової субсидії, 
зокрема у разі переїзду домогоспо-
дарства в інше житлове приміщення, 
іншу місцевість, у разі смерті одино-
кої особи;
 — громадянин, якому призначено 
житлову субсидію, звернувся із заявою 
про припинення її надання.
 Поновлення надання житлової 
субсидії протягом сезону її призна-
чення можливе з місяця, наступного 
за місяцем, в якому надійшло пові-
домлення про відновлення надання 
житлово-комунальної послуги (пос-
луг), сплату заборгованості за жит-
лово-комунальну послугу (послуги), 
оплату витрат на управління багато-
квартирним будинком.

Куди звертатися, щоб 
отримати детальну 
консультацію?
 Міністерство соціальної політи-
ки України (вул. Еспланадна, 8/10, м. 
Київ, 01601).
 Тож проконсультуватися можна за 
телефоном «гарячої» лінії системи бе-
зоплатної правової допомоги: 0 800 213 
103. ■

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ■

Хто може отримати субсидію?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко 
 Пане, міністре, поясність, будь ласка, чи зможуть ті, хто ще не отримав субсидію, її отримати і в кого 
мають право її забрати.

Роман Дергач

ДЕМОГРАФІЯ

Коли дідусів і бабусь більше, ніж онуків
У світі стрімко падає 
народжуваність

■

Фото з сайта shkolala.ru. ❙

ДО РЕЧІ 

 Чисельність населення надалі скорочуєть-
ся і в Україні, повідомляє прес-служба Держста-
ту. «Залишається суттєвим перевищення кіль-
кості померлих над кількістю живонароджених: на 
100 померлих — 59 живонароджених», — йдеть-
ся у повідомленні. За даними відомства, чисель-
ність наявного населення в Україні, за оцінкою на 
1 жовтня 2018 року, становила 42 млн. 220,8 тис. 
осіб. Упродовж січня-вересня 2018 року чисель-
ність населення скоротилася на 165,6 тис. осіб (ці 
дані не враховують даних окупованого Криму, Се-
вастополя та частини тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій та Луганській областях).

■



КОЛІЗІЇ

Титульна нація 
— передвісник 
концтаборів?
Маячня прибічників 
«руского міра»
Віталій БУЛАВКО, журналіст, пенсіонер
Київ

 Чим ближче до виборів, тим гарячіші 
дискусії точаться на телебаченні. Ось, 
скажімо, панове Червоненко, Мураєв 
та Рабінович із піною біля рота дово-
дять, що титульна нація — це дуже 
погано для України, а Червоненко до-
говорився до того, що титульна нація 
— це шлях до концтаборів. Стривай-
те, шановні, а яка ж титульна нація у 
Франції, Німеччині, Британії, у тій-
таки Росії? Звісно, що у Франції, поп-
ри те, що там проживають і араби, і 
турки, і представники слов’янських 
народів (ті ж таки росіяни), титульна 
— французька нація. У Німеччині, де 
також мешкають представники різних 
народів, титульна німецька нація. Та 
й у Росії, яка є федеративною респуб-
лікою і де проживає чимало різних на-
родів і народностей, титульною нацією 
вважають росіян. Якщо так є в цілому 
світі, то так само має бути і в Україні. 
То чому ж, бачте, в Україні — це щось 
загрозливе, а в решті світу — ні?
 У Німеччині були концтабори, але 
не тому, що німецька нація була ти-
тульною. Тут причина зовсім в іншо-
му: річ у тім, що на той час до влади 
прийшов Гітлер, який пропагував на-
цизм, а це — вже зовсім інша причи-
на. До речі, концтабори, хто не знає, 
Німеччина запозичила у більшовиць-
кої Росії.
 Ось Червоненко, Мураєв, Спі-
вак люблять говорити, що Україна 
— поліетнічна країна, дуже різна за 
своїми переконаннями, історією, мо-
вою, менталітетом. Ну і хай собі, це ж 
прекрасно! Ніхто нікого не агітує під-
тримувати ту чи іншу партію, ніхто 
нікого не переслідує за політичні впо-
добання. Невже ті 10 тисяч людей, які 
тихо, мирно вийшли зі скандування-
ми «Бандера — наш герой! Покрова — 
наше свято» 14 жовтня смолоскипною 
ходою на Хрещатик чи прилеглі вули-
ці, силоміць зганяли? Чи, може, вони 
комусь погрожували?
 Та невгамовні захисники «руско-
го міра» вже оповідають нам, що в Ук-
раїні переслідують росіян, б’ють за 
те, що розмовляють російською мо-
вою. Відповідаю: щотижня купую на 
розкладці біля метро телепрограму. 
Спеціально переглянув друковані ви-
дання: серед 40-50 найменувань — від 
сили 5-6 українських. І це в країні, 
де переважна частина населення — 
українці. А скільки, цікаво, газет і 
журналів українською мовою вида-
ють у Росії, де проживає щонайменше 
мільйон українців?
 Перш ніж говорити про утиски 
російськомовних, варто згадати, пане 
Мураєв (який заявляє, що принципово 
розмовляє російською, демонструючи 
супротив «насільствєнной украініза-
ціі». — Авт.), як за царської Росії за-
бороняли українську мову, культуру, 
навіть пісню.
 Ще один захисник «руского міра», 
пан Співак, заявляє, що його «змушу-
ють» читати книжки українською мо-
вою. Але хто, коли і де це робив, він 
так і не спромігся сказати.
 Хочу подякувати таким невтом-
ним прихильникам української мови, 
як панове Володимир В’ятрович та Ла-
риса Ніцой, які послідовно повертають 
людей до своєї історичної пам’яті. ■

■

Галина ТАРАСЮК
Київ

Стали лавиною темною знову на обрії обри.
Збиті на куряву сиву смарагдові руна трави. 
Сину, мій соколе, вою меткий і хоробрий, 
Ворога бий! І повертайся додому живим.

Море праруське скородять багряними веслами греки, 
Берег обсіли факторії і злотоверхі церкви.
Сину єдиний, до Цареграда глибоко й далеко...
Київські діви ридають: князю, вертайся живим!

Руською честю гендлюють хитрі лукаві хазари, 
Сплачує дань варягам кожне «рало» і «дим».
Сину, благаю: пусти за водою дніпровою свари і чвари!
Вимети нечисть за море і повертайся живим!

Тиша у Лузі Великому... Ніч, як душа бусурмана.
Пугача поклик і ухкіт тривожний сови...
Ранок настане від крові ворожої п’яний,
Сину, козаче, вертайся із Дикого поля живим!

Звіром пороги ревуть і пеклом забори клекочуть, 
Царських човнів на Дніпрі, як у нерест дрібної плотви. 
Сину, гетьмане, волю і славу нам зорі пророчать —
Лиш повертайся з-під... Конотопа і Берестечка живим!

Знову пруть зайди: на танках, зграями, поповзом, згинці... 
Рветься до горла рука костомашна Москви.
Сину-герою, тільки тому незборимий народ український, 
Що ТИ повертався щоразу із бою живим!

Зима не привід відсиджуватися вдома. От хоча б відвідати Кропивницький. 
Красива архітектура, цікаві музеї. Скажімо, Музей мистецтв, розташований у 
колишньому будинку купця Шполянського, збудованому наприкінці ХІХ століття 
в чудовому стилі раннього модерну. Відвідати цей храм мистецтв варто бодай 
для того, щоб помилуватися полотном польського художника-баталіста Войцеха 
Коссака «Кривава неділя», яке займає цілий зал, адже картина має розміри 4 на 
8 метрів!

ДВА ЛИСТИ НА ОДНУ ТЕМУ■

ПОЛІТПАРНАС

Лиш 
повертайся 
живим!

■

Якiсть 
нижче 
плiнтуса
Читач має отримувати 
газету в день її виходу

Василь КАЛЧУГІН, психолог Глобинської 
гімназії №1
Глобине, Полтавська область

 Добрий день, молодоукраїнці! Нез-
мінно читаю вас, доношу патріотичне 
слово до моїх гімназистів. Щиро дякую 
Вам за Вашу працю, за цікаві й корисні 
публікації.
 Сьогодні хочу акцентувати увагу на 
питанні, яке, здавалося б, менш суттє-
ве, але, насправді, глибинне й визна-
чальне для наслідків війни з путінсь-
кою навалою. Це питання ідеологічного 
протистояння, доступу моїх співвітчиз-
ників до інформації. Нехай мій лист 
буде відкритим до керівництва ПАТ 
«Укрпошта», до всіх гілок влади.
 Я запрошую заступника міністра інф-
раструктури Юрія Лавренюка приїхати 
до мене в м. Глобине Полтавської облас-
ті й переконатися, що робота Укрпош-
ти розвалена, що листонош скоротили 
і кореспонденцію доставляти нікому. 
Розігнавши невтомних трударів, котрі 
сумлінно працювали за копійки (а дехто 
й далі продовжує від безвиході тягнути 
лямку), пани з Укрпошти безсоромно на-
хапали собі такі зарплати, що вже пере-
вершили Президента держави. Хочу за-
питати: «Це за які заслуги?».
 «Оптимальний режим», про який 
відписав нашій газеті (від 10 жовтня 
2018 р.) пан Лавренюк, зовсім не оп-
тимальний! Це його особиста аберація 
й дисгнозія. Бо мені, як і сотням моїх 
земляків, газет і журналів за тиждень 
не приносять ні разу! Особисто ход-
жу після роботи на пошту, щоб забра-
ти свої передплатні видання. Це добре, 
що живу поруч, а як же бути інвалідам, 
хворим, воїнам із пораненнями, людям 
похилого віку, всім тим, хто мешкає да-
леко від поштового відділення? У де-
сятках сіл району поштові відділення 

давно закриті. То як же людям отри-
мати, дочекатися живої газети, опера-
тивного друкованого слова, пенсійних 
грошових переказів? До того ж фахові 
журнали не доходять місяцями. Так, 
свій журнал «Усе для роботи психоло-
га» я не отримав ні у вересні, ні у жовт-
ні. Глузуванням із людей, наругою над 
ними, їхніми потребами вважаю заяви 
ПАТ «Укрпошта» про «надання послуг 
населенню відповідно до норм чинного 
законодавства». Переконаний, що слід 
негайно змінювати такі недолугі «нор-
ми законодавства» або хамовитих і без-
відповідальних керівників Укрпошти 
на всіх рівнях.
 Відповідно до норм законодавства 
України керівництво ПАТ «Укрпош-
та» слід притягнути до кримінальної 
відповідальності, бо ним злочинно пе-
рекривається доступ громадян до ін-
формації. Хочу щоб Генпрокуратура 
невідкладно взялася за їхню злочин-
ну бездіяльність, через яку тисячі ук-
раїнських читачів змушені згортати пе-
редплату періодики.
 Наполегливо вимагаю від керівниц-
тва СБУ з’ясу вати, хто керує Укрпош-
тою, чи не перебувають її керівники в 
руках спецслужб Російської Федера-
ції? Бо розвал поштової мережі по всій 
країні інакше як диверсією ворога на-
звати не можна. Блокування доставки 
перед платних видань — це питання на-
шої національної безпеки, нашої пе-
ремоги у війні, питання ідеологічних 
переконань, інформативності суспіль-
ства, його освіти, розвитку, морально-
го та психологічного самопочуття на-
ції.
 Хочу нагадати панові Лавренюку 
та його команді слова Антона Чехова: 
«Яка насолода — поважати людей!». 
Спробуйте! Не відписками, а конкрет-
ними, ефективними справами. ■

Байдужість ПАТ 
«Укрпошта» — це агресія!
І за це керiвникiв вiдомства треба притягнути 
до кримiнальної вiдповiдальностi

Володимир ЛИСАК
Київ

 Моя скарга полягає в тому, що 
я вкрай незадоволений доставкою 
друкованих засобів інформації (зок-
рема газети «Україна молода», хоча 
передплачую й інші видання). Робо-
та поштового відділення №212 у м. 
Київ підлягає нищівній критиці, ос-
кiльки газети доставляють перед-
платникам нерегулярно. У кращому 
випадку примірник газети отримаєш 
наступного дня після випуску, а то й 
узагалі можуть принести всі газети 
за цілий тиждень разом. Наприклад, 
6 листопада 2018 р. (коли писав цьо-
го листа) ще не отримав газети за 2 
листопада (тобто у вівторок не отри-
мав ще за п’ятницю). Шановні керів-
ники Укрпошти, зрозумійте, газета, 
отримана наступного дня, вже не га-
зета, а макулатура. А навіщо мені 
платити за макулатуру шалені гро-
ші (хоч я й хочу підтримати україно-
мовне видання, яких залишилося не 
так уже й багато в нашій країні).
 Нещодавно на запитання жур-
наліста Д. Гордона, що буде з газета-
ми, нардеп Д. Добродомов відповів 
однозначно: «Вони зникнуть». А 
я вважаю, що в цьому буде значна 
провина Укрпошти. В цієї устано-
ви амбіцій дуже багато: то підвищу-
ють плату за доставку кореспонден-
ції, посилок, періодики, грошових 
переказів, то відмовляються достав-
ляти пенсії літнім людям тощо, а от 
якість своїх послуг не покращують 
— вона так і залишається вкрай 
незадовільною, як кажуть: нижче 
плінтуса. ■

10 УКРАЇНА МОЛОДА
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Якщо за робочу гіпотезу 
узяти оцінку Української 
асоціації видавців та про-
давців книжок про те, що 
на ринку з’являється лише 
третина від усіх облікова-
них Книжковою палатою 
назв друкованих видань, то 
упродовж 1999–2001 рр. у 
рейтингу «Книжка року» 
оцінювалися практично всі 
новинки. Це означає, що за 
всієї тодішньої невиробле-
ності оцінкового механіз-
му рейтинг був, сказати 
б, соціологією прямої дії, 
що фіксував зміни попиту-
пропозиції й давав підста-
ви для прогностики.

 Водночас ми не уникали 
й традиційної методики ан-
кетування читачів і покуп-
ців книжок. Із постанням 
газети «Книжник-review» 
(яка була й інформаційною, 
і ресурсною, і адміністратив-
ною базою рейтингу), стенд 
«Книжка року» регуляр-
но з’являвся на усіх тодіш-
ніх ярмарках — у Києві, 
Львові, Харкові, Дніпрі й 
навіть за кордоном — у Кра-
кові, Празі, Москві. З нами 
працювали волонтери — 
студенти факультету книго-
знавства і книговидавничої 
справи Київського Націо-
нального університету куль-
тури і мистецтв під проводом 
професорки Валентини Мед-
ведєвої. Перше опитуван-
ня здійснили 2001-го серед 
відвідувачів трьох тогоріч-
них ярмарків та обох най-
більших книгорговельних 
центрів — столичних «Пет-
рівки» і «Квадрату».
 Опрацьовано близько 
трьох сотень анкет, які да-
вали відповіді щодо книж-
кових пріоритетів спожи-
вача. Нагадаю: тоді жодної 
соціології книжкового рин-
ку не існувало; перше і єди-
не глибоко фахове дослід-
ження здійснить фірма GFK 
тільки шістьма роками піз-
ніше. Тож на сторінках «Кr» 
з’явилися перші діаграми, 
що унаочнювали сегмен-
тацію попиту. Виявилося, 
приміром, що українськи-
ми новинками (включно з 
інтерв’ю письменників та 
видавців) цікавилися 48% 
опитаних. Ще 10% воліли 
знати, що відбувається у за-
хідному книжковому світі. 
Для 8% пріоритетом було 
знання того, що відбуваєть-
ся у видавничій Росії.
 З останньої цифри, до 
речі, ми тоді не зробили яки-
хось далекосяжних вис-
новків. Але по тому, як у 
наступні роки з’являлися 
результати інших опиту-
вань, котрі потверджували 
пропорцію читацьких за-
цікавлень, виникає припу-
щення: а чи не було масове 
переконання у тотальній пе-
ревазі, яку українці відда-
вали російській книжці, — 
керованим навіюванням? 
Настільки сильним, що не-
абияк впливало на показ-
ники продажів? Нині, коли 
ми добре обізнані з механіз-
мами гібридної агресії, на-
стає прозріння: головною 
ланкою в окупації вітчиз-
няного книжкового ринку 
російським бізнесом було 
промивання українських 

мізків — мовляв, без «вєлі-
кой русской культури» нічо-
го стояти не може. І коли ця 
колективна псевдо-віра уста-
лилася, з’явилися суто тех-
нічні засоби її підживлення 
та зміцнення: демпінг сусід-
ської книжки й захоплення 
торговельних мереж.
 До речі, одним із лауре-
атів «Книжки року’2001» 
стало дослідження аме-
риканського політичного 
аналітика Едварда Кінана 
«Російські історичні міти» 
(К.: Критика) — либонь, пер-
ше на українському книж-
ковому ринку серйозне по-
передження про імовірність 
прийдешньої гібридної аг-
ресії РФ. З усього судячи — 
попередження не почуте й не 
прочитане (принаймні, прав-
лячою верствою).
 Ще один результат того 
першого опитування — 
для 44,3% читачів основ-
ним джерелом інформації 
про книжкові новинки були 
друковані періодичні видан-
ня. Далі йшли локації спон-
танного вибору: книгарні та 
базари. Інтернет тоді лише 
підіймався, а 5% телебачен-
ня просто фіксувало стан 
справ: із початком 2000-х усі 
телевізійні книжкові про-
грами зникли з ефіру.
 Тож, з огляду на чима-
лу увагу читача до традицій-
ної преси, ми запровадили у 
другій «Книжці року» нову 
процедуру: результат екс-
пертної сесії — довгі списки 
— передавався редакціям 
культурологічних видань, 
які й визначали шорт-листи. 
Досвід надалі не прижився, 
бо, попри більший інформа-
ційний розголос, такий фор-
мат знижував професійну 
планку рейтингу — у редак-
ціях газет-партнерів просто 
не було достатньої кількості 
книжкових фахівців.
 Тандем рейтинг —«Кr» 
не лише залучав до співпра-
ці конкурентні медії, а й на-
магався вплинути на розши-
рення книжкової тематики 
у загальній періодиці. 2002-
го почали моніторити їх з 
огляду на кількість і якість 
матеріалів, адресованих чи-
тачам. Щомісяця вибудо-
вували і публікували в «Кr» 
хіт-парад, а наприкінці року 
звели до підсумкового рей-
тингу, де лідером виявила-
ся газета «Дзеркало тижня», 
яка «перемагала» у семи мі-
сячних списках. По шість 
разів очолювали місячні хіти 

«ПіК», «День», «Українське 
слово», «Україна молода».
 Ще одна процедурна но-
вина «Книжки року’2001» 
— скорочення кількості но-
мінацій з 15 до нинішніх 7. 
По двох перших рейтингах 
ми зіткнулися з негативним 
ефектом в інформаційному 
просторі — розпорошенням 
уваги і журналістів, і читачів 
перед «натовпом перемож-
ців». А от іще одна новація 
знов-таки не прижилася — 
це коли «змішали» у номі-
нації «Красне письменство» 
новинки українських та за-
рубіжних авторів. Експер-
ти виявилися занадто пат-
ріотичними, надаючи мало 
не стовідсоткову преферен-
цію вітчизняним письмен-
никам. У підсумковому топі 
фігурували тільки два пере-
кладні видання: «Смішні 
любові» Мілана Кундери» 
та «Алхімік» Пауло Кое-
льйо. Тоді це, звісно, був пе-
редчасний крок. Але до ідеї 
припинення тепличного ре-
жиму для письменників-
українців повертаюся досі, 
принаймні, подумки.
 Четвертий рейтинг 
«Книжка року’2002» за-
пам’ятався кількома від-
криттями. Два перші місця 
в номінації «Вершини» посі-
ли амбітні багатотомові про-
екти: львівська «Кальварія» 
взялася за спадщину Дмит-
ра Донцова, а львівський же 
«Світ» випустив перший із 
запланованих п’ятдесяти 
том Михайла Грушевського. 
На жаль, обидва наміри досі 
остаточно не зреалізовані.
 Згадана «Кальварія» за-
світилася тоді дуже яскра-
во. Асоціація українських 
письменників (на чолі з Іго-
рем Римаруком), виріши-
ла зробити це видавництво 
базовим для АУП. «Книж-
ник-review» підтримав ідею 
і заснував власну книжко-
ву серію, що виходила там: 
п’ятикнижжя Василя Ко-
желянка, бойовики Леоніда 
Кононовича, «Культ» Люб-
ка Дереша, «Рівне / Ровно» 
Олександра Ірванця, «Мер-
ці» Ірен Роздобудько, «Сріб-
не молоко» Валерія Шевчу-
ка — не помітити цих видань 
було ніяк, усі вони входи-
ли до тодішніх хіт-парадів. 
Щоправда, лауреатом «Кr» 
жодна з цих книжок не ста-
ла — і це, хоч як дивно, мене 
тішило, бо інакше було не 
уникнути закидів у протек-
ціонізмі.

 Піднімалися й інші ви-
давництва. Щойно утворе-
не «Видавництво Старого 
Лева» дістало свій перший 
лавреатський диплом за 
книжку Дарії Цвєк «Ма-
лятам і батькам». Усі чоти-
ри перші книжки тоді ще 
юної столичної «Темпори» 
увійшли до своїх номіна-
ційних топів. Найвище, на 
четвертому місці, фігурува-
ли «Тіні зникомі» Валерія 
Шевчука — либонь, найви-
шуканіша за дизайном з усіх 
книжок пана Валерія.
 У знаного києвознав-
ця Віталія Ковалинсько-
го, котрий тоді ще не був 
експертом «КР», вийшла 
перша книжка серії «Київсь-
кі мініатюри», яких нині 
вже понад десять. Іще один 
майбутній експерт «КР» — 
Ігор Гирич — керував укла-
данням першої енциклопе-
дії «Українське козацтво» 
(К.: Ґенеза; Запоріжжя: 
Прем’єр) — донині актуаль-
ного довідника. Найбіль-
шою ж подією того сезону 
стало дослідження Наталії 
Яковенко «Паралельний 
світ» (К.: Критика) — в істо-
ричній номінації її рейтинг 
учетверо перевищував су-
марний показник видання з 
другого місця і, зрештою, от-
римав Ґран-прі.
 Серед сучасної українсь-
кої літератури в сезоні’2002 
було два неоспорні лідери: 
«Приватна колекція. Виб-
рана українська проза та 
есеїстика кінця ХХ століт-
тя» (Л.: Піраміда) та «Не-
прОсті» Тараса Прохаська 
(Івано-Франківськ, Лілея-
НВ). Підсумкова статисти-
ка була прихильна до «При-
ватної колекції», укладеної 
письменником і літерату-
рознавцем Василем Ґабором 
(через кілька років він та-
кож увійде до експертного 
кола «КР»). Фактично, ця 
осяжна, у понад 600 сторі-
нок збільшеного формату 
книжка ілюстративно-текс-
тово зафіксувала фундамент 
нового українського пись-
менства. А потім іще й запо-
чаткувала однойменну серію 
персонально-авторських то-
мів, ретельно зредагованих, 
перфектно оформлених, 
здебільшого піонерських за 
добором літератів і творів, 
що їх пан Василь випустив 
уже чи не під сотню.
 З іншого боку, «НепрО-
сті» були найрезонансні-
шим текстом не лише того 

року, а й — як тепер вид-
но — неперевершеним зраз-
ком мітотворчого письма, 
що досі відчутно впливає на 
нові письменницькі експери-
менти. Відтак, вибір був між 
книжковою та літературною 
подіями. Переважив пер-
ший. І це спричинило гучний 
експертний демарш: Окса-
на Забужко широко-публіч-
но заявила про свою незго-
ду і вихід з числа експертів. 
З повагою ставлюся до ви-
бору пані Оксани на користь 
Т.Прохаська (адже вона та-
кож представлена в антоло-
гії «Приватна колекція»), 
але з вище означених мір-
кувань аж ніяк не можу вва-
жати «помилковим» тодіш-
ній рейтинговий підсумок. 
До всього, неоднораз наголо-
шував: усі книжки, що пот-
рапляють до Коротких спис-
ків, — варті найвищої уваги. 
Книжковий п’єдестал — річ 
умовна. Завдання рейтингу 
не так «розставити по міс-
цях», як зафіксувати різні 
рівні літературно-книжко-
вого процесу.
 Припинення експерт-
них обов’язків — річ звична 
у «Книжці року». Найчасті-
ше складають свої повнова-
ження ті, перед ким пос-
тають цейтнотні виклики 
через написання власних 
книжок. Водночас, щороку 
з’являються нові поважні 
особистості. 2001-го до екс-
пертної роботи зголосилися 
блискучий аналітик (і полі-
тичний, і літературний) Ми-
кола Рябчук, у недалекому 
минулому головний редак-
тор ексклюзивного на тоді 
журналу ArtLine Юрій Че-
кан, на той час головний ре-
дактор каналу «1+1» Юрій 
Макаров, голова Коміте-
ту з питань культури Вер-
ховної Ради Лесь Танюк, 

політолог Костянтин Ди-
кань, представницею «Ук-
раїни молодої» у «Книжці 
року» стає завідувачка від-
ділу культури Валентина 
Клименко. 2002-го до екс-
пертів «КР» долучаються 
завідувачка відділу теорії 
літератури Інституту літе-
ратури НАНУ Тамара Гун-
дорова, віце-президент Киє-
во-Могилянської академії 
Володимир Панченко, пре-
зидент Українського фі-
лософського фонду Сергій 
Пролеєв, тоді головний ре-
дактор журналу «Книжко-
вий огляд» Михайло Сидор-
жевський, завідувач відділу 
культури газети «Голос Ук-
раїни» Віталій Жежера.
 2002-го сформульова-
но ідею головного призу 
«Книжки року»: закупити у 
видавців-переможців видан-
ня-лавреати й тим самим до-
помогти бібліотекам у ком-
плектуванні актуальних 
фондів. Тодішній міністр 
культури Юрій Богуцький 
спрямував рекомендаційно-
го листа до Парламентської 
бібліотеки, яка здійснюва-
ла державну програму цен-
тралізованої закупівлі кни-
жок для книгозбірень, де 
містилося таке формулю-
вання: «Перевага надаєть-
ся книжкам-переможцям 
Всеукраїнської акції «Книж-
ка року». Тоді — єдиний раз 
на державному рівні — було 
придбано 500 комплектів 
книжок-переможців (по три 
кращі в кожній із семи номі-
націй).
 Рейтингу виповнилося 
лише чотири роки, коли в од-
ному з конкурентних видань 
з’явилася цікава репліка: 
«Деяким неофітам здаєть-
ся, що «Книжка року» була 
завжди» (Книжковий клуб 
плюс. 2002, №2). ■

СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Соціологія прямої дії:
відкриття і прорахунки, демарші й компліменти
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Експертна сесія’2001: Дмитро Стус та Оксана Забужко.❙
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«Стремление к отделению Малороссии 
от Великой России»
 Народився Іван Липа 24 лютого 1865 
року в селі Дальнику поблизу Одеси в 
сім’ї священика. Згодом родина пере-
бралася у Керч. 
 Першу освіту Іван Липа здобув у на-
родній школі при грецькій церкві. Отри-
мавши початкову освіту, вступив до Кер-
ченської гімназії. Під час навчання ці-
кавився літературою, історією, природ-
ничими науками. У 19 років вступив на 
медичний факультет Харківського уні-
верситету. 
 «У своєму студентському середови-
щі він не поділяв поглядів українофілів, 
які не вірили у відродження української 
культури, розглядали її у складі росій-
ської, возвеличували роль російської 
літератури й культури, — пише дослід-
ник Володимир Половець. — Наслід-
ком спілкування національно свідомої 
молоді стало формування першої мо-
лодіжної української таємної органі-
зації «Братство Тарасівців». Поїздка в 
колі своїх однодумців — Миколи Байз-
дренка, Михайла Базелькевича, Віталія 
Боровика — до Канева в 1891 році, клят-
ва на могилі Тараса Шевченка в тому, що 
вони будуть займатися конкретною агі-
таційною роботою, виданням листівок, 
брошур, часопису, вірно служитимуть 
своєму народові, підноситимуть славу 
України, поширюватимуть знання про її 
історію, культуру, активно впроваджу-
ватимуть українську мову навіть у між-
народних зносинах, закінчилася утво-
ренням таємного товариства. Кінцева 
мета «Братства» — проголошення само-
стійної держави зі своєю автокефальною 
помісною церквою».
 Звісно, поліція не дала можливості 
«тарасівцям» розгорнути свою діяль-
ність. Тринадцять місяців допитів, 
слідство, суд і — вирок. За «стремление 
к отделению Малороссии от Великой 
России» Іванові Липі заборонили про-
тягом трьох років жити в центральних 
губерніях, натомість він мав повсякчас 
перебувати під наглядом поліції. 
 Згодом Іван Липа напише: «Я скін-
чив середню й вищу школу, але найви-
щу освіту дістав у тюрмі». Звісно, про 
подальше навчання в університеті мож-
на було лише мріяти. Так почалися для 
юнака життєві «університети». Під на-
глядом поліції Іван Липа жив спочатку 
в Керчі, а потім в Казані, де у 1897 році 
закінчив університет, отримавши дип-
лом лікаря. 
 Напевно, сама доля розпорядилася, 
аби Іван Липа став лікарем. Не рахую-
чись з власними потребами та часом, він 
лікував бідних людей на хуторах, у се-
лах, робітничих селищах. 

Щоденно протягом 33 років писав 
«Казку буття»
 Є в цьому певна закономірність: лі-
карі з часом перетворюються на талано-
витих лікарів, одночасно зцілюючи тіло 
та душу. Іван Липа не став винятком із 
правила, активно займаючись літератур-
ною творчістю. У його творчому доробку 
— казки, новели, поезії. Крім того, Іван 
Липа склав 13 притч і щоденно протягом 
33 років писав «Казку буття». 

 

Аналізуючи літературну спадщину Іва-
на Липи, Іван Половець пише: «Його ві-
домі збірки «Оповіді про смерть, війну 
і любов», «Тринадцять притч» свідчать 
про обдарованість у літературній справі, 
якою він займався з п’ятнадцятирічного 
віку. Невід’ємною складовою творчого 
доробку Івана Липи є його епістолярна 
спадщина. У написанні листів письмен-
ник залишався насамперед майстром 
слова. З епістолярію Івана Липи можна 
довідатися не лише про важливі історич-
ні події, а й про те, що більшість листів 
самі по собі були довершеними твора-
ми. 
 Саме в листах, у спілкуванні зі свої-
ми адресатами розкривається його не-
повторний внутрішній світ, особливості 
характеру, відображається громадська і 
політична діяльність, засвідчується низ-
ка історичних подій і фактів кінця XIX 
— початку XX століття». 
 Особливим містом для Івана Липи 
стала Одеса. Починаючи з 1902 року 
впродовж 16 років він працював там лі-
карем. Саме у цьому південному місті 
він зустрів свою майбутню дружину. 
Медсестра Марія Булдовська походи-
ла зі священицької родини з Полтавщи-
ни. Її брат підтримував національний 
український рух у церкві і згодом був 
ви свячений на єпископа Феофіла Хар-
ківської єпархії Української автоке-
фальної православної церкви. На жаль, 
родинне щастя тривало недовго. 
 Після трагічної смерті дружини Іван 
Липа знайомиться з Марією Шепель-
Шепеленко, якій судилося стати його 
обраницею. Філолог за освітою, Марія 
походила зі старовинного українського 
роду. Вона стала турботливою дружи-
ною, замінивши чотирирічному Юрку 
— сину лікаря Липи — померлу матір. 
 На Одещині Іван Липа розпочав 
будівництво лікарні у Великому Дальни-
ку, сподіваючись допомогти стражден-
ним. Пізніше син Юрій Липа так описав 
цей насичений період життя свого бать-
ка: «В Одесі життя Івана зацвітає дивни-
ми садами. Він знайшов себе. Знайшов у 

частих мандрівках по Україні (Чернігів, 
Катеринославщина, Херсонщина, Пол-
тавщина, Крим, Кубань, Галичина, Бу-
ковина). Тепер — праця. Праця над на-
родом — для нації».
 Іван Липа багато мандрує. Паралель-
но займається громадською та творчою 
роботою. Цей період його життя доволі 
інтенсивний. Він читає лекції у «Про-
світі», працює у видавничому гурт-
ку «Одеська літературна спілка», «Ук-
раїнському клубі», бере участь у виданні 
літературно-мистецьких журналів «Ос-
нова» і «Степ», в яких друкувалися тво-
ри молодих талановитих авторів: Бориса 
Грінченка, Ольги Кобилянської, Пана-
са Мирного, Данила Мордовця, Дніпро-
вої Чайки, Олеся Кандиби, Миколи Во-
роного. 
 У 1913 році Іван Липа друкує повість 
«Острови Самотності», присвячений дру-
жині Марії, який високо оцінили крити-
ки. Йому вдалося здійснити свою мрію 
— заснувати видавництво «Народний 
стяг» — єдине на той час українське ви-
давництво в Одесі. Саме в цьому видав-
ництві побачили світ такі твори, як «Та-
бори полонених українців» Олександра 
Скоропис-Йолтуховського, «Приказки 
про москалів і німців» Степана Рудансь-
кого, «Контрасти» та «Малюнок жит-
тя» Ілька Гаврилюка, серія «Казок про 
волю» Івана Липи. У цьому видавництві 
надрукував свої брошури також Юрій 
Липа: «Союз визволення України» (іс-
торія і діяльність)», «Гетьман Іван Мазе-
па», «Носіть свої відзнаки», «Королівс-
тво Київське по проекту Бісмарка». 

«Як я пішов у революцію...»
 Тим часом і Україну сколихнули 
події Лютневої революції 1917 року. 
Життя Івана Липи кардинально зміни-
лося. Його обирають делегатом від Одеси 
до Української Центральної Ради, зго-
дом він стає комісаром уряду Одеси, а за 
гетьманату Павла Скоропадського обій-
мав посаду лікарського інспектора Оде-
си. Під час Директорії Іван Липа збирає 
автокефальний Собор, при ньому Ав-
токефальна церква отримала самостій-
ність і підтримку уряду. До речі, Іван 
Липа був одним із авторів проекту пер-
шої Конституції УНР (1918). 
 24 грудня 1918 року Директорія 
сформувала свій перший уряд — Раду 
народних міністрів, яку очолив Воло-
димир Чехівський. У цьому уряді Іва-
на Липу призначили керівником управ-

ління культів при Міністерстві освіти. 2 
січня 1919 року Іван Липа прибув з Оде-
си до Києва. Пізніше він розповість про 
пережите у ті часи у статті «Як я пішов 
у революцію»: «Усе міністерство моє 
складалося із 160 чоловік, але евакую-
валося лиш чоловік із 30, найбільш сві-
домих і потрібних міністерству. З виїз-
дом із Києва робота в масштабі держав-
ному в моєму міністерстві скінчилася». 
 У новому Кабінеті народних 
міністрів, який очолив Сергій Остапен-
ко, Іван Липа обійняв посаду керівника 
справами міністерства культів. На жаль, 
уряд Остапенка не протримався й двох 
місяців, невдовзі новим прем’єр-мініст-
ром став Борис Мартос. Іван Липа вико-
нував свої обов’язки на правах тимчасо-
вого керівника міністерства, проте Ди-
ректорія на черговому засіданні звіль-
нили його з керівної посади (при цьому 
заднім часом — 23 квітня). Попри те, що 
міністерська кар’єра Івана Липи трива-
ла лише чотири місяці, він встиг дещо 
здійснити. 
 На початку червня 1919 року 
Кам’янець-Подільський став тимча-
совою столицею Української Народної 
Республіки. Іван та Юрій Липи на де-
який час оселилися у цьому місті. Юрій 
Липа писав: «Невеличка українська ар-
мія, оточена в Кам’янці на Поділлі з усіх 
боків більшовиками і поляками, не мали 
нізвідки помочі. День і ніч відбивалися 
від ворога частини Директорії, оборо-
няючи свою тимчасову столицю. Надія 
була, що окремі повстання по цілій Ук-
раїні сполучаться в одно загальне, і тоді 
вдається наново здобути обидві столиці 
України. Треба було б тільки видержа-
ти. 
 Не вистачало харчів, обмаль було 
амуніції, але з тим ще так-сяк давали 
раду українські бійці. Не було чим лі-
кувати хворих і ранених. Військові й 
цивільні шпиталі були переповнені, але 
перемучені лікарі, сестри й фельдшери 
не могли хворим багато помогти. Люди 
вмирали і недалеко від фронту, і в само-
му Кам’янці від нестачі найпотрібнішо-
го. А на це не було ради. Батько мій, тоді 
лікар Військового міністерства, прихо-
див сумний і мовчазний. Дуже часто до-

ПОСТАТЬ

«Святий вогонь, що його ми сміливо 
запалили, уже ніколи не погасне»
Незалежність України від Росії пропагував Іван Липа, який був одним із авторів Конституції УНР, поетом, 
лікарем, мандрівником і батьком, який зумів виховати достойного сина

■

Наталія ОСИПЧУК 

Співзасновник створеного у Полтаві у 1891-го таємного товариства «Братство Та-
расівців», учасники якого дали клятву на могилі Кобзаря всіма засобами поширю-
вати серед українців ідеї Тараса Шевченка. Український комісар Одеси у 1917-му. 
Міністр віросповідань УНР у 1919-му...
13 листопада минуло 95 років від дня смерті українського письменника, культурного і 
громадського діяча Івана Липи. Його життєвий шлях — приклад служіння рідній землі. 

Іван Липа.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

Юрій Липа.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

1 вересня 1903 р. (за старим стилем) 
у Полтаві на святі з нагоди відкриття
пам’ятника Івану Котляревському. 
Іван Демченко на задньому плані. 
Перед ним стоять зліва направо: 
Іван Липа, Леонід Жебуньов 
та Василь Кравченко.
Фото з сайта histpol.pl.ua.
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Істинна популярність і телевізійна
 30 листопада — день народження лауреата На-
ціональної премії імені Тараса Шевченка, народно-
го артиста України Назарія Яремчука. Цього дня 
йому виповнилося б 67. 
 Як глибоко національний співак, Назарій Ярем-
чук ніколи не втрачав гідності українця, не міняв її 
ні за гроші, ні за звання та привілеї, які за комуніс-
тичної доби щедро роздавалися митцям послужли-
вим, згорбленим у покорі. 
 Не таємниця, що тоді було престижно висту-
пати на Центральному телебаченні у Москві. Вва-
жалося, якщо співака покажуть по ЦТ, то в Києві 
на нього вже інакше дивляться. Він уже «свій». Та 
в Назарія була не така натура, він не оббивав мос-
ковські пороги й не випрошував благо «засвітити-
ся на вседержавному каналі». Хоча його не раз і за-
манювали російськими піснями, обіцяючи всесвіт-
ню славу, престижні гастролі та великі гроші. Але 
він був переконаний: «Постійна участь у теле- чи 
радіопередачах, можливо, й може принести попу-
лярність виконавцю, але якщо немає майстерності, 
професіональної підготовки, то телебачення,як 
рентген, висвітить цей недолік. Тому помиляють-
ся ті виконавці, які вважають: взяти участь у де-
кількох передачах ЦТ чи УТ — це значить бути по-
пулярним. Телебачення з його величезними мож-
ливостями покликане пропагувати зразки мистец-
тва, які є на рівні вимог часу. І хотілось, щоб тільки 
виконавець, творчість якого відповідає цим вимо-
гам, мав право на популяризацію». 
 Що ж до популярності, то він вважав, що її мож-
на завоювати тільки тяжкою працею, виступаючи з 
концертами: «Бо кожна концертна пісня — це квін-
тесенція найбільшої душевної інформації митця, 
яка повинна доходити до серця слухача. Ніщо не 
може замінити живий емоційний спів, безпосеред-
ній контакт виконавця з глядачами. Це той місток 
до визнання, який справжній митець мусить пере-
ходити щодня, аби потвердити свою істинну попу-
лярність, а не штучну, зроблену на телеекрані».
 Його пісня народжувала радість і гнів, доброту і 
відчуття людської гідності... Та ще забилась у його 
піснях струна українського єства, яку не сплутаєш 
ні з ким і ні з чим...
 І цілком природно, що задовго до проголошен-
ня незалежності Назарій Яремчук проспівав пісню 
на вірші Вадима Крищенка «Запорозькі козаки». 
Не всім можновладцям тоді сподобалися слова «на-
учіть нащадків так любити волю», бо ж Україна ще 
тоді була «між рівними рівна, між вільними віль-
на». Але коли в потужному пориві зал встав, то була 
вершина щастя для нього не тільки як творця, а й 
патріота рідної землі. 
 І коли нарешті Україна стала незалежною, він 
увесь світився і мало не крізь сльози зізнався Ва-
диму Крищенку: «Заради цього я живу!». І це була 
щира правда. 
У щоденнику з’явились ці рядки:
Я разом із своїм народом
Душею і плоттю, і кров’ю,
Подихом, кожною клітиною
І в радості, і в горі — 
Це моє щастя до загину,
Я по життю, по бурях
Твердо лину.

(29.05.1992. Луцьк)

«Нам необхідно віднайти себе…»
 Перебіг подій початку 90-х спонукав Назарія 
Яремчука до вивчення історії України. І як колись, в 
юності, свої сокровенні думки Назар довірив своєму 
щоденнику. Коли читаєш ті щоденникові записи, ро-
зумієш, наскільки актуальними є його думки сьогод-
ні, наскільки далекоглядним він був тоді, у 90-х. 
 У своїх історичних розвідках співак намагав-

ся не тільки з’ясувати, що ж було, а й застерегти 
від політичних помилок. «Ця розвідка, — пише 
Яремчук, — покликана велінням душі, бажанням 
розібратися в темних хащах нашої буденності, виз-
начитись, що ж було з нами, великим, добрим і пра-
цьовитим народом України. Адже була історія, тра-
гічна історія, яку ми не знали і яку нам до невпізна-
ваності викривили. І якщо ми не знаємо своєї іс-
торії, то що вже казати про увесь світ. Вони, тим 
більше, й не здогадуються, хто ми! 
Хто не знає себе,
Хто не вірить у себе,
Хто не знає, хто він,
Хто не знає про кров,
Що у жилах струмить;
Тому жити не треба
На нещасній — щасливій Землі.
Як не знаєш свою Україну,
То не бачити більше тобі
Ані сонця, ні неба,
Кожен повинен знати себе,
Бо в тобі — краплина Батьківщини. 

(7.11.1993. Лос-Анджелес). 
 Протягом віків недоля чорним круком кружля-
ла над нашою славною багатостраждальною землею. 
Багато дечого залежало від нас, але, віддавши свою 
волю другим народам, ми практично не належали 
собі, а — іншим державам. Тобто наш нарід служив 
другим народам, збагачував їх. Наші генії представ-
лялись геніями інших народів. Але Великий Совєт-
ський Союз — глиняний циклоп внаслідок так зва-
ної демократизації — розвалився. Імперія розвали-
лась у критичній точці тиску національного. Після 
цього чистий гомосовєтікус. З’явилися незалеж-
ні держави — еволюційним шляхом, відносно, без 
краплини крові. І тут вакуум в душах людей…
 Свіжим вітром стало відродження історії, 
релігії, культури, мистецтва, заборонених раніше 
справжніх народних традицій. Розпочалося віднов-
лення в пам’яті народу сотень справжніх величних 
імен національних героїв. Тому сьогодні нам необ-
хідно проаналізувати все це і усвідомити, куди йти, 
що робити і як віднайти себе, повірити в себе, щоби 
знову не заблудити на перехрестях третього тися-
чоліття.
Досить шукати «чужого Бога».
Віками шукали, та не знайшли
Але Бог є, він біля власного порога,
В твоїй він Батьківщині і в тобі!
Лише тоді зійде нам Боже провидіння,
Як піднесеш ти голову, розправиш рамен,
Вдихнеш свободи чистого повітря
І правди смолоскип світитиме нам у світах».
 Його переповнена емоціями натура у перші 
роки незалежності намагалася збагнути історичні 
процеси в України, щоби потім втілити свої розду-
ми і переживання у пісенні образи. Але, на жаль, не 
судилося...
 Від того щасливого дня 1970 року, коли відбув-
ся перший публічний виступ юного Назарія Ярем-
чука на сцені Чернівецької обласної філармонії, 
проминуло не так уже й багато часу, чверть століт-
тя, як настав гіркотний день 1995 року, коли 30 
червня перестало битися його серце. 
 Першої миті переважна більшість людей не 
відразу усвідомила, що втратила глибоко націо-
нального митця, проте на підсвідомому рівні відчу-
ла, як стогне земля, прощаючись зі своїм чудовим 
співцем і вірним сином. І того спекотного липнево-
го дня 1995 року прийшло попрощатися з Назаром 
Яремчуком настільки багато люду, що здавалось: 
до Чернівців з’їхалися не тільки його друзі, побра-
тими та шанувальники, а й вся Україна проводжа-
ла його в останню дорогу. ■

водилося тільки безпорадно ди-
витися, як гинуть від пошестей 
і хвороб найкращі люди». 
 У листопаді 1920 року роз-
почався наступ більшовиків, 
тож Іванові Липі, як і багатьом 
українським діячам, довелося 
емігрувати до Польщі. 24 бе-
резня 1921 року Іван Липа став 
міністром здоров’я й опікуван-
ня в еміграційному уряді. І зно-
ву вдалося реалізувати лише 
дещицю з того, що замислюва-
лося, адже наказом Директорії 
УНР 5 серпня 1921 року було 
звільнено весь уряд. 
 На початку 1922 року, піс-
ля поразки національно-виз-
вольних змагань, Іван Липа 
переїхав до Львова і оселився у 
Винниках, де активно починає 
займатися лікарською практи-
кою. Багатьом стражденним 
була відома адреса медичної 
лабораторії з вивіскою «Прий-
має д-р мед. Іван Липа». Дово-
дилося виживати, потерпаючи 
від матеріальної скрути. Було 
морально важко від того, що не 
мав можливості возз’єднатися з 
родиною. На той момент дружи-
на Марія залишалася в Одесі, а 
син Юрій, який на той час був 
студентом медичного факуль-
тету університету, навчався в 
Познані. Іван Липа міг розра-
дити себе лише листуванням з 
близькими людьми. 
 На щастя, доля подарувала 
Іванові Липі щасливі хвилини 
спілкування з істориком, мо-
вознавцем, міністром освіти і 
віросповідань в уряді УНР мит-
рополитом Іваном Огієнком (ві-
домим як православний митро-
полит Іларіон). Спілкування з 
цією непересічною особистістю 
додавало Липі життєвої снаги. 
 Залишив свої спогади про 
Івана Липу і митрополит Іван 
Огієнко, опублікувавши свої 
спогади в часописі «Наша 
культура»(1937 р.). У спога-
дах Іван Огієнко цитує Івана 
Липу: «Наш державний здвиг 
невгасимим вогнем запалить 
усі живі українські душі, і сво-
го часу таки принесе відповід-
ний плід. Помремо ми, але свя-
тий вогонь, що його ми сміли-
во запалили, уже ніколи не по-
гасне. Це те, що переживе нас і 
створить найрозкішніші леген-
ди в Україні...»
 У Винниках Іван Липа ство-
рив свої новели «Кара» і «Уто-
ма», про які син Юрій писав, 
ніби вони «виткані блакитним 
цвітом». На жаль, стан здоров’я 
Івана Липи погіршувався з 
кожним днем (з травня 1919 
року хворів на рак шлунка). 
Його життя згасло 13 листопа-
да 1923 року — помер на руках 
Івана Огієнка. З дозволу митро-
полита Андрея Шептицького у 
похоронах православного Івана 
Липи брав участь греко-католи-
цький священик о. Гірняк.
 Іван Липа, напевно, перед-
чував наближення смерті, зро-
бивши такий запис у щоденни-
ку: «Чогось мені здається, що 
тринадцята дата буде щастити 
мені і що саме в цю дату я маю 
вмерти». 
 У 1937 році син Юрій вста-
новив на Винниківському 
цвинтарі, неподалік Стрілець-
кої могили, пам’ятник бать-
кові. І присвятив йому вірш: 
«Шляхетне чоло мого батька 
укрийте пелюстками від тро-
янд». Най ближчий друг небіж-
чика Микола Вороний присвя-
тив своєму побратимові поему 
«Євшан-зілля», в якій майс-
терно передав тугу Івана Липи, 
який вимушено опинився без 
сім’ї доживати віку на самоті. 
Напевно, його щастям було те, 
що він так і не дізнався про тра-
гічну долю свого сина Юрія...

Син достойний батька
 Про Юрія Липу варто згаду-
вати не лише з певними ювілей-
ними датами. Його діяльність 
ще потребує детального вивчен-
ня. Адже Юрій Липа — всебіч-
но обдарована особистість: лі-
кар, письменник, політолог. У 
контексті сучасних геополітич-
них подій особливо актуальною 
є його дослідження «Чорно-
морська доктрина». Юрій Липа 
обґрунтував перспективи Ук-
раїни як лідера країн басейну 
Чорного моря. Думки геополі-
тика тоді сприймали скептич-
но, адже Юрій Липа вважав, 
що основною віссю для Украї-
ни має бути не Схід-Захід, а 
Південь-Північ. 
 Юрій Липа переконли-
во доводив, що вісі «Північ-
Південь» дотримувалися ще 
київські князі, зокрема Ярос-
лав Мудрий, намагаючись по-
будувати свою державу «від 
моря до моря». Цей же напрям 
був визначальним за часів Ли-
товсько-Руської держави, а 
трохи пізніше «успіх револю-
ції Богдана Хмельницького 
правдоподібно був уможлив-
лений підтримкою османів», 
тобто «опертям на південь». 
Геополітична вісь України 
Південь-Північ дає ключ для 
розуміння сучасної ситуації, 
спонукає замислюватися над 
її майбутнім. Недаремно сьо-
годні концепція Юрія Липи 
викликає всебічне вивчення, 
адже це реальна можливість 
позбутися багатовікової за-
лежності від Росії. 
 Українська нація в уяві 
Юрія Липи — дієва та рішу-
ча. Висновок письменника 
лаконічний та актуальний: 
«Отже, треба бути, ставати са-
мим собою». Цю ж думку Юрій 
Липа втілює у таких поетич-
них рядках: «Вперед, Україно! 
В тебе тяжкії стопи! Пожари 
хат димлять з-під них: ні Росії, 
ні Європі не зрозуміти синів 
твоїх...», та наполягає на тому, 
що «відвічна вісь Батьківщини 
магнетує» до Півдня. 
 «Не в російському типі орді 
і не в змеханізованій по-німець-
ки масі можуть висловити себе 
українці, лишень у традицій-
них і міцних групах, — зазна-
чав Юрій Липа. — Одність, 
власна релігія, власна висока 
мораль і відвічні геополітичні 
підстави — це є величезні за-
повіти». 
 За такі погляди за Юрієм 
Липою полювали вороги. Під 
час гітлерівської окупації вліт-
ку 1943 року Юрій Липа переї-
хав на Яворівщину, де став ор-
ганізатором українського під-
пілля. Як лікар, організував 
підпільні курси з підготов-
ки медичних кадрів для УПА. 
Були спроби зі сторони окупа-
ційної влади встановити з ним 
контакт, проте жодної пропо-
зиції доктор Липа не прийняв. 
Більшовики мали конкретне 
завдання: відшукати і знищи-
ти вкрай небезпечного ворога 
комуністичного режиму. 
 Юрію Липі пропонували за-
лишити рідну землю та емігру-
вати. Він рішуче відкинув цю 
пропозицію: «Я не залишу тих, 
що стікають кров’ю в бороть-
бі за волю України». 20 серп-
ня 1944 року чекісти схопили 
доктора Липу, закатувавши в 
Шутовій Яворівського району. 
Коли його разом з іншими селя-
нами тримали, він спитав в од-
ного з хлопців: «Чуєш, дзвони 
в селі дзвонять, люди святять 
яблука, а нас — як з тобою пос-
вятили?» ...Пам’ятаймо про 
нащадків козацького роду — 
батька та сина Івана та Юрія 
Лип, справжніх українців. ■

НЕЗАБУТНІ

Гідність понад усе
Струна українського єства у творчості Назарія Яремчука

■

Марія ВИШНЕВСЬКА

Володимир Івасюк, Василь Зінкевич і наймолодший 
з них Назарій Яремчук  на зламі тисячоліть відкрили 
нову сторінку нашої пісенної творчості. Увібравши на-
родні інтонації, дали українській пісні ширші й пружніші 
крила, позбавили її отої заскорузлості, яку сповідува-
ла злякана душа чиновників від культури, та, певною 
мірою, і самі митці «совєтського режиму». Любов до 
рідної землі, до рідного народу, вірність раз і назавжди 
обраному творчому принципу — поєднання народно-
пісенної мелодики з сучасними ритмами — були в 
Назарія Яремчука глибинними та всепоглинаючими і 
вивели його у число тих небагатьох митців, які здійня-
ли пісенне небо над нами, змусили  прислухатися до 
неповторної рідної пісні... 

Незабутній Назарій Яремчук.❙



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Варіацій у цієї казки смаку є дуже 
багато, і залежать вони від смаків гос-
подинь та їхніх гостей. Якщо вам по-
добається чорнослив — чудово, дода-
вайте його, родзинки, курага, горішки 
— ідеально, шоколад, кокосова струж-
ка, мармелад, — не сумнівайтеся, зай-
вим це не буде. Крем також залежить 
від меж вашої кулінарної фантазії: ко-
мусь смакуватиме сметана, збита з 
цукром, з кількома краплями лимон-
ного соку чи цедрою лимона, комусь 
— згущенка, збита з маслом, а хтось 
полюбляє заварний крем. 
 Чим мене причарував медовик 

Іри Татарин із Хоросткова? Він надз-
вичайно пухкий і особливо смачний. 
 Потрібно: 2 яйця, склянка цук-
ру, 150 г меду, 2 столові ложки олії, 
склянка кефіру, столова ложка кори-
ці, 10 столових ложок (чубатих) бо-
рошна, столова ложка соди, а також 
те, що ви оберете, — горіхи, родзин-
ки, чорнослив тощо. 
 Яйця збити з цукром, додати ке-
фір, мед, олію, корицю і все ретельно 
збити міксером, додати муку, розмі-
шану разом із содою, горіхи мелені, 
все збити, форму змастити маргари-
ном і випікати до готовності, хвилин 
40. Готовність легко перевірити па-
личкою. Коли охолоне — розрізати 
на два або більше коржів і перемас-
тити кремом. ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Із початком снігів починаються 
справжні романтичні вечори з особ-
ливою випічкою. Бо господині, які 
діляться рецептом таких смаколи-
ків, називають їх романтичними, і 
це ще більше спонукає опанувати 
цю справу.
 «Це — проста випічка до чаю, 
але ж яка ароматна», — каже 
львів’янка Христина Сеньків про 
лимонний пиріг, який прижився 
у її родині. Напевне, все-таки є ро-
мантика в хвилюючому запаху цит-
рин, та й загалом хрусткої смачної 
випічки... Словом, треба спекти і 
перевірити!
 Інгредієнти: 1 пачка масла (чи 
маргарину), 2 яйця, пакетик розпу-
шувача, 0,5 склянки цукру, борош-
но — 2,5-3 склянки. Для начинки: 
великий лимон, склянка цукру.
 Масло натираємо на терці, вси-
паємо спочатку 2 склянки борош-
на і розпушувач, перетираємо ру-
ками в крихту. Яйця злегка збити з 
цукром і влити в крихту, змішати. 
Потрохи підсипаючи решту борош-
на, замісіть м’яке тісто, щоб не лип-
ло до рук, але добре розкачувалось. 
 Для начинки лимон вимийте, 
обдайте окропом, поріжте і виберіть 

кісточки, тоді зблендеруйте з цук-
ром (разом зі шкіркою).
 Тісто розділіть на більшу і мен-
шу частини, більшу розкачайте і 
викладіть у форму з невеликими 
бортиками. Вилийте начинку. Роз-
качайте другу частину тіста і обе-
режно покладіть зверху, щільно за-
щипайте краї. Зверху я ще посипа-
ла штрейзелем (перетерти в рівних 
частинах масло, борошно, цукор 
(можна ванільний).
 Випікати при 180 градусах 
близько 30 хвилин. Дайте трохи 
охолонути і ще теплим поріжте на 
шматочки, бо холодним цей пиріг 
дуже кришиться.
 Авторка ніжних круасанчиків 
— львів’янка Христина Лесик — 
каже, що навчилася їх випікати 
в італійського кондитера. «Тісто 
гарне в роботі, все просто. Вийшли 
гарні пухкі, ароматні. Більше мені 
здобні булочки нагадують».

 Потрібно: 500 г муки, 25 г дріж-
джів свіжих, 250 мл молока, 60 г 
цукру (ще — цукор для присип-
ки), 2 столові ложки олії, 2 яйця, 
ванілін, масло для прослойки 
(скільки візьме).
 Замішуємо тісто (не дуже твер-
де), накриваємо і ставимо на 1,5-2 
години, щоб підросло. Потім діли-
мо його на 5 частин, формуємо 5 ку-
льок. Масло розтоплюємо у мікро-
хвильовці або на водяній бані. Бе-
ремо першу кульку, розкачуємо не 
дуже тоненько та змащуємо мас-
лом і посипаємо цукром (за бажан-
ням). Потім розкачуємо наступну 
кульку, накладаємо на попередню 
та знову змащуємо маслом. І так 
повторюємо, поки не закінчать-
ся кульки. Останню не змащуємо! 
Потім беремо качалку та розкачує-
мо все, щоб отримати одну велику 
паляницю. Ділимо на трикутни-
ки, кладемо начинку та формуємо 
наші круасани. 
 Викладаємо на форму, вистеле-
ну пергаментом, та залишаємо ще 
на 1 годину. Випікаємо при темпе-
ратурі 180 градусів 20 хвилин. А 
далі ви знаєте: треба ще запашний 
чай чи какао, і романтичний вечір 
вдасться. 
 Смачного! ■

Перше
 Бурячковий суп-пюре. У 
прохолодну погоду дуже сма-
куватиме! Потрібно 3 картоп-
лини, цибулина, морквина, бу-
ряк, 2 зубчики часнику.
 Насамперед моркву і буряк 
потрібно натерти на крупній тер-
тці, цибулю, часник і картоплю 
нарізати. Подрібнений часник 
обсмажити у 2 столових ложках 
олії, додати цибулю і смажити 
до зарум’янення. Додати морк-
ву з бурячком, чайну ложку цук-
ру, чайну ложку яблучного оцту 
(або лимонного соку), переміша-
ти, накрити кришкою і тушкува-
ти 5-10 хвилин.
 У киплячий бульйон 
(1 л води) покласти картоплю, 
закип’ятити і варити 5 хвилин. 
Додати тушковані овочі і вари-
ти разом 15 хвилин. 
 Посолити, поперчити і 
вимкнути вогонь. Збити в блен-
дері чи комбайні і подавати із 
зеленню.

Ця риба
 Фарширований короп. Його 
я фарширувала й раніше. Утім 
нещодавно навчилася правиль-
но витягувати при цьому з ньо-
го каркас. Якщо готувати таку 
страву гостям, це бажано все-
таки вміти робити досконало. 
Ярослав Гуменецький зі Льво-
ва розповідає нам, як це зроби-
ти практично. «Обрізаємо плав-
ник і гострим ножем по ребрах і 
по хребту відділяємо м’ясо. Но-

жицями обрізаємо ближче до 
хребта і голови, по животу — і 
витягаємо каркас з кишками. 
Тільки не проріжте», — застері-
гає він.
 Потім рибу маринуємо. З 
цією метою ріжемо овочі (пе-
рець, кабачок, моркву, цибу-
лю, печериці). Все злегка об-
смажуємо і розділяємо на дві 
частини. В першу додаємо тро-
хи тертого імбиру, в другу — по 
чайній ложці порошку какао, 
лимонного соку з цедрою і меду. 
Фаршируємо рибину (дві части-
ни двома начинками), зшиває-
мо, викладаємо на бритванку, 
обкладаємо овочами і ставимо 
в духовку на 15-20 хвилин при 
температурі 200 градусів. Не в 
піст усе це можна присипати по-
тертим сиром.

Намащуємо...
 Квасолево-яблучний паш-
тет. Приготуйте обов’язково, це 
дуже смачно! Квасолю потрібно 
замочити у холодній воді на ніч, 
а вранці воду злити і відварити 
до готовності. Посолити за сма-
ком (квасолю потрібно варити 
на слабкому вогні, а солимо її 
наприкінці приготування).
 Цибулю почистити і дрібно 
нарізати. У сковорідці розігрі-
ти олію, додати цибулю, дріб-
ку солі, лавровий лист і дух-
мяний перець. Смажити цибу-
лю на слабкому вогні до прозо-
рості. Потім додати цукор і ще 
хвилину протушкувати, постій-

но помішуючи, поки цибуля не 
підрум’яниться. Дістати з ци-
булі горошини перцю і лавро-
вий лист. Яблуко почистити від 
шкірки і натерти на дрібній тер-
ці. Додати до цибулі й обсмажи-
ти разом, постійно помішуючи 
(приблизно 2-3 хвилини), при-
правити майораном і перцем.
 У блендер помістити квасо-
лю, додати цибулю з яблуком і 
змолоти в пюре. Перекласти в 
банку і залишити повністю охо-
лонути. Господині радять пода-
вати до столу з чорним хлібом 
та квашеними огірочками. А 
ще дуже смачно зверху посипа-
ти подрібненими горішками та 
насінням соняшнику.

З любов’ю
 Нут з овочами. Легка, але 
при цьому поживна і корис-
на страва. На склянку нуту по-
трібно: кабачок, баклажан, 
морквина, цибулина, помідор, 
50 мл олії, пучок зелені, час-
ник, сіль і спеції за смаком.
 Овочі помити, почистити, 
порізати дрібно і трохи обсма-
жити на олії. Окремо також на 
олії злегка обсмажити подріб-
нений часник і шматочок пер-
цю чилі без зерен. Додати нарі-
зані півкільцями цибулю, под-
рібнену моркву, обсмажити все 
разом. Висипати стакан відва-
реного нуту, перемішати. 

 Додати паличку кориці, 
сіль, перець за смаком. Тушку-
вати 15 хвилин, подавати при-
трушений зеленню.
 Будь-яка страва, приготов-

лена з любов’ю, смачна. Не ін-
гредієнти у страві головне, а 
те, як їх поєднати і приготува-
ти. Готуйте з гарними думка-
ми! ■

ВИПІЧКА

Запах меду 
та горішків
Медовик Іри Татарин із Хоросткова 

■

ТРАДИЦІЇ

Піст — для добрих 
справ і страв
Готуємо овочі і бобові 
у різних варіаціях

■

Фарширований короп.❙

Корисний нут з овочами.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Уже починається піст, із 28 листопада. Тому багато господинь 
трохи коригуватимуть меню. Ми вже не раз пересвідчувалися, 
що у піст готуємо смачніше і поживніше, бо більше і краще 
продумуємо страви, натхненніше вмикаємо кулінарну фанта-
зію, та й привід хороший — чисті думки, гарні дії. Свідомо 
підійшовши до кухонної справи, у піст таким чином можна 
очистити і душу, і тіло. Риба, бобові, горіхи, овочі і фрукти, 
олія, насіння — чи не схожий вам цей список із переліком тих 
продуктів, які радять дієтологи, лікарі, відомі загалу кулінари? 
Мені — дуже схожий, і це — ще додаткова причина готувати в 
піст із більшим бажанням. 

Хто не любить медовик?
Фото з власного архіву.

❙
❙

Лимонний пиріг львів’янки 
Христини Сеньків. 
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

ДЕСЕРТ

Італійський привіт
Романтичний лимонний 
пиріг і ніжні круасани 
до чаю

■

Смачні круасани.❙



СЕРЕДА, 28 ЛИСТОПАДА 2018 15СПОРТ
«Дуже приємно, що час i сили, які я віддавала підготовці до чемпіонату 
світу, увінчалися такою бажаною нагородою. Хоча відверто скажу, що 

золотий колір мені пасує значно більше».
Ганна Охота
українська боксерка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Чемпіонат країни, в яко-
му змагається лише шість ко-
манд, важко назвати повно-
цінним. Утім такі нині реалії в 
українському хокеї, що навіть 
вихід шести команд на старт 
змагань вважається для їх ор-
ганізаторів справжнім досяг-
ненням. Поява ж на хокейному 
небосхилі України херсонсь-
кого «Дніпра» стала справж-
ньою знахідкою для українсь-
кої хокейної ліги, адже дода-
ла змагальному сюжету турні-
ру нових, більш яскравіших, 
відтінків.
 Сталося так, що на старті 
сезону дебютанти ЧУ з Херсо-
на навіть перебували на чолі 
турнірної таблиці, проте дов-
го утримувати максимальний 
хід не змогли. Проте й після 
майже половини пройденої 
дистанції «Дніпро» перебуває 
в хорошому ігровому тонусі, 
міцно тримаючись на другому 
щаблі протоколу й маючи не-
поганий «гандикап» над чин-
ним чемпіоном. Загалом пере-
бування «Донбасу» на третій 
сходинці турнірної таблиці 
виглядає так само незвично, 
як і потужний плин «Дніп-
ра». Утім після переконливої 
перемоги над «Кременчуком» 
у матчі-відкритті сезону до-
нецький клуб поступово зда-
вав позиції. Коли ж хокеїсти, 
очолювані словаком Юліусом 
Шуплером, швидко вилеті-

ли з Континентального кубка, 
«Донбас» узагалі став не схо-
жим на себе.
 Чого лише варта натужна 
перемога в їхньому останньо-
му матчі, зіграному в Києві 
проти «Крижаних вовків». Ко-
лектив, який у поточному се-
зоні примудрявся пропускати 
за матч від фаворитів по десять 
шайб, дав справжній бій чин-

ному чемпіону, змусивши не-
абияк понервувати їхнього но-
вого-старого наставника Сер-
гія Вітера. Зрештою, першими 
пропустивши, «червоно-чорні» 
знайшли в собі сили, аби уник-
нути іміджевих неприємностей 
(6:4). Примітно, що за п’ять 
днів до непростого київського 
вояжу «Донбас» на своїй арені 
в Дружківці відверто позну-

щався над молодими «вовка-
ми», закинувши в їхні воро-
та більше десятка шайб (11:2). 
Схоже, що цей розгром не най-
кращим чином вплинув на пси-
хологічну готовність підопіч-
них Вітера до їхнього наступно-
го матчу, проте до сенсаційно-
го реваншу столичних «вовків» 
справа все ж не дійшла.
 «Сьогодні ми значно краще 

зіграли в захисті, хоча й були 
моменти, коли закидали шай-
би самі собі. Але це наша звич-
на історія. Проте після роз-
громної поразки в Дружків-
ці ми попросили хлопців гра-
ти більш зібрано, особливо в 
захисті», — головний тренер 
«Крижаних вовків» Микола 
Сидоров пояснив, що дозволи-
ло його підопічним гідно зігра-
ти проти титулованого супер-
ника.
 А от Олександру Сеуканду, 
котрий донедавна очолював 
харківське «Динамо», довело-
ся вибачатися за гру своїх пі-
допічних у матчі проти «Кре-
менчука». 3:9 — із таким ра-
хунком харків’яни вдома про-
грали лідеру чемпіонату, після 
чого знаний у вітчизняному 
хокеї наставник написав за-
яву про звільнення.
 «Хочеться вибачитися за 
всю команду й за той непри-
стойний рахунок. Пропущені 
командою голи — це справж-
нє неподобство, на яке не ма-
ють права навіть у дитячій 
спортивній школі. Прикро, 
що своїми руками зробили та-
кий непристойний рахунок», 
— такими були останні слова 
на посту очільника «Динамо» 
Олександра Сеуканда.
 Цікаво, що після другого 
тайму динамівці мали міні-
мальну перевагу над «Кремен-
чуком», але в заключному пе-
ріоді пропустили шість шайб 
без відповіді. ■

ХОКЕЙ

Слово сильного
У поточному розіграші національної першості чинний чемпіон країни далекий від своїх 
кращих ігрових кондицій

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Крижані 
вовки» — «Донбас» — 4:6, «Дина-
мо» — «Кременчук» — 3:9, «Дніп-
ро» — «Білий барс» — 3:0.
 Турнірне становище: «Кремен-
чук» — 53 (20 матчів), «Дніпро» — 
46 (19), «Донбас» — 38 (19), «Білий 
барс» — 18 (20), «Динамо» — 12 
(19), «Крижані вовки» — 7 (19).

■

Певно, недооцінивши суперника, «Донбас» із великими труднощами переграв відвертого аутсайдера чемпіонату.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Із двома нагородами повернулася з 
боксерського чемпіонату світу жіноча 
збірна України. Нехай пару срібних наго-
род наші дівчата вибороли й не в олімпій-
ських вагових категоріях, здобутки Ган-
ни Охоти (до 48 кг) та Марії Бови (до 64 
кг) стали свідченням існуючої сили та по-
тенціалу, котрий має велика боксерська 
сім’я в Україні. 
 Два роки тому в Ріо відбувся олім-
пійський дебют українського жіночо-
го боксу. Тоді ветеран і давній лідер «си-
ньо-жовтих» Тетяна Коб гідно пройшла 
випробування, завершивши турнір у ва-
говій категорії до 51 кг на чвертьфіналь-
ній стадії.
 На чемпіонаті світу-2018 в Індії при-
йшов час демонструвати свою майстер-
ність іншим представницям українсько-
го боксу. І, як свідчать у профільній фе-
дерації, в Нью-Делі наші боксерки досяг-
ли чудового результату.

 «Останнього разу на ша жіноча коман-
да була представлена у фіналі чемпіонату 
світу в далекому 2012 році. Однак цього 
разу ми отримали двох фіналісток. А це 
означає, що жіночий бокс в Україні роз-
вивається», — наголосив виконавчий ди-
ректор ФБУ Донатас Піскун.
 Учасницею того фіналу шестирічної 
давнини була Марія Бова, котра, в під-
сумку, здобула «золото» в категорії до 
69 кг. У Нью-Делі після багаторічної пе-
рерви, котра була пов’язана з двома де-
кретними відпустками, вона мала пре-
красний шанс зробити на ЧС «золотий» 
«дубль». Утім виграти фінал у китаянки 
Дан Доу досвідченій спортсменці не вда-
лося. 
 «Прикро про це говорити, але клю-
човою з причин, яка завадила мені кра-
ще виступити на ЧС-2018, стала травма 
ноги, котрої я зазнала у чвертьфінально-
му бою. Шкода, що не змогла повторити 
своє досягнення 2012 року, проте підсум-
ковим результатом я все ж повністю задо-

волена», — відзначила у коментарі прес-
службі ФБУ Марія Бова.
 Так само нотки жалю звучали й у голо-
сі Ганни Охоти, котрій піднятися на най-
вищу сходинку п’єдесталу завадила іме-
нита господарка змагань — багаторазова 
чемпіонка пленети Марі Ком. Після пе-
ремоги в рідних стінах її золота колекція 
планетарного «золота» поповнилася шос-
тою медаллю. Натомість для Охоти світо-
ве «срібло» Нью-Делі стало взагалі пер-
шим здобутком планетарного масштабу.
 Дуже приємно, що весь час i всі сили, 
які я віддавала підготовці до чемпіона-
ту світу, увінчалися такою бажаною на-

городою. Хоча, відверто скажу, що золо-
тий колір мені пасує значно більше», — 
наголосила Охота.
 Як сказав після прильоту з Індії го-
ловний тренер української збірної Сер-
гій Гордієнко, йому дуже хотілося по-
вернутися додому з «мундіалю» із «зо-
лотом». Але й «срібло» — то хороший 
результат. «Усі дівчата, без винятку, 
показали себе на чемпіонаті світу з по-
зитивного боку. Ми отримали достатньо 
матеріалу для аналізу й спробуємо зро-
бити так, аби в майбутньому наші здо-
бутки стали ще кращими», — резюму-
вав Гордієнко. ■

БОКС

А «золото» 
вислизнуло...
Два «срібла» вибороли наші боксерки на чемпіонаті 
світу в Індії

■

Чемпіонат світу в Індії українські майстрині боксу завершили з двома срібними нагородами.
Фото з сайта fbu.org.ua

❙
❙
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Китайське золото для українських школярів
Наші учні повернулися переможцями міжнародного наукового конкурсу в Пекіні

УКРАЇНА МОЛОДА
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 Батько шле синові телеграму:
 — Як пройшов екзамен?
 — Іспит пройшов блискуче, про-
фесор у захваті. Просить повторити 
восени.

* * *
 У компанії зустрічають Но-
вий рік. За три хвилини до настан-
ня свята вимикають світло, щоб ко-
жен міг зробити те, про що мріяв ці-
лий рік. Віктор поцілував Олену, про 
яку мріяв ще зі школи. Петро погла-
див по ніжці Свiтлану. Ізя встиг з’їсти 

всю ікру, яка стояла на столі.

* * *
 Медична призовна комісія.
 Окуліст:
 — Бачите ці літери?
 — Ні.
 — Підійдіть ближче. А зараз?
 — Ні.
 — Упритул підійдіть. Тепер ба-
чите?
 — Тепер начебто бачу.
 — Так, відстань 50 см. Пишемо: 
«придатний до штикового бою».

По горизонталі:
 1. Популярний французький ак-
тор, зірка фільмів «Горбань» та «Фан-
томас». 3. Фаворитка французького ко-
роля Людовика XV. 9. Шпигун, який на-
магався викрасти важливий лист, герой 
оповідання «Друга пляма» із серії при-
год Шерлока Холмса. 10. Традиційна 
страва французької кухні і герой одной-
менного мультика про щура-кухаря. 11. 
Інженер і військовий картограф фран-
цузького походження, що був на служ-
бі в коронного гетьмана Конєцпольсько-
го і залишив «Опис України». 13. Скло-
подібний матеріал, який використову-
ють для художнього декорування та 
технічної обробки виробів із металу. 14. 
Закордонна дача. 16. Хижак із родини 
кошачих, що водиться у поліських лісах. 
17. Смертельна хвороба, що передаєть-
ся через укус диких звірів. 19. Старий 
худий кінь. 21. Український режисер, 
один із представників напряму «поетич-
ного кіно», автор старих фільмів «Ка-
мінний хрест» та «Захар Беркут». 23. 
Різновид легкого мотоцикла з платфор-
мою для ніг водія. 26. Один із давньог-
рецьких богів, покровитель мистецтва, 
віщування і лікування. 27. Продумане і 
добре сплановане шахрайство з метою 
особистої наживи. 28. Захворювання 
очей, при якому підвищується внутріш-
ньоочний тиск і пошкоджується зоро-
вий нерв. 29. Світлове коло, яке іноді 
можна бачити навколо сонця чи міся-
ця.
По вертикалі:
 1. Одне з найбільших міст Ав-
стралії. 2. Початковий варіант книжки 
до її друку. 4. Великий племінний союз 

тюркомовних племен, які раптово зник-
ли з карти світу. 5. «... вогнища не роз-
палює» — автобіографічний роман 
Олеся Бердника. 6. Лісовий птах-«пер-
кусіоніст». 7. Пропагандистська назва 
Німеччини у 1933–1945 роках. 8. Один 
із типів письма давніх рукописних книг, 
за яким кожна літера писалася окремо, 
прямо і чітко. 12. «Темна ... гори вкри-
ла, полонину всю залила» (пісня). 13. 
Різновид овалу. 15. Чарівний предмет, 
з яким любила розмовляти мачуха Бі-
лосніжки. 18. Страва, від якої у приказ-
ці рекомендують відділяти мух. 19. Ста-
ра міра об’єму вина, горілки, що дорів-
нює 1/200 відра (0,06 л). 20. «Аллах ...», 
традиційне завершення мусульмансь-
кої молитви. 22. «Ну що, здавалося б 
...? ... та й голос — більш нічого. А сер-
це б’ється й ожива, як їх почує. Знать, од 
Бога і голос той, і ті ...» (Тарас Шевчен-
ко). 24. Священна річка Індії. 25. Пер-
сонаж романо-германських казок неве-
личкого зросту, який живе під землею і 
оберігає скарби. ■
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Дара ГАВАРРА

 Розірвавши заручини і відмінивши 
весілля, невтомна Періс приїхала днями 
в Австралію, щоб презентувати свій но-
вий парфум Platinum Rush. У Мельбурні 
всі були здивовані, як «невтішна» колиш-
ня наречена виглядає: Хілтон була прос-
то приголомшлива у сріблястій міні-сук-
ні, розшитій паєтками, і в таких само сріб-
лястих туфельках. «Я дуже багато працюю 
і люблю те, що роблю. Мені подобається на-
дихати чоловіків і жінок у цілому світі», — 
сказала на презентації Періс. 
 Трудоголіку і засновнику готельної імпе-
рії Конраду Хілтону і в страшному сні не мог-
ло б примаритися, як його правнучка буде 
ганьбити його славне ім’я. Його ж син і за 
«сумісництвом» дід Періс Хілтон — світсь-
кої левиці — Беррон Хілтон, продаючи свої 
готелі, взагалі викреслив її зі свого списку 
спадкоємців, вирішивши за краще роздати 
свої статки на благодійність. Проте на той 
час так звана спадкоємиця вже зуміла на 
знаменитому бренді Хілтонів заробити влас-
ні чималі статки. Чим вона лише не займала-
ся, щоб тільки привернути увагу до своєї пер-
сони, навіть була діджеєм. І таки заробила 
свої мільйони, яких на її рахунку, за деяки-
ми відомостями, не мало не багато — 300! Та 
ось тільки ці мільйони не принесли очікува-

ного щастя. Численні та гучні ро-
мани Періс закінчувалися завжди 
розривом стосунків.
 Ось і зараз пройшла чутка, що 
очікуване весілля світської леви-
ці й не дуже успішного актора 
Кріса Зілки спочатку перенесли з 
11 листопада на наступний рік, а 
зараз стало відомо, що його взагалі 
не буде. А як красиво все починало-
ся: наречений подарував Періс об-
ручку з діамантом у 20 каратів, яка 
коштувала щонайменше 2 мільйо-
ни доларів. Прискіпливі журналіс-
ти тут-таки розкопали, що актор, в 
«активі» якого за всю його кар’єру 
назбиралося лишень 4 мільйони, 
навряд чи зміг би розкошелитися 
на такий подарунок. Згодом з ін-
сайдерських джерел стало відомо, 
що Хілтон просто «позичила» по-
носити дорогоцінний перстень у 
свого друга-ювеліра Майкла Грі-
немса, власника відомого брен-
ду Greene & Co, щоб відзначи-
ти у лютому цього року свої за-
ручини.
 На жаль, невдатнiй наре-
ченiй не вдається знайти до-
стойного, на її смак, нарече-
ного... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Остап Бендер знав 400 від-
носно чесних способів заробити 
гроші. Його «колекцію» міг би, 
без сумніву, збагатити завсідник 
лос-анджелеських ресторанів 34-
річний Пол Гонсалес, якби... Якби 
його не запроторили на 120 днів 
у в’язницю та ще і з присуджен-
ням трьох років випробувального 
терміну за неодноразові махінації, 
які мали вигляд  побачень. Так так, 
пристрасний латинос знайомився 
в інтернеті з жінками і призначав 
їм побачення у ресторані, а потім, 
коли надходив час розраховува-
тися, просто зникав, залишаючи 
ошелешену подругу сам на сам 
із рахунками. Поліції відомо що-
найменше про 10 таких випадків 

за два неповні роки, 8 із яких за-
кінчилися тим, що жінкам доводи-
лося самим оплачувати вечерю, а 
ще у двох випадках ресторан брав 
на себе всі витрати, зглянувшись 
над обдуреними «подругами». 
 Слід зауважити, що смаки в су-
часного казанови були досить виба-
гливими: він любив замовити собі 

страви з креветок або ж м’ясні стей-
ки. Обдурені ним жінки уїдливо про-
коментували в інтерв’ю, що в буце-
гарні цьому ловеласу мимоволі до-
ведеться змінити гастрономічні упо-
добання, хоча в його становищі є й 
один плюс — гарантоване триразове 
харчування, та ще й безкоштовне. 
 За махінації і дрібні крадіжки 

Гонсалесу винесли звинувачення, 
які він не визнав. Та це не завади-
ло суду заборонити йому надалі 
користуватися сайтами знайомств 
і аналогічними мобільними про-
грамами, тож харчуватися за 
рахунок довірливих випадко-
вих знайомих йому вже навряд 
чи доведеться. ■

ВЕЛИКИЙ КОМБІНАТОР

«Халявщику» доведеться 
їсти баланду...
Тюремну

■

РОЗІРВАНІ ПУТА

Періс Хілтон передумала 
Світська левиця вже вкотре не піде під вінець

■

29 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. На дорогах мiсцями оже-
ледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-8...-10, удень -3...-5.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -12...-14, удень -4...-6. Яремче: вночi -8...-10, удень 
-4...-6. Мiжгiр’я: вночi -10...-12, удень -3...-5. Рахiв: уночi 
-7...-9, удень -1...-3.

27 листопада висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — 9 см, Славське — 4 см, Плай — 5 см, 
Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — 16 см, Івано-
Франкiвськ — 9 см, Яремче — 13 см, Коломия — 15 см, 
Пожежевська — 24 см.
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