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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

ВООЗ назвала десять 

головних загроз 

здоров’ю населення 

планети в 2019 році

Повністю проваливши 

приватизацію 2018 року, 

уряд поставив на нинішній 

рік такий  самий план і 

практично ці самі об’єкти

стор. 5» стор. 10»

Більше третини 

українців не 

прочитали жодної 

книги за минулий рік

стор.11»

Де розуму набратися Головний ворог людства 
— самі люди

Танці на граблях

стор. 2»

Події під Крутами посіли своє законне місце в героїчній історії української визвольної боротьби.
Фото з «Фейсбук»-сторінки Kailas-V.

❙
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,817 грн 

1 € = 31,561 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

У січні 1918-го...
Україна вшановує Героїв Крут



ВІВТОРОК, 29 СІЧНЯ 20192 ІнФорУМ
Ще юнаки, ще майже діти,
А навкруги і смерть, і кров.
«На порох стерти, перебити!» —
Іде на Київ Муравйов.

Полків його не зупинити,
Та рано тішаться кати:
Коли стають до зброї діти,
Народ цей — не перемогти!

Микола Луків
український поет

УКРАЇНА МОЛОДА

ДАТА 

У січні 
1918-го...
Україна вшановує 
Героїв Крут 
Ліна ТЕСЛЕНКО

 ...«День 29 січня 1918 року видався пох-
мурий і неспокійний. Ми промерзли в шан-
цях після ночі. З відомостей розвідки та по 
рухах ворога було зрозуміло, що мусить 
відбутися рішаючий бій — перший бій мос-
ковсько-української війни», — писав у своїх 
спогадах Левко Лукасевич, учасник бою під 
Крутами. Уже за якісь кілька годин нечис-
ленний студентський курінь вступить у 
збройну сутичку з армією Муравйова, яка 
переважала сили українців у рази. Біль-
шість відважних там і поляжуть і будуть за-
бутими на роки. Проте їхня слава «не вмре, 
не загине» — мине час, й історичні події під 
Крутами посядуть своє законне місце в ге-
роїчній історії української визвольної бо-
ротьби. 
 Героїв-крутян 29 січня згадуватимуть 
на самій станції Крути — біля збудовано-
го тут меморіального комплексу відбудуть-
ся урочистості за участю громадськості. Ге-
роїчно полеглих студентів вшанують біля 
пам’ятного Хреста Героям Крут, що на 
площі Андрія Первозваного в Києві. В уро-
чистій церемонії покладання квітів візьме 
участь Президент України Петро Порошен-
ко. Цього ж дня глава держави виступить 
з промовою на форумі «Від Крут до Брюс-
селя. Ми йдемо своїм шляхом». О 12:00 на 
Лук’янівському цвинтарі громадськість 
покладе квіти до могил студентів Володи-
мира Наумовича та Володимира Шульгина, 
які загинули в нерівному бою з армією Му-
равйова. А ввечері в колонній залі мерії від-
будеться вечір пам’яті героїв Крут та пре-
зентація диска «Пісні української револю-
ції». 
 Оскільки цьогоріч пам’ятна дата припа-
ла на робочий день, у багатьох містах масові 
заходи ушанування героїв-крутян провели 
напередодні, в неділю. Так, у Києві ввечері 
27 січня відбулася смолоскипна хода — її 
учасники зі смолоскипами пройшли від 
метро «Арсенальна» до Аскольдової моги-
ли, де поховані герої-крутяни. Там відбувся 
молебень. Цього ж дня в Івано-Франківську 
полеглих героїв вшановували в Меморіаль-
ному сквері. Сергій Сивачук, керівник Іва-
но-Франківського національного корпусу 
каже, що цим заходом вони хочуть підвес-
ти риску під 101-ю річницею загибелі Ге-
роїв Крут i війною на сході України. «Адже 
це та сама війна, просто в різні часи. Тi 300 
юнаків загинули 101 рік тому, захищаючи 
Україну, тому ми повинні бути стійкими та 
мужніми, щоб захищати нашу країну», — 
цитує Сергія Сивачука видання «Галиць-
кий кореспондент». Пам’ятні заходи відбу-
лися також у Чернігові та інших містах. 
 «Нам потрібно пам’ятати про цей героїч-
ний бій, тому що Україна знову зі зброєю в 
руках захищає свою незалежність. І надзви-
чайно важливо відбудовувати цю тяглість 
між захисниками України сто років тому і 
захисниками України тепер, — наголошує 
голова Українського інституту національ-
ної пам’яті Володимир В’ятрович. — Я пе-
реконаний, що це буде робити нашу армію 
сильнішою». ■

ДО РЕЧІ

 У столичному кінотеатрі «Київ» 29 січня від-
будеться допрем’єрний показ художнього фільму 
«Крути. 1918» (31 січня — допрем’єрний показ у 
Львові, кінотеатр «Кінопалац»). На широкі екрани 
історична стрічка вийде 7 лютого. Це перша масш-
табна художня кіноінтерпретація подій січня 1918 
року. Проект отримав державну фінансову підтрим-
ку в розмірі майже 26 млн. гривень. Загальна вар-
тість виробництва фільму — 52 млн. грн.

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 27 січ-
ня один раз порушили режим припи-
нення вогню. У смузі дій оперативно-
тактичного угруповання «Північ» про-
тивник обстріляв наші позиції з грана-
тометів, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї — поблизу селища 
Новотошківське.
 Унаслідок злочинних обстрілів 
російсько-окупаційних військ жоден 
із наших військовослужбовців не пос-
траждав. Підрозділи Об’єднаних сил у 
відповідь на провокації противника за-
стосовували чергові вогневі засоби. За 
даними розвідки, 27 січня двох росій-
ських окупантів було знищено та трь-
ох поранено.
 Загинув і український воїн — 
20-річний Андрій Грищук із с. Но-
ринськ, що на Житомирщині. Хлопчи-
на влітку планував одружитися. А 25 
січня поблизу села Катеринівка (Попас-
нянський район, Луганська область) 

внаслідок обстрілу військового автомо-
біля з ПТРК загинув стрілець ЗСУ 53-
річний прапорщик Губенко Віталій (по-
зивний «Батюшка»). Свого часу закін-
чив духовну семінарію, служив за конт-
рактом, неофіційно в своєму підрозділі 
виконував обов’язки капелана. Ще чет-
веро бійців тоді отримали поранення.
 Станом на 7-му годину ранку 28 січ-
ня ворог вогонь не відкривав. Наші за-
хисники продовжують контролювати 
противника на лінії зіткнення, дотри-
муючись при цьому умов припинення 
вогню.
 Командувач Об’єднаних сил Сергій 
Наєв заявив, що є кілька індикаторів 
того, що Росія готує масштабний на-
ступ на Україну. Генерал стверджує: 
«По-перше, вони збільшили кількість 
військ у зоні конфлікту. Напри-
клад, там, де було вісім тактичних ба-
тальйонів біля українсько-російського 
кордону, їх стало дванадцять. І це тіль-
ки в моїй зоні відповідальності. По-дру-
ге, вони також суттєво збільшили кіль-
кість авіації, готової до дій iз повітря-
них баз по той бік лінії фронту, біля До-
нецька».
 Ключовим доказом підступних 
планів противника, за словами Наєва, є 
те, що в Донецькій і Луганській областях 
з’явилися російські диверсійно-розвіду-

вальні групи (ДРГ). Це вдалося встанови-
ти завдяки перехопленню їхніх розмов.
 Крім того, українські військові ви-
явили особливий тип супутникового 
зв’язку, який використовував старший 
офіцерський склад російської армії. 
Присутність російських генералів дово-
дить, що відбувається перегрупування 
військ, а це, найімовірніше, підготовка 
до наступу.
 «Їхні розвідувальні потужності 
збільшилися втричі: більше ДРГ, біль-
ше груп перехоплення радіоперего-
ворів, більше шпигунів. Так відбу-
вається, як правило, напередодні на-
ступу», — додає генерал. Він вважає, 
що ймовірність наступу російських 
військ почала наростати після інциден-
ту в Керченській протоці в листопаді 
минулого року, коли російські війсь-
ково-морські сили атакували три ук-
раїнські кораблі, що прямували з Чор-
ного моря в Азовське. Росіяни захопи-
ли українські судна, поранили трьох 
українських моряків і забрали всіх 24 
у полон.
 На думку генерала, керченський 
інцидент — частина російського пла-
ну щодо взяття під контроль усього уз-
бережжя Азовського моря і розширен-
ня зони присутності Росії в західному 
напрямку, через Маріуполь і до Кри-
му. Він попереджає, що новини росій-
ської пропаганди про нібито підготов-
ку Україною використання хімічної 
зброї в Донецьку — це медійний супро-
від, який має виправдати необхідність 
наступу. ■

НА ФРОНТІ

Ніяк не заспокояться

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Безпрецедентну акцію «Доба», при-
свячену річниці історичного бою під 
Крутами, вкотре провели в Тернополі 
члени міської організації Спілки ук-
раїнської молоді. Ініціатива пробути 
добу в умовах колишніх тюремних ка-
мер НКВС, щоб тим самим максимально 
наблизитись до історичних реалій і гли-
боко перейнятися ними, народилася 15 
років тому. Тоді тернопільські хлопці та 
дівчата вперше провели 24 години «на 
воді й хлібі» у справжньому колишнь-
ому карцері КДБ, збереженому праців-
никами єдиного в Україні тернопільсь-
кого музею політв’язнів i репресованих. 
Таким чином ушанували пам’ять про за-
катованих там колись людей. 
 Відтак акцію, розширивши її зміст, 
приурочили вже до подій під Крутами, 
а долучатися до неї, спеціально приїж-

джаючи для цього до Тернополя, поча-
ли й молоді патріоти з інших областей. 
За свідченням багатьох учасників, вра-
ження бувають настільки сильними, що 
з’являється прагнення переосмислити 
життя і своє місце в ньому. Вже тради-
ційно в ході «Доби» з учасниками спіл-
куються громадські, релігійні та полі-

тичні діячі, порушуючи важливі кон-
текстні теми. А цього разу в підвальну 
камеру приходив на розмову з молоддю 
й міський голова Тернополя Сергій На-
дал. Говорили про те, наскільки важли-
во сьогодні пам’ятати, розуміти і шану-
вати події, які ставали переломними в 
житті України. ■

АКЦІЇ

У тюремну камеру — добровільно
Молоді патріоти взяли 
участь у незвичайній акції 
пам’яті

■

До акції «Доба» долучився й міський голова Тернополя Сергій Надал.
Фото прес-служби Тернопільської міської ради.

❙
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Світлана МИЧКО

 У «файному» місті, 
схоже, вирішили 
всерйоз узятися за його 
очистку від різноманіт-
них тимчасових спо-
руд, що їх у народі на-
зивають будками, а в 

документах іменують 
МАФами. Впродовж 
останнього десятиліт-
тя такі спроби деклару-
вали не раз, однак див-
ним чином нових «бу-
док» на тротуарах і в зе-
лених зонах (особливо 
навколо зупинок гро-

мадського транспорту) 
лише більшало, а час-
тину старих знаходили 
можливість узаконю-
вати.
 Нещодавно міськ-
рада прийняла рішен-
ня, згідно з яким, уже 
не повинні продовжу-
вати договори з під-
приємцями, чиї кіоски 
та МАФи розташовані 
на газонах, тротуарах, 
в охоронних зонах ін-
женерних комуніка-
ціях, на зупинках гро-
мадського транспорту 
та ближче, ніж 50 мет-
рів, до шкіл i дитсад-
ків. Також призупи-

нено укладання дого-
ворів особистих стро-
кових сервітутів для 
розміщення тимчасо-
вих споруд до того, як 
буде затверджено ком-
плексну схему їх розта-
шування (її має розро-
бити управління міс-
тобудування, архітек-
тури та кадастру до 1 
квітня цього року).
 «Це перший важли-
вий і системний крок 
щодо подолання існу-
ючої проблеми, — ко-
ментує ситуацію один 
з ініціаторів i розроб-
ників проекту згада-
ного рішення, депутат 

міськради, заступник 
голови громадської 
спілки «Рада бізнесу 
Тернопілля» Андрій 
Шкула.— Зараз голо-
вне — забезпечити ви-
конання прийнято-
го рішення. Тобто, не 
продовжити щодо час-
тини тимчасових спо-
руд договори, демон-
тувати незаконні кіос-
ки, не надавати дозво-
ли на розміщення там, 
де цього, згідно із зако-
нодавством, робити не 
можна, а також розро-
бити грамотну та про-
зору схему розміщення 
тимчасових споруд». ■

БЛАГОУСТРІЙ

Будкам — бій!
У Тернополі вирішили таки 
навести порядок

■

Командувач ООС не 
виключає масштабного 
наступу росіян
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«КРИМНАШ»

У наші хати зі своїми 
лаптями 
У Кремлі розробили програму переселення 
жителів Сибіру на анексований український 
півострів

■

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

 За даними перепису населення України за 2001 рік, у Криму на той момент мешкало 
58 відсотків росіян, 12 відсотків кримських татар та 24 відсотки українців. Загарбники 
українських територій у 2014 році провели «альтернативний» перепис населення, згідно 
з яким після анексії на півострові нібито проживало 65 відсотків росіян i лише 16 відсо-
тків українців. За словами уповноваженого Президента України у справах кримськота-
тарського народу Мустафи Джемілєва, 30 тисяч осіб з-поміж його співвітчизників були 
змушені покинути територію окупованого півострова. 
 У 2018 році фахівці української аналітичної групи «Інформаційний спротив» про-
аналізували дані Росстату та зробили висновок про те, що після окупації на півострів 
приїхало понад 247 тисяч осіб, а виїхало — трохи більше 140 тисяч. При цьому помер-
ло 145 тисяч кримчан, тобто рівень заміщення населення на окупованому півострові пе-
ревищив 17 відсотків. Аналітики  стверджують, що з урахуванням усіх поправок та при-
хованої Кремлем правди можна сміливо говорити про 25 відсотків «нових кримчан».
 Як пояснив завідувач сектору міграційних досліджень українського Інституту демо-
графії та соціальних досліджень Олексій Позняк, здійснювати моніторинг міграції насе-
лення території окупованого півострова — завдання дуже складне, адже багато переїз-
дів здійснюють неофіційно. 
 У російську статистику свідомо не включили виїзд представників кримськота-
тарського народу на Херсонщину та у місто Київ, а також багато переїздів «за родинни-
ми зв’язками» між Кримом i регіонами РФ. 
 Демографічна ситуація після анексії Криму  значно погіршилася внаслідок збіль-
шення смертності населення та виїзду людей не лише на непідконтрольні Росії тери-
торії, а й до країн Євросоюзу. Всі спроби Путіна заманити мешканців материкової час-
тини Росії на окупований півострів пов’язані з бажанням замаскувати масштаби та 
справжній рівень проблеми.

■

Ірина КИРПА

 Із подачі влади фахівці росій-
ського національного комерцій-
ного банку (РНКБ) знизили став-
ку на купівлю житла на первин-
ному та вторинному ринках для 
сибіряків. Тепер купити жит-
ло «біля самого Чорного моря» 
стало простіше, що має на меті 
збільшити число охочих пере-
братися з материкової частини 
Росії на окуповані території. 
 Уже зараз відомо, що з РФ до 
окупованого Криму охоче пере-
їжджають працівники соціаль-
ної сфери, бюджетники, пенсіо-
нери, а також військовослуж-
бовці та молоді фахівці. Найбіль-
шою популярністю у приїжджих 
користуються узбережжя Ялти, 
Севастополя, Феодосії, а також 
міста Євпаторія.
 Відсоток бізнесменів iз Росії, 
які інвестують гроші у кримську 
нерухомість, поки що був дуже 
малий, але після впровадження 
пільгової програми кредитуван-
ня їх потік, на думку авторів про-
грами, повинен значно зрости. 
 «За чотири роки окупації 
населення міста Севастополь 
збільшилося у 1,5 раза, але як 
правило, люди просто оренду-
вали житло, — розповів прези-
дент Асоціації ріелторів «Неру-
хомість Севастополя» Григорій 
Апресов. — Відтепер росіяни 
зможуть купити нерухомість 
у Криму, якщо нададуть довід-
ку про доходи сім’ї та зможуть 
сплатити початковий внесок».
 Іпотечне кредитування для 
охочих купити житло на півос-
трові обговорювали у рамках ар-
хітектурно-будівельного Фору-
му Сибіру (російське місто Крас-
ноярськ). У тамтешньому фонді 
житлового будівництва розпові-
ли, що можливість придбати до-
ступне житло у Криму на вигід-
них умовах з’явилося у груд-
ні 2018 року після підписання 
домовленості з РНКБ. Красно-
ярський край стане першим ре-
гіоном за Уралом, де буде запу-
щена програма з придбання не-
рухомості в Криму.

 «Наш банк розглядає Сибір 
як один iз ключових федераль-
них округів для збільшення по-
току клієнтів iз перспектива-
ми розвитку, — пояснив керів-
ник напрямку Дирекції іпотеч-
ного кредитування РНКБ Сергій 
Шифрін. — Базова ставка для 
сибіряків становить 11,5% — 
причому вона буде єдиною як для 
первинного, так і для вторинного 
ринку житла і не зміниться в за-
лежності від початкового внеску 
та категорії клієнтів».
 Крим приваблював мешкан-
ців Росії ще з радянських часів, 
як територія з чистою еколо-
гією, теплим кліматом i ком-
фортними умовами для життя 
та відпочинку. Як стверджує 
професор кафедри управлін-
ня програм Російського еконо-
мічного університету Геннадій 
Стерник, «переселитися у Крим 
та жити біля берега Чорного 
моря — мрія будь-якої здорової 
людини».
 Після окупації півострова у 
2014 році інтерес до нього знач-
но зріс, але донині людей утри-
мувала відсутність можливості 
швидко дістатися до Криму, а 
також санкції, накладені Євро-
союзом на роботу місцевих бан-
ківських систем. 
 За словами фахівців, став-
ку за іпотечним кредитом у 
11,5 відсотка не можна назва-
ти вигідною, тому що це просто 
нижня планка спільного рин-
ку іпотеки в РФ. Тому в Кремлі 
вже обговорюють план подаль-
шого зниження цієї ставки для 
сибіряків, спочатку до восьми, 
а потім і до шести відсотків. Од-
нак для того, щоб вийти на ці 
показники, окупаційній владі 
анексованого Росією Криму до-
ведеться змусити «іноземців», 
тобто українців, сплачувати по-
датки на ту частину їхньої влас-
ності, що залишилася на півос-
трові. Керівник російської по-
даткової служби в Криму Роман 
Наздрачов підтвердив, що робо-
та в цьому напрямі вже ведеться 
й у 2019 році значно посилить-
ся. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Підвищення кваліфікації та зрос-
тання заробітної плати на 20%. Усе це 
реально, якщо скласти ЗНО для вчи-
телів. У Міністерстві освіти та науки за-
пускають пілотний проект — сертифі-
кація для викладачів. Учителі початко-
вих класів за власним бажанням змо-
жуть зареєструватися на проходження 
такої перевірки, проте вакантних місць 
на всю країну — всього тисяча. 
 У кожній області таку можливість 
дадуть певній кількості педагогів. Най-
більше місць отримає Львівська об-
ласть (71), найменше — Луганська 
(15). Надалі кількість можливих учас-
ників і категорії планують розширити. 
Метою сертифікації є стимулювання пе-
дагогів із високим рівнем професійної 
майстерності до бажання розвиватися. 
«Через механізм сертифікації ми хоче-
мо віднайти тих кращих провідників Но-
вої української школи, агентів змін, що 
готові ділитися та поширювати сучас-
ні методики навчання. Реалізувати таку 
мету можна лише за умови добровіль-
ності процесу, тому ми ретельно слід-
куватимемо за дотриманням цього при-
нципу. 2019-го ми обмежили кількість 
учасників до 1 тис. осіб, а також поши-
рили це лише на одну категорію педаго-
гів — вчителів початкових класів», — 
прокоментувала міністр освіти на науки 
Лілія Гриневич. У міністерстві також за-
значили, що пілотування сертифікації 
продовжиться у 2020-му та 2021 роках, 
також планують розширити і кількість 
можливих учасників, і категорії вчи-
телів, які зможуть брати участь у сер-

тифікації. У МОН уже встигли зазначи-
ти, що процедура непроста, але кожен, 
хто її пройде, отримає відповідний сер-
тифікат, зможе зарахувати успішне про-
ходження сертифікації замість атеста-
ції з підвищенням на одну кваліфікацій-
ну категорію та отримати 20-відсоткову 
надбавку до заробітної плати.
 Такі нововведення підтримує вчи-
телька української мови та літератури 
з 5-річним стажем, а зараз аспірант-
ка Київського університету імені Бо-
риса Грінченка  Валентина Сотникова. 
Запевняє,  що зміни можуть позитив-
но вплинути на якість освітніх послуг. 
«Через професійне вигорання багато 
представників нашої професії втрача-
ють бажання навчатися, вдосконалю-
вати свої навички, що призводить до 
прірви у розумінні між учнями та вчи-
телями. Безперечно, можна назвати 
багато економічних та соціальних чин-
ників, які сприяють такому становищу, 
але справжньою проблемою є небажан-
ня щось змінити. Учні потребують мо-
більного та сучасного наставника, який 
зможе зацікавити їх, заохотити до само-
стійної роботи та пошуку. Якщо ж люди-
на сама не хоче навчатися, то як може 
спонукати до цього інших? Ці нововве-
дення допоможуть визначити тих, хто 
справді має сили та бажання розвивати-
ся у школі, працювати з дітьми із задо-
воленням. Однак варто наголосити, що 
всі зазначені позитивні зміни матимуть 
місце лише за умови якісної, адекватної 
та добросовісної комісії», — прокомен-
тувала «УМ» викладач. 
 Тестування матиме три етапи — 
вивчення практичного досвіду робо-

ти педагога: до кожного вчителя виїж-
джатимуть щонайменше два експер-
ти, щоб оцінити діяльність незалежно 
та об’єктивно, проте про таку перевір-
ку викладача попереджатимуть. Другий 
етап — зовнішнє незалежне тестуван-
ня та в кінці — електронне портфоліо, 
яке має містити заповнену анкету само-
оцінювання, опис власного навчального 
заняття (освітня програма, навчальний 
предмет). Брати участь у перевірці змо-
жуть вчителі зі стажем роботи від двох 
років, зареєструвавшись на сайті УЦО-
ЯО до 1 лютого. Якщо педагог не впо-
рається із завданнями, карати його не 
будуть. «Навіть якщо вчитель не пройде 
сертифікацію, це ніяк не вплине на його 
роботу і статус», — підкреслила міністр 
Лілія Гриневич. За її словами, МОН не 
вимагатиме звіти за результатами іспи-
ту та вже попросило директорів не кон-
тролювати своїх співробітників у цьому 
питанні. Погоджується з цим і викла-
дачка Валентина Сотникова, вона запев-
няє, що є когорта викладачів, які не пого-
дяться проходити таке тестування, про-
те, на її переконання, такі зміни необхідні 
для створення нових підходів у навчан-
ні. «Учителі не мають сприймати тесту-
вання як особисту образу. На жаль, біль-
шість українських викладачів вважає, що 
всі курси підвищення кваліфікації та до-
даткові лекторії не можуть дати їм нічо-
го цінного, адже вони мають власний до-
свід, який ніщо не замінить. Через таку 
самовпевненість страждають як учні, 
так і самі вчителі — регулярні перевірки 
можуть стати каталізатором позитивних 
зрушень у світогляді працівників сфери 
освіти», — переконана педагог. ■

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

ЗНО для вчителів
Викладачі українських шкіл матимуть змогу підвищити 
кваліфікацію, пройшовши сертифікацію

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Демонтований днями в столиці пам’ятник відо-
мому полководцю Олександру Суворову, одному із 
засновників російської військової справи, генералі-
симусу російських наземних i морських сил, буде 
передано швейцарцям. Адже запеклі дебати щодо 
доцільності його перебування на території Київсь-
кого військового ліцею точилися вже давно. 
 Як повідомили в Українському інституті на-
ціональної пам’яті, 29 січня заплановано зустріч 
представників Міноборони з військовим аташе по-
сольства Швейцарії в Україні — за попередньою 
домовленістю, демонтований пам’ятник буде пе-
редано до одного зі швейцарських музеїв Суворо-
ва. І, як дотепно зауважив співробітник УІНП Бог-
дан Короленко, на цьому й «завершиться останній 
похід Суворова через Альпи».
  Наголосимо, що генералісимус брав активну 
участь у депортаціях i придушеннях національ-
но-визвольних повстань. Зокрема, топив у крові 
Коліївщину — селянське повстання на Правобе-
режній Україні. Також під керівництвом Суворо-
ва у 1778 р. відбулася депортація кримських хрис-
тиян до Російської імперії. А в 1782-1783 роках 
брав участь у депортації з Кубані ногайців, жорс-
токо придушуючи їхні повстання. У 1794 році очо-
лив армію, яка придушила польське повстання під 
проводом Костюшка та захопила Варшаву, де було 
вчинено жахливу різню: при взятті Празького пе-
редмістя Варшави за наказом Суворова було не-
щадно вбито близько 20 тис. цивільних iз метою 
залякати решту польського населення. За слова-
ми тодішнього британського посла Вільяма Ґар-
дінера, ця акція «була огидним і непотрібним вар-
варством». 

 Більше того, під час придушення армією Суво-
рова повстання на території Білорусі були випадки 
осквернення греко-католицьких храмів і спален-
ня Біблії білоруською мовою.
 Додамо, що в сімейному житті Суворов не 
був щасливим: одружившись у 43-річному віці з 
княжною Прозоровською, досить скоро викрив її 
в подружній зраді й почав  процес розлучення, від 
якого згодом відмовився. Мав від княжни доньку 
Наталію та сина Аркадія, який, будучи вже в ге-
неральському чині, трагічно загинув, потонувши 
в річці Римник. 
 Сам генералісимус помер у 1800 році, на надмо-
гильній плиті в Олександро-Невській лаврі викар-
бувано короткий напис: «Тут лежить Суворов». 
 Залишається лише сподіватися, що замість 
одіозного російського військового карателя на те-
риторії столичного військового ліцею ми невдов-
зі таки побачимо пам’ятник істинному українсь-
кому герою часів національно-визвольної війни 
1648—1657 років — українському військовому та 
державному діячу, козацькому полковнику Івану 
Богуну. Бо саме на таких національних героях ма-
ють виховувати майбутню офіцерську еліту сучас-
ної української армії. ■ 

ІДОЛИ

Останній прихисток російського 
генералісимуса
Демонтованого Суворова 
«всиновлять» у Швейцарії

■

Доля до монумента російському полководцю 
виявилась прихильною.

❙
❙
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У ЧЕРЗІ ЗА БУЛАВОЮ

Країна 
мільйонерів
У ЦВК уже офіційно 
зареєстрували 20 кандидатів, 
ще 18 осіб чекають рішення 
комісії
Катерина БАЧИНСЬКА

 Менше тижня залишається до останньо-
го дня подання документів до ЦВК. Рекордні 
вибори-2019 (так уже встигли назвати експер-
ти президентську кампанію). Адже марафон під 
назвою «Встигни до ЦВК», незважаючи на кіль-
кість у 38 поданих заяв, у самому розпалі. Якщо 
на старті передвиборчої кампанії максимально за-
значали позначку в 40 претендентів,  то очевидно, 
що цього тижня їх стане ще більше. Офіційно ж 
комісія до кiнця минулого тижня зареєструвала 
20 кандидатів. У п’ятницю подали документи ще 
чотири особи. На цьому кандидати не збираються 
зупинятися, і цього тижня щонайменше ще п’ять 
осіб збираються прийти до ЦВК. Серед них і чин-
ний гарант Конституції Петро Порошенко. 
 Для ЦВК минулий тиждень став просто ре-
кордним. Комісія зареєструвала 10 кандидатів 
на пост глави держави. У понеділок, 21 січня, 
посвідчення кандидата в президенти отрима-
ли колишній власник туристичного комплексу 
«Буковель» Олександр Шевченко та екс-очіль-
ник Державної фіскальної служби Роман На-
сіров. У День Злуки подали документи очіль-
ник Опозиційного блоку Олександр Вілкул, го-
лова Соціалістичної партії Ілля Кива та самови-
суванець Аркадій Корнацький. У цей же день 
провела свій з’їзд лідерка партії «Батьківщина» 
Юлія Тимошенко, де її висунули кандидатом у 
президенти.  І все б пройшло тихо-спокійно, якби 
не історія з відеозверненням від бразильського 
письменника Пауло Коельо та колишнього Гене-
рального секретаря НАТО Андерса Фог Расмус-
сена. Скандал спалахнув уже після з’їзду, коли 
письменник заявив, що не давав згоду на опублі-
кування відео на підтримку Тимошенко на з’їзді 
й ніколи не агітував голосувати за неї. Під час 
з’їзду опублікували відеоролик на підтримку 
пані Тимошенко, де письменник розповідає про 
її позитивні характеристики. Так само довелося 
спростовувати підтримку пані Тимошенко й екс-
Генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Рас-
муссену. Він заявив, що не підтримував ніякого 
українського політика, а своє звернення спря-
мовував для всіх кандидатів iз метою зближен-
ня України з НАТО. Уже наступного дня Юлія 
Володимирівна та ще три кандидати віднесли до-
кументи до ЦВК. Серед них — народний депутат 
Дмитро Добродомов, ветеран української політи-
ки Олександр Мороз, який намагатиметься очо-
лити країну вже вчетверте з п’яти можливих пре-
зидентських кампаній, i колишній віце-спікер 
парламенту Руслан Кошулинський.
 Заявою ж тижня стали слова мера столиці 
Віталія Кличка. Він офіційно заявив, що не ба-
лотуватиметься в президенти. Зазначив, що ці-
кавішим для нього залишається місце очільника 
Києва. Але, що цікаво, на парламентські ви бори 
Кличко таки піде зі своєю політичною силою 
«УДАР». Приєднатися до пана Кличка вирішив 
і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакар-
чук. Він заявив, що таки не балотуватиметься у 
2019 році на посаду Президента України. Проте 
офіційно заявив, що збирається йти в українсь-
ку політику, й епічно прокоментував: «Я у грі», 
проте в якій — питання і досі відкрите. Своєю 
основною метою Вакарчук назвав «приведення 
в українську політику більше нових облич». Про 
конкретні плани пообіцяв розповiсти вже най-
ближчим часом. 
 Найактивнішим днем із моменту роботи ЦВК 
упевнено можна назвати п’ятницю. Автографи, 
селфі та фотоспалахи. У свій 41-й день народжен-
ня документи до ЦВК приніс шоумен Володимир 
Зеленський. Окрім актора, ще три особи  подали 
документи, щоб узяти участь у виборах. Це екс-
очільник СБУ Ігор Смешко, народний депутат i 
лідер політичної партії «Основа» Сергій Тарута 
та колишня народна депутатка Інна Богословсь-
ка. Проте чи зареєструють усіх охочих, стане ві-
домо лише за п’ять днів. Останній день подання 
документів до ЦВК — 3 лютого, а вже 8 лютого 
ЦВК оголосить остаточний список претендентів 
на пост глави держави. ■

■

Андрій ОКАРА, 
росiйський полiтолог
(сайт «Новое время»)

 Насправді у Порошен-
ка складна гра з Крем-
лем. А судилище над ук-
раїнськими військови-
ми моряками — це спек-
такль для теле глядачів.
 Насправді Путін ро-
бить ставку на Порошен-
ка і таємно його підтри-
мує. Ну а останкінські 
телеканали спеціально 
щодня паплюжать ім’я 
Порошенка — заради 
підвищення його рейтин-
гу в Україні.
 Насправді Порошен-
ко — таємний ставленик 
Москви і діє в кремлівсь-
ких інтересах. А томос і 
автокефальна ПЦУ — це 
все про людське око.
 І так далі.
 Чим ближче до прези-
дентських виборів, тим 
більше в українському 
інформаційному просторі 
посилюється потік емоцій 
на тему про Порошенка — 
ставленика Кремля.
 Утiм те ж саме гово-
рять і про всіх інших 
рейтингових кандидатів 
у президенти України: 
Тимошенко, Зеленсь-
кий, Гриценко. Всі вони 
— таємні й дуже добре 
законспіровані провід-
ники інтересів Кремля. 
(Про політиків iз «коло-
ди Медведчука» говорять 
також, але не з осудом, 
а натхненням — оскіль-
ки їх передвиборча стра-
тегія побудована саме на 
«нормалізації» відносин 
з Кремлем і «припиненні 
русофобської пропаган-
ди» в Україні).
 Утім і це зрозуміло: 
найтяжче в умовах вій-
ни — звинуватити кон-
курента на виборах у ро-
боті на ворога. Але треба 
знати також логіку і пси-
хологію Путіна, щоб оці-
нити адекватність «ста-
вок Кремля».
 У свідомості російсь-
кого президента є «союз-
ники» — тобто успішно і 
вчасно завербовані люди. 

Схоже, саме так він спри-
ймає Трампа. Є «попут-
ники», діалог з якими не-
приємний і важкий, але 
доводиться упокорити 
гординю і погоджувати-
ся на нього. Ну а є смер-
тельні й абсолютні воро-
ги, діалог з якими немож-
ливий і які підлягають 
повному стиранню з ак-
туального буття — назве-
мо це такими словами.
 Ось Лукашенко — 
він з «попутників» буде 
— і не друг, і не ворог, а 
так. Чи не друг і не ва-
сал, оскільки ніяк не 
йде на «возз’єднання» з 
Росією. Але й не «ворог», 
не «зрадник», оскільки 
«не допустив білорусько-
го Майдану». Між ними 
є здорова — або нездоро-
ва — конкуренція. Вони 
обидва майже одного віку 
(1952 і 1954 рік народжен-
ня), обидва альфа-сам-
ці (інакше кажучи, «ви-
датні чоловіки в розквіті 
літ»), обидва в різні роки 
намагалися створити 
собі імідж «об’єднувача 
слов’янських народів».
 Колись давно, за єль-

цинських часів, Лука-
шенко був таким «моло-
дим і перспективним» 
на тлі малоосудного і не-
популярного Єльцина 
пізнього періоду. І, зда-
валося тоді, Союз Росії та 
Білорусі — це структура, 
створена спеціально під 
білоруського президента. 
Але раптом у 1999 році на 
горизонті замаячив Путін 
— і загальносоюзна перс-
пектива Лукашенка була 
помножена на нуль цілих 
скількись десятих.
 І таке ставлення — 
взаємне. Але воно не за-
важає їхньому спілкуван-
ню і хитрій — як кожен з 
них думає — грі один про-
ти одного.
 Зовсім інша ситуація 
у Путіна з Саакашвілі і 
Порошенком. У його сві-
домості вони обидва — 
вороги Кремля, вороги 
РФ, вороги і підривни-
ки російської імперської 
перспективи і, отже, во-
роги всього люд ства. Але 
головне — його особисті 
вороги.
 А це не лікується і не 
коригується.

 Путін відмовився від 
телефонної розмови з 
Президентом України на-
віть у розпал Керченської 
кризи — мовляв, не хочу 
допомагати поганому По-
рошенку в його виборчій 
кампанії. Подібна «обіт-
ниця мовчання» в тій 
складній ситуації гіпоте-
тично могла призвести до 
військової ескалації і на-
віть повномасштабного 
військового конфлікту. 
Лише втручання захід-
них країн, що пригрози-
ли Кремлю новими санк-
ціями і зупинкою проек-
ту «Північний потік-2», 
дозволило знизити рівень 
конфліктогенності нав-
коло Керченського конф-
лікту.
 Мешканці Кремля вже 
неодноразово висловлю-
валися — мовляв, тре-
ба дочекатися, поки «на 
Україні» в березні-квіт-
ні оберуть нового прези-
дента, і вже з ним домо-
влятися про «мир». Інак-
ше кажучи, про прийнят-
тя Києвом кремлівських 
умов щодо Донбасу.
 Але про нормаліза-
цію особистих — а отже, 
і політичних відносин 
— між Путіним і Поро-
шенком не може йтися. 
Український Президент 
разом iз Константино-
польським патріархом і 
групою товаришів зруй-
нували те, що було од-
ним із стовпів «руского 
мiра», а саме — частину 
імперської інфраструкту-
ри, вивели з розколу не-
канонічну частину право-
славної пастви. Усі цер-
ковні перетворення ос-
таннього часу в Україні 
значно скорочують здат-
ність і можливість Мос-
кви впливати за межами 
кордонів РФ. Такого не 
прощають навіть друзям, 
не те що ворогам.
 Так, у Порошенка та 
Путіна дійсно складна 
гра. Але ставка в ній — 
якщо не життя, то при-
наймні політичне буття/
небуття кожного з грав-
ців. ■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Хто ж працює на ворога?
Порошенко та інші «агенти» Путіна

■

«Не домовимось».❙

У Львові демонтують стелу 
на честь Червоної армії 
 Тридцятиметрову стелу радянського мо-
нумента Слави у Львові визнали аварійною й 
розпочали її демонтаж. Як повідомляє ТСН, 
зносять не весь комплекс, а його частину. На-
гадаємо, монумент відкрили в 1970 році в 
пам’ять про Червону армію. Під декомуніза-
цію він не потрапив, адже вже за часів неза-
лежності України на стелу додали напис, що 
пам’ятку присвятили переможцям над фашиз-
мом. Згодом фахівці встановили, що сама бе-
тонна кон струкція аварійна, а більшість граніт-
них плит на ній ледь тримаються. Іншу частину 
монумента поки не чіпатимуть, а елементи де-
монтованої стели віддадуть у музей терору і 
оголосять конкурс на ідеї облаштування про-
стору довкола пам’ятки.

Танки напоготові 
 В Україні в Збройних силах створено кор-
пус резерву і танкову бригаду резерву на ви-
падок відкритої агресії проти держави. Про це 
заявив міністр оборони Степан Полторак під 

час відвідування харківських оборонних під-
приємств, які входять до складу корпорації 
«Укр оборонпром», повідомляє Укрінформ. 
«За останні кілька років ми змогли створити 
корпус резерву і танкову бригаду резерву. Це 
підготовлена техніка, яка заправлена, на ній 
є екіпажі, і на випадок загострення ситуації 
або відкритої агресії корпус резерву готовий 
у найкоротші терміни приступити до виконан-
ня завдань», — зазначив Полторак. 

Батько Катерини Гандзюк 
назвав причетних 
до вбивства доньки
 Віктор Гандзюк, батько херсонської ак-
тивістки Катерини Гандзюк, звернувся з від-
критим листом до Петра Порошенка та Юлії Ти-
мошенко, аби вони дали політичну оцінку діям 
голови Херсонської ОДА та партійця БПП Ан-
дрія Гордєєва, а також очільника Херсонської 
обласної ради, партійця «Батьківщини» Вла-
дислава Мангера, які, за словами батька Ка-
терини Гандзюк, тісно співпрацюють з підоз-
рюваним в організації вбивства його доньки 

кримінальним авторитетом Москалою. Про це 
він написав у своєму відкритому листі, опуб-
лікованому в пабліку «Хто замовив Катю Ган-
дзюк?», передає Цензор.НЕТ. «Замовників 
знає генпрокурор Луценко. Замовників зна-
ють в СБУ. Я впевнений, що замовників від 
самого початку знали в МВС. Знали і мовча-
ли. Зараз офіційно оголошено в розшук пі-
дозрюваного в організації вбивства кримі-
нального авторитета Москала, який пішов на 
це вбивство не просто так, який пішов на це 
вбивство не з вулиці. Він пішов на це з будівлі 
Херсонської обласної державної адміністрації, 
де тісно співпрацював з конкретними людь-
ми, для яких виконував конкретні завдання», 
— заявив він. «Вірю, що і Петро Порошенко, 
і Юлія Тимошенко не готові йти на ви бори у 
крові. Вірю, що вони почують біль батька, який 
втратив доньку, і якнайшвидше позбудуться 
будь-яких зв’язків із цинічним убивством моєї 
Каті... Я вірю, що в цій країні нарешті буде по-
карано винних. І кожен справедливо отримає 
те, на що заслуговує», — наголосив Віктор 
Гандзюк.

НОВИНИ ПЛЮС■



5УКРАЇНА МОЛОДА

ВІТОРОК, 29 СІЧНЯ 2019ЕКОНОМІКА
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Намагання влади України позбути-
ся значної частини об’єктів державної 
власності — загалом неоднозначне по 
своїй суті — наразі терпить крах. План 
приватизації минулого року провалено. 
Як і позаминулорічний. І дуже схоже, 
що у 2019-му ситуація кардинально не 
зміниться. Рік iще тільки стартував, але 
державні чиновники поспішили заявити: 
більшість топ–об’єктів нецікаві потен-
ційному покупцеві. 

Не зуміли продати — довелося 
позичати
 Нещодавно у Кабінеті Міністрів визна-
ли: приватизація-2018 в Україні була про-
валена. Від планових показників вдалося 
досягти тільки 1,4%. Причина — зрив ве-
ликої приватизації. 
 Загалом наша держава планувала от-
римати в бюджет від продажу своєї влас-
ності — 3,5 тисячi державних об’єктів — 
21,3 мільярда гривень, а отримала лише 
300 млн. 
 Торік, як відомо, були внесені зміни в 
правила приватизації державних об’єктів. 
За рівнем значущості їх розділили на дві 
групи. В першу потрапили великі об’єкти 
— велика приватизація, в другу — неве-
ликі підприємства. Об’єкти великої при-
ватизації повинні реалізовуватися тільки 
через аукціони.
  Зокрема, в минулому році планувало-
ся реалізувати п’ять обленерго, «Турбо-
атом», Одеський припортовий завод, За-
порізький титано-магнієвий комбінат, 
«Сумихімпром» i низку інших великих 
підприємств. Утім не склалося. І фінан-
сова дірка у державному бюджеті через 
недоотримані кошти поставила серйозну 
проблему перед владою. Не отримавши 
коштів від продажу майна, уряд був зму-
шений більше позичати за кордоном. На 
доволі невигідних умовах, адже саме така 
ситуація склалася сьогодні на світовому 
фінансовому ринку.
 Як відзначили в Мінфіні, внаслідок 
надзвичайно низьких надходжень від 
приватизації уряд у грудні ухвалив рі-
шення про їх заміщення додатковим об-
сягом внутрішніх запозичень. Планові по-
казники державних запозичень до загаль-
ного фонду бюджету протягом року були 
збільшені з 215 млрд. до 289 млрд. грн.
 «Фактично державні запозичення 
щодо загального фонду надійшли на суму 
близько 277 млрд. грн. в гривневому екві-
валенті, або 96% від уточненого плану. 
Зовнішні запозичення склали 103 млрд. 
грн., внутрішні — 174 млрд. грн.», — 
повідомили в Мінфіні.

Не продали раніше, спробуємо ще раз...
 Тож уже найближчим часом українсь-
ка влада намагатиметься активізуватися і 
таки проштовхнути вперед нелегкий при-
ватизаційний віз. Хоча він уперто не ба-
жає їхати. Стимулів для Кабміну — більш 
ніж досить. 
 З одного боку, прискорення привати-
зації — одна з умов міжнародних фінансо-
вих донорів України. Зокрема, Міжнарод-
ного валютного фонду, який наполягав на 
терміновому роздержавленні вже давно, 
але до пори до часу погоджується виноси-
ти це питання за дужки. Втім на кону сьо-
годні — черговий транш нової програми 
кредитування. І цілком можливо, уряду 
вже не вдасться відтермінувати виконан-
ня Україною «приватизаційного» пункту 
меморандуму. 
  З іншого боку, Україна все ще споді-
вається на напівміфічний «план Маршал-
ла», який для нас нібито готовий органі-
зувати Захід. Йдеться про комплекс кре-
дитів i заходів із модернізації, спрямо-
ваних на рвучкий розвиток вітчизняної 
економіки. Раніше віце-прем’єр Клим-
пуш-Цинцадзе заявила, що Україна в най-
ближчій перспективі не отримає від Захо-
ду «плану Маршалла». Поштовхом до по-
зитивного рішення з боку західних країн 
вона назвала успіх великої приватизації.
 Ну і, зрештою, важливий аспект — 
фінансовий. Тобто, виконання Держав-
ного бюджету на нинішній рік. Як відо-
мо, ухвалений Верховною Радою закон 
про держ бюджет на 2019 рік передбачає 
надхо дження від приватизації на суму 
17,1 млрд. гривень. Тобто, йдеться про 
цифру, яка вже містилася у держкош-

торисі України на 2015-й, 2016-й і 2017 
роки, але ще жодного разу не була вико-
нана. Торік, як ми пам’ятаємо, уряд ви-
рішив підвищити план до 21,3 млрд. гри-
вень, але знову отримав пшик: велика 
приватизація знову не почалася і план 
виконаний не був. Навіть в урізаному виг-
ляді: у грудні Верховна Рада внесла зміни 
до бюджету-2018, зменшивши план при-
ватизації до 18,8 млрд. грн.
 Таким чином, уже на початку року 
стало відомо: цьогорiч до списку малої 
приватизації внесли 792 об’єкти. Нещо-
давно затвердили й перелік приватизації 
великої. Так, на приватизацію в цьому 
році планують виставити ВАТ «Тернопіль-
обленерго», «Центренерго», «Запоріжжя-
обленерго», акціонерну компанію «Хар-
ківобленерго», «Миколаївобленерго», 
«Хмельницькобленерго», Об’єднану гір-
ничо-хімічну компанію, вугільну ком-
панію «Краснолиманська», ПАТ «Азов-
маш», державне підприємство «За-
вод «Електроважмаш»,  ПАТ «Сумихім-
пром», «Одеський припортовий завод», 
ВАТ «Оріана», ПрАТ «Президент-Го-
тель», державне публічне акціонерне то-
вариство «Національна акціонерна ком-
панія «Украгролізинг», фармацевтичну 
компанію «Індар».
 Голова Фонду державного майна Ук-
раїни Віталій Трубаров заявив: для шес-
ти підприємств з цього списку ФДМУ в 
2018 році відібрав інвестиційних радни-
ків. За частиною інших, за його словами, 
інвестиційні радники не затверджені, і по-
чати практичну роботу з приватизації не-
можливо. Натомість сьогодні триває підго-
товка до приватизації ПрАТ «Президент-
Готель» інвестиційним радником «Кон-
корд Консалтинг» у консорціумі з «Бюро 
Маркуса» і Redcliffe Partners. ПАТ «Азов-
маш», який не отримав жодної заявки від 
претендентів на інвестиційного радника, 
готуватиме до приватизації Фонд держав-
ного майна. Крім того, на ВАТ «Оріана» та 
«Украгролізинг» має намір оголосити пов-
торний конкурс iз відбору інвестиційного 
радника, оскільки в попередні рази подава-
лися лише по одному учаснику. За іншими 
підприємствами iз переліку великої прива-
тизації буде оголошено конкурс.

Продавати чи нехай зачекає?
 Міністр фінансів Оксана Маркарова 
переконана: цьогоріч роздержавлення 
буде успішним, і 17 мільярдів гривень до 
державного бюджету надійдуть. Щоправ-
да, так оптимістично до цього процесу ста-
виться лише пані Маркарова. Більшість 
же експертів налаштована значно пе-
симістичніше. Апелюючи до таких особ-

ливостей, як передвиборчий рік, коли де-
які політики намагатимуться отримувати 
електоральні бали, «захищаючи Україну 
від розпродування». 
 Ліберальніші аналітики зазначають: 
сьогодні далеко не найкращий момент 
продавати активи, адже Україна перебу-
ває у стані кризи, у тому числі воєнної, а 
тому ціна матеріальних активів є заниже-
ною. Тож варто дочекатися, коли наша 
економіка почне зростати, і тоді від про-
дажу цих об’єктів можна виручити знач-
но більше.
 Їхнi опоненти заперечують цю тезу і ка-
жуть: економіка України тому й перебуває 
у перманентній кризі, що державною влас-
ністю опікуються неефективно! Адже, як 
заведено вважати, держава — це неефек-
тивний власник. А тому великі об’єкти тре-
ба якнайшвидше передати у руки велико-
му капіталу, який зможе вкласти в ці під-
приємства суттєві інвестиції, зробивши їх 
прибутковими. І наводять приклади, коли 
у західних країнах активно продавали май-
но саме у час кризи і за символічну ціну, що 
дозволило цим державам вивести економі-
ку на вищий рівень. 
 Приватизаційні ж скептики париру-
ють: все сказане, звичайно ж, дуже пра-
вильно! Але при цьому варто зауважити, 
що головна умова приватизації — її про-
зорість. Чого в наших реаліях досягнути 
не так уже й просто. І наводять не менш 
переконливі приклади приватизації Лу-
ганського тепловозобудівного заводу чи 
Запорізького алюмінієвого комбінату, 
коли великі підприємства були передані 
«стратегічному інвесторові» з російським 
паспортом. Який успішно довів їх до бан-
крутства...

Аргументи «за» і «проти»
 Акценти у цій суперечці розставив 
економіст, директор Міжнародного фон-
ду Блейзера Олег Устенко, сформулював-
ши шість головних тез. Перша, за його 
словами, — приватизація необхідна. Дру-
га — приватизація дасть можливість об-
різати частину корупційних доходів тим, 
хто зараз експлуатує державну власність 
в своїх інтересах. Третя — успішна при-
ватизація може змінити порядок денний 
у політичних торгах. Четверта — вітчиз-
няний або іноземний інвестор не стоїть iз 
мішками грошей за рогом, намагаючись 
почати свій біг у бiк приватизованих в Ук-
раїні підприємств. Інтерес до цих об’єктів 
більш ніж скромний.
 «П’ята теза: в умовах поганої еконо-
мічної ситуації в країні і недостатньо роз-
винених інституцій рівень криміналізації 
економіки може виявитися вищим, ніж 

здається на перший погляд. Це означає, 
що є ризики відбілювання незаконно от-
риманих коштів через приватизацію. При 
цьому соціальна справедливість перебува-
тиме в зоні ризику, — зазначив Устенко. 
— І, нарешті, шосте — контроль за прове-
денням продажів, навіть якщо вони здійс-
нюються через систему ProZorro, має бути 
дуже пильним». 
 Ще одна зона ризику — наступні ви-
бори, президентські та парламентські. «В 
Україні до президентських і парламентсь-
ких виборів велика приватизація не відбу-
деться. Існує багато політичних ризиків, 
через які інвестори не захочуть вкладати 
гроші в підприємства. Після виборів час-
тково, може, і вдасться здійснити продаж 
деяких об’єктів. Відповідно, держбюджет 
у поточному році не буде наповнюватися 
за рахунок приватизації, хоча він і рані-
ше не наповнювався шляхом приватиза-
ції», — сказав економіст Олександр Охрі-
менко, уточнивши, що тільки після виб-
орів стане відомий розклад усіх політич-
них сил.

Велика приватизація — це великий міф!
 Цікаво, що деякі представники влади 
із ним повністю погоджуються. «Якщо 
бути відвертими, то велика приватизація 
— це велика проблема, — зазначив за-
ступник міністра економічного розвитку 
Максим Нефьодов. — Проблема більша і 
складніша, ніж загальне уявлення про те, 
що погані політики не хочуть продавати 
державне майно через власні корупційні 
інтереси або популізм... Ми всі розуміє-
мо, що на більшості державних підпри-
ємств, як поліпи, наросли посередники, 
які на цих підприємствах заробляють. Ми 
розуміємо, що заробляють вони всупереч 
закону, у нас є навіть маса кримінальних 
справ від НАБУ до ГПУ, які це підтверд-
жують. Але це — півбіди».
 За його словами, головна проблема по-
лягає у тому, що ті об’єкти, які виставлені 
на продаж, нецікаві потенційним покуп-
цям. «Ми так довго розповідали всім про 
священне державне майно, яке нікому не 
можна віддавати, що дійшли до того, що 
попит на більшу частину об’єктів вели-
кої приватизації практично відсутній. А 
це об’єкти великі, часто містоутворюючі, 
продати їх за одну гривню — це політичне 
самогубство. І я навіть не впевнений, що у 
владі є люди, які можуть або мають право 
це зробити, навіть якщо цього вимагати-
ме ситуація», — зазначив чиновник.
 На думку Нефьодова, у переліку при-
ватизаційних об’єктів є такі, що не готові 
до продажу. «Тобто, теоретично їх мож-
на частково підготувати — вигнати по-
середників, розібратися з кредиторами, 
завершити суди. Але, на мій погляд, це 
утопія. Треба визнати, що в держави за-
раз немає ресурсів цим займатися. Як кад-
рових, так і фінансових. Тому що ґрунтов-
на підготовка до продажу вимагає інвести-
цій, часу, грошей, кадрів. На всі об’єкти 
нам ресурсів не вистачить. Ми можемо 
займатися тільки деякими з них, як пра-
вило, найбільшими. Але якщо ми говори-
мо про менші об’єкти, треба визнати, що 
цукерку з них ми не зробимо. Як колиш-
ній інвестбанкір я б за таке не взявся. У 
команди нашого фонду приватних інвес-
тицій на піку було до 12 інвестицій, не 
більше. Говорити про те, що держава змо-
же нормально підготувати всі об’єкти ве-
ликої приватизації, — обманювати себе. 
Хвороба надто запущена», — стверджує 
заступник міністра.
 «Наші діаманти в короні великої при-
ватизації — ОПЗ, «Центренерго», облга-
зи — це радянський спадок. Для нас вони 
— титани нашої промисловості, унікаль-
ні підприємства і гордість країни. Але для 
більшості західних інвесторів їх унікаль-
ність має в основному музейний сенс. Це 
не означає, що ці об’єкти не можуть пра-
цювати або не можуть бути прибуткови-
ми, але думати, що всі хочуть ці активи, 
— помилка. Навіть наші олігархи не хо-
чуть, — продовжує чиновник. — Ми не 
бачимо божевільної зацікавленості з боку 
вітчизняного бізнесу до об’єктів привати-
зації, навіть для них уже є у світі цікавішi 
речі, в які можна інвестувати кошти. Але 
по кожному об’єкту вестимуть ретельну 
роботу, підготовку, організацію торгів. 
Утім зараз розробити єдиний алгоритм 
дій, який гарантував би нам хоча б 75% 
успіху, неможливо». ■

НА ПРОДАЖ!

Танці на граблях
Повністю проваливши приватизацію 2018 року, уряд 
поставив на нинішній рік такий самий план і практично 
ці самі об’єкти

■

Тільки не смійтеся: в Україні знову продають Одеський припортовий завод!
Фото з сайта newsone.ua.

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 До 58 осіб зросла кількість за-
гиблих унаслідок прориву греблі 
біля шахти в штаті Мінас-Жераїс на 
сході Бразилії. Ще 300 людей вва-
жають зниклими безвісти. В районі 
оголошено триденну жалобу.
 Дамбу, що стримує відходи залі-
зорудної шахти, прорвало, селевий 
потік затопив приміщення шахти і 
зруйнував адміністративні будівлі, 
будинки мешканців, розташовані 
поблизу. При цьому система аварій-
ного сповіщення не спрацювала. 

Близько 200 співробітників шахти 
вдалося евакуювати. Утім, за сло-
вами губернатора Мінас-Жераїс Ро-
меу Земи, шанси на те, що вдасться 
знайти ще когось живим, невисокі. 
Пошуково-рятувальні роботи трива-
ють. Рятувальникам удалося знайти 
під багатьма шарами глини похова-
ний автобус разом iз пасажирами. 
 Район надзвичайної події у субо-
ту відвідав президент Бразилії Жаїр 
Болсонару — це перша катастрофа 
такого масштабу з моменту вступу 
його на посаду 1 січня.
 Міністерство навколишнього 

середовища Бразилії вже наклало 
на компанію Vale, власника шах-
ти, штраф у понад 66 мільйонів до-
ларів. Відомо, що дамбу збудували 
43 роки тому. Вона мала стримувати 
приблизно 12 млн. кубометрів води. 
А таких дамб у цьому штаті кілька. 
 У 2015 році в результаті подібно-
го прориву греблі внаслідок нехту-
вання елементарних норм безпеки 
на шахті в тому ж штаті загинули 
19 людей.
 У неділю в Бразилії виклика-
ло паніку повідомлення про ризик 
прориву ще однієї дамби, теж у цьо-
му регіоні. З огляду на підйом рів-
ня води у терміновому порядку було 
евакуйовано населені пункти, роз-
ташовані поблизу однієї з видобув-
них шахт муніципалітету Брумаді-
нью. Через кілька годин тривогу 
скасували, але мешканці не поспі-
шають повертатися до своїх домі-
вок. ■

ДОМОВИЛИСЬ 

Хай буде 
Македонія. 
Північна 
Ухвалено рішення, якому 
передували 27 років 
суперечок і 38 годин дебатів 
у парламенті
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Парламент Греції ухвалив історичне 
рішення щодо зміни назви свого північно-
го сусіда. Депутати голосували за те, щоб 
країну, яка називалася Македонія після 
розпаду колишньої Югославії, відтепер на-
зивали Республіка Північна Македонія.
 Переговори та протести щодо назви 
тривали понад 27 років. Греція виступала 
проти назви країни Македонія з часу її не-
залежності у 1991 році, оскільки в Греції 
є регіон з такою самою назвою. 
 Домовленість раніше ратифікували в 
самій Македонії. Тепер Афіни ухвалили 
остаточне рішення. 
 Грецький парламент почав дебати 
щодо угоди в середу, 23 січня. Голосувати 
мали ввечері в четвер, але дебати затягну-
лися… Загалом вони тривали понад 38 го-
дин, виступили більш ніж 200 депутатів. 
У підсумку, парламент в Афінах ухвалив 
рішення щодо назви Північна Македонія. 
153 депутати проголосували «за», 146 — 
«проти». 
 Згідно з останніми опитуваннями гро-
мадської думки, дві третини греків не під-
тримують угоду щодо зміни назви. У чет-
вер на вулиці Афін люди вийшли на акцію 
протесту проти угоди. Дійшло до сутичок 
з поліцією. Велика демонстрація на знак 
протесту проти угоди пройшла в Греції та-
кож у неділю, 20 січня.
 Суперечка тривала так довго тому, що 
назву «Македонія» тривалий час має пів-
нічний регіон Греції, куди входить друге 
за розміром місто в країні Салоніки. Після 
розвалу Югославії з’явилася нова країна, 
що взяла собі також це ім’я у 1991 році. Це 
викликало обурення греків, які пишають-
ся своєю стародавньою спадщиною Алек-
сандра Македонського. У Греції запідоз-
рили свого сусіда в територіальних ам-
біціях. Багато років американський дип-
ломат Метью Німетц допомагав шукати 
компроміс у цьому питанні. 
 Зрештою, змінилися уряди, а з ними 
і настрої. У червні 2018 року прем’єр-
міністр Греції Алексіс Ципрас і його ма-
кедонський колега Зоран Заєв підписали 
угоду, що мала нарешті вирішити трива-
лу суперечку.
 Македонці підтримали угоду — спершу 
на референдумі у вересні минулого року, 
хоча на нього прийшла лише третина ви-
борців, а потім у парламенті. Тепер, після 
голосування в парламенті, Греція напра-
вить своєму сусіду вербальну ноту, а Ма-
кедонія після цього повідомить Організа-
цію Об’єднаних Націй про зміну назви. 
 Схвальне рішення грецького парла-
менту відкриває шлях колишній югос-
лавській республіці до НАТО. Найближ-
чим часом посли НАТО мають зібратися 
для підписання відповідного протоколу. 
Зміна назви стане остаточною після того, 
як протокол ратифікують в Афінах. 
 Відповідно до історичної угоди між 
країнами, відтоді всі повинні будуть ви-
користовувати нову назву Республіка 
Північна Македонія, або ж просто Північ-
на Македонія, яка замінить назву краї-
ни, яку ООН поки що формально називає 
колиш ньою Югославською Республікою 
Македонія. Назва мови — македонська 
— не зміниться, а громадяни Республіки 
Північна Македонія так само залишаться 
македонцями. 
 Тепер греки повинні будуть підтрима-
ти заявку свого північного сусіда для всту-
пу в НАТО та Євросоюз, через що країни 
сперечалися багато років. ■

■ Ігор ВІТОВИЧ

Хто є хто на світовій політичній карті, 
чітко показує ситуація з Венесуелою: у 
той час, як США та Європа підтримали 
«майдан у Каракасі», країни з тоталі-
тарними режимами — Росія, Білорусь, 
Туреччина та Китай — висловилися на 
підтримку опального президента Ма-
дуро. 

Мадуро не боїться ультиматумів 
 США обіцяють «серйозну від-
повідь» у разі, якщо силовики, що 
підкоряються президентові Венесуе-
ли Ніколасу Мадуро, якого Вашинг-
тон не вважає легітимним, створять 
загрозу безпеці для американських 
дипломатів в країні або для голови 
Національної асамблеї Хуана Гуайдо, 
що проголосив себе тимчасовим пре-
зидентом. Про це написав у «Твіттері» 
радник президента США з національ-
ної безпеки Джон Болтон. Щоправда, 
Ніколас Мадуро 27 січня відмовився 
від висунутої ним раніше вимоги до 
американських дипломатів залиши-
ти країну.
 Гуайдо, який проголосив себе пре-
зидентом, стверджує, що має на це 
право за Конституцією, оскільки ви-
бори, на яких Мадуро здобув перемо-
гу, не були легітимними. США і біль-
шість країн Латинської Америки виз-
нали Гуайдо тимчасовим президен-
том, таку ж позицію зайняв Ізраїль 
та ще близько 20 країн світу.
 Франція та Іспанія в суботу, 26 січ-
ня, оголосили, що президент Венесу-
ели Ніколас Мадуро має впродовж 
восьми днів оголосити вибори. Інакше 
ці країни готові визнати тимчасовим 
виконувачем обов’язків венесуельсь-
кого президента Хуана Гуайдо. Про 
це заявили президент Франції Емма-
нуель Макрон та прем’єр-міністр Іс-
панії Педро Санчес. Аналогічної по-
зиції дотримуються Німеччина та Ве-
лика Британія. 
 Водночас верховна представниця 
ЄС із зовнішньої та безпекової політи-
ки Федеріка Могеріні пригрозила уря-
ду Мадуро «подальшими заходами» з 
боку Брюсселя у разі, якщо в найбли-
жчі дні не буде оголошено нові вибо-
ри. Серед таких заходів вона назва-
ла і визнання Хуана Гуайдо тимчасо-
вим главою держави. Могеріні у заяві 
від імені ЄС вимагає «вільних, про-
зорих та гідних довіри» виборів  від-
повідно до «міжнародних демокра-
тичних стандартів». 
 Однак Ніколас Мадуро відкинув 
ці заяви, вiдповiвши, що європейсь-
кий ультиматум повинен бути зня-
тий. Мадуро додав, що готовий до 
«ґрунтовного діалогу» з тими, хто 
виступає проти його правління, і що 
він відправив Дональду Трампу бага-
то повідомлень, але президент США 
«зневажає нас». Пізніше він з’явився 
на військових навчаннях у централь-
ному штаті Венесуели Карабобо, де 
закликав до «об’єднання, дисциплі-
ни та згуртованості», щоб подолати 
те, що він назвав спробою державно-
го перевороту.

Голубка миру Росія
 Водночас речник російського пре-
зидента Володимира Путіна Дмитро 
Пєсков заявив, що Росія не відправ-
ляла до Венесуели найманців для охо-
рони Мадуро. 25 січня агенція «Рей-
тер» iз посиланням на джерела пові-
домляла про відправку співробітни-
ків приватної військової компанії 
в Каракас. «Рейтер» уточнює, що 
йдеться, ймовірно, про пов’язаних із 
Кремлем бійців «ПВК Вагнера», які 
раніше брали участь у конфліктах у 
Сирії і в Україні та задіяні Москвою 
в інших країнах Африки й Близько-
го Сходу. За непідтвердженими дани-
ми, йдеться про приблизно 400 росій-
ських найманців. Агенція намагала-
ся отримати підтвердження цієї ін-
формації в міністерстві оборони РФ i 
в уряді Венесуели, проте її запити за-
лишилися без відповіді. 
 Керівництво венесуельської ар-
мії заявляє про вірність Мадуро. Од-
нак військовий аташе Венесуели у 
США полковник Хосе Луїс Сільва за-
явив, що визнає президентом Гуай-
до. Схоже, що переможе той, на чий 
бік у підсумку стане армія. Глава опо-
зиції Хуан Гуайдо повідомив, що від-
буваються переговори з військовими 
та цивільними чиновниками з при-
воду усунення з посади Ніколаса Ма-
дуро. Він гарантував військовим ам-
ністію, якщо вони стануть на бік опо-
зиції. При цьому Гуайдо зазначив, що 
зустрічі відбуваються у «делікатному 
порядку», без привернення уваги, ос-
кільки такі переговори пов’язані з 
особистою безпекою їх учасників. Ко-
лишній генерал венесуельської армії 
Антоніо Ріверо, який перебуває у виг-
нанні, повідомив, що багато військо-
вих невдоволені політикою Мадуро, 
тому опозиція може легко заручити-
ся їхньою підтримкою. 

 

Проблема Гуайдо в тому, що країна 
за політичними симпатіями поділе-
на навпіл. Столиця Каракас та інші 
міста — за опозицією, а відстала про-
вінція надалі спокушається популіст-
ськими обіцянками Мадуро та перс-
пективами побудови місцевого со-
ціалізму без втручання світових ім-
періалістів. 
 Мадуро будь що намагається збере-
гти контроль над армією. Окрім вій-
ськових навчань, які відбуваються те-
пер, на середину лютого заплановані 
ще масштабніші, за словами Мадуро, 
найважливіші в історії країни. Мож-
ливо, це буде спроба знешкодити опо-
зицію радикальними засобами. Звідси 
і попередження Білого дому. 
 26 січня ситуацію у Венесуелі об-
говорювали на засіданні Ради Безпе-
ки ООН. Держсекретар США Майкл 
Помпео закликав усі країни світу 
«почути голос венесуельського наро-
ду» і визнати Хуана Гуайдо легітим-
ним тимчасовим президентом Венесу-
ели. Водночас постійний представник 
Росії при ООН Василь Небензя назвав 
дії США «безсоромними і агресивни-
ми» та звинуватив Вашингтон у під-
тримці державного перевороту у Вене-
суелі. Росія (ну справжнісінький тобі 
голуб миру!) узагалі намагалася забло-
кувати проведення засідання Радбезу 
ООН щодо політичної кризи у Венесу-
елі, однак безуспішно, оскільки 9 з 15 
країн-членів РБ ООН проголосували 
за таке засідання.
 Тим часом у Венесуелі тривають 
вуличні акції. Хуан Гуайдо закликав 
своїх прибічників вийти на масові про-
тести 30 січня та 2 лютого. Прихиль-
ники Гуайдо побоюються репресій із 
боку влади. З початку масових протес-
тів 21 січня в країні загинули 29 осіб, 
а 791 учасник протестів був заарешто-
ваний. ■

КАТАСТРОФИ

Недбалість, що греблі рве 
Прорив дамби в Бразилії забрав життя десятків осіб

■

ГАРЯЧА ТОЧКА

На майдані в Каракасі... 
Венесуельська карта у грі між Росією та Заходом

■

Мадуро будь що намагається зберегти контроль над армією. ❙
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 «Роман-спогади — твір, по-
будований на документаль-
ному матеріалі, є повчальним 
твором для українського чита-
ча, зокрема молоді, оскільки 
він підіймає глибини українсь-
кої, багатьом і досі не відомої 
історії, порушує проблеми за-
гальнонаціонального значен-
ня, — пише у передмові Воло-
димир Покотило. — В ньому 
докладно висвітлено долю ба-
гатьох національно свідомих 
українців, які боролися за не-
залежність України з часів на-
ціонально-визвольних змагань 
1917—1922 років до 1961 року, 
показане життя в усіх його не-
приглядних проявах за часів 
німецької та московської оку-
пації на Київщині, Львівщині 
та в таборах ГУЛАГу. Показа-
но простих хліборобів, які пе-
реростали у борців, підпільни-
ків, катованих та переслідува-
них сталінським та гітлерівсь-
ким режимами».
 Володимир Кіндратович По-
котило (1922 — 2013) народив-
ся на хуторі Кірчик Бишівської 
волості Київського повіту і гу-
бернії. З 1938 року — член СВУ, 
з 1939 — ОУН. У 1941—43 ро-
ках — організатор оунівських 
боївок у Бишівському, Фастів-
ському та Бородянському райо-
нах Київщини, а також конс-
піративних квартир у Києві та 
передмісті для похідних груп 
ОУН-Р. У 1943—1946 роках 
служив в оунівських боївках 

на Львівщині, провідник юнац-
тва ОУН-Р в одному з районів 
Львова. 1946-го посланий Про-
водом відновлювати ОУН-Р на 
Київщині. Обласний провід-
ник ОУН-Р на Київщині в 1946-
1948 роках. 1948 року схопле-
ний енкеведистами. До 1961 
року поневірявся у таборах 
ГУЛАГу: Джезказган, Караган-
да, Екібастуз, Долинка, Спаськ, 
Кенгір, Тайшет. Невдовзі після 
звільнення повернувся на Київ-
щину. Працював художником, 
скульптором, реставратором.
 На жаль, сам Володимир 
Покотило не дожив до виходу 
його твору у світ. Багато років 
він мріяв про видання книжки, 
проте теми, які піднімаються у 
романі, настільки актуальні й 
гострі, що ні у часи «перебудо-
ви», ні за понад чверть століття 
Незалежності України ніхто не 
хотів видавати його. 
 Мені випала щаслива наго-
да познайомитися (за два міся-
ці до його смерті) особисто з ле-
гендарним оунівцем Київщини 
Володимиром Кіндратовичем 
Покотилом, почути його спога-
ди. Він розповів про страшні ви-
пробування долі, які йому дове-
лося пережити. У кожному його 
слові відчувалася незламність 
духу і відданість українсько-
му народові. 91-річний чоловік 
говорив про українську націю, 
про національну ідею і гордо до-
давав: «Я — вічний борець! Своє 
життя я присвятив національ-

но-визвольній справі, тому й 
страху не було ніколи». Він мав 
непохитні переконання і стійку 
життєву позицію, чого сьогод-
ні так бракує багатьом україн-
цям. 
 До ОУН Володимир Покоти-
ло потрапив 1938 року, у виз-
вольну боротьбу проти росій-
ської окупації сина долучив 
батько Кіндрат, який воював 
у загоні отамана Голубенка на 
початку ХХ століття. 

 Напередодні війни оунівці 
вели пропагандистську робо-
ту серед мешканців сіл Київсь-
кої області. Зв’язок із Захід-
ною Україною тримали через 
мандруючий фольклорний ро-
динний гурт Шевченків, який 
виконував роль провідників. 
Вони, оунівці, за словами Воло-
димира Покотила, неочікувано 
приїжджали на авто у якийсь 
населений пункт, здебільшого 
на базар, і проводили мітинг. 
Молоді юнаки закликали се-
лян не коритися більшовиць-
кій владі, а самостійно керува-
ти своїм життям. Траплялося, 
що й жовто-блакитний прапор 
встановлювали. Під час таких 

зібрань люди сміливішали і та-
кож долучалися до виступаю-
чих.
 У роки німецької окупації 
оунівці розкидали листівки, у 
яких закликали червоних пар-
тизан-українців перейти на бік 
ОУН-УПА. А одного разу Воло-
димир отримав доручення ста-
ти членом радянського пар-
тизанського загону, що діяв 
на його батьківщині — у Ма-
карівському районі (на той час 
— Бишівський район). Він, ри-
зикуючи власним життям, про-
довжував розкидати листівки, 
а потім вирішив посеред табо-
ру червоних партизанів вста-
новити жовто-блакитний пра-
пор. Його затримали, намага-
лися дізнатися про співучасни-
ків, але марно, тому присудили 

до страти... Комісар загону Бон-
дар порвав український стяг і 
зробив собі з нього... онучі. На 
розстріл Покотила вів його дав-
ній товариш. Дивом, поране-
ний, він врятувався і дістався 
своїх побратимів. І хоча оунівці 
не вступали у бої з радянськими 
партизанами, цього разу відбу-
лася відплатна бойова акція: за 
наругу над символом України і 
за знущання над їхнім другом.
 Із 1943 по 1946 роки Володи-
мир Покотило очолив молодіжну 
ОУН у Львові. Він був умілим ор-
ганізатором і керівником. Саме 
Покотило проводив операцію 
об’єднання власівців і оунівців 
на Західній Україні: близько пів-

тори сотні вояків зі зброєю і осна-
щенням перейшли на бік націо-
налістів. Адже серед власівців, 
окрім росіян, було багато людей 
зі Східної України. Таку ж робо-
ту ОУН-УПА вела й поміж воя-
ків дивізії «Галичина». Україн-
ці повставали проти більшовиць-
кої і німецької окупацій.
 Після другої світової війни, 
у 1946-48 роках, Володимир 
Покотило знову повертається 
на Київщину, де очолює Київсь-
кий крайовий провід ОУН. Зно-
ву разом із побратимами він 
проводив пропагандистську ро-
боту серед населення і боров-
ся з комуністичним режимом, 
який називав «радянською сис-
темою, чекістською і дикою». 
 Розповідав пан Володи-
мир, як відбував багаторічне 
ув’язнення (з них 2 роки в ка-
мері смертників!) у совєцьких 
таборах: Красна Прєсня, Джез-
казган, Кенгір (брав актив-
ну участь в повстанні), Джез-
ди, Теректи, Спаськ, Долинка, 
Тайшет. Покотило завжди брав 
ініціативу у свої руки, намагав-
ся повести за собою повстанців, 
а згодом і політв’язнів у таборах 
ГУЛАГу. 
 «Треба бути просто щи-
рим українцем, і це буде нас 
об’єднувати, — на своїх життє-
вих прикладах переконливо до-
водив Володимир Кіндратович. 
— Доки ми не зрозуміємо, що ми 
— господарі на цій землі, доти 
нами будуть керувати зайди». 
 У своєму досить поважно-
му віці Володимир Покоти-
ло об’єднував навколо себе мо-
лодь, ділився спогадами і про-
довжував працювати. Він ма-
лював прекрасні картини, на 
яких зображував українське 
село, бійців ОУН-УПА, верш-
ників (бо й сам багато часу про-
вів верхи на коні). ■

Наталка ПОКЛАД, 
письменниця

 Нині, коли ми, маючи такі засоби 
зв’язку між собою, часом зовсім не ре-
агуємо на важливі для нас події та тен-
денції, все частіше згадується мину-
ле... 
 Кінець 80-х. Імперія тріщала. Одні 
її сторожові пси, неспроможні втрима-
ти статус-кво, скаженіли ще більше, а 
інші, маючи добрий нюх і чуття небез-
пеки, вже шукали шпарки, аби не тіль-
ки зберегтися, а й таки урвати собі щось 
у хаосі...
 Після 16 років обструкції та замов-
чування нарешті, у січні 1988-го, — пер-
ша виставка Івана Макаровича Гонча-
ра у Виставковому павільйоні на площі 
Толстого у Києві. Цілісна: його скуль-
птури та художні полотна. 
 Що то була за подія! Сколихнула не 
тільки столицю, а й усю Україну. Не-
легко далась вона 77-річному митцеві. 
Але саме тоді всі близькі до нього і, 
може, я насамперед, відкрили-збагну-
ли, наскільки могутньою є українська 
суспільність у державі, підпертій ви-
школеними охоронними та каральни-
ми структурами, наскільки важливим 
і неподоланним є зв’язок між нами, на-
поєними живлющою українською на-

родною культурою, за яку стояв і яку 
так жертовно рятував Іван Макарович. 
Мовби за помахом чарівної палички, 
народ, почувши поклик Краси і Правди 
Гончара, скидав вериги страху й зневі-
ри — і мчав-летів до його цілющого вог-
ню...
 Усі дні зали були переповнені. Неві-
домо, як передавалась інформація, бо 
тодішня преса не спішила популяризу-
вати подію, але люди їхали з усіх кін-
ців країни — побачити, причаститися, 
порадіти, подякувати... На вимогу на-
роду начальство змушене було продов-
жити виставку. Починалась ера Свобо-
ди. І напористого змагу за неї. Попереду 
було створення Товариства української 
мови, Руху, Ланцюг єднання... І — Не-
залежна держава. А ще — епоха слави 
Івана Гончара, епоха торжества його 
ідей. ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Засуджений до смерті вижив
Про діяльність ОУН-УПА Київщини 
розповідає книга Володимира Покотила 
«Лицарі золотого тризуба»

■

Володимир Покотило, 2013 рік.
Фото Лариси ГРОМАДСЬКОЇ.

❙
❙

«Треба бути просто щирим українцем, і це буде 
нас об’єднувати. Доки ми не зрозуміємо, що ми 
— господарі на цій землі, доти нами будуть керувати 
зайди».

Лариса ГРОМАДСЬКА

У столичному «Козацькому домі» презентували роман Київського 
обласного провідника ОУН 1946—1948 років Володимира Поко-
тила «Лицарі золотого тризуба». Це видання проливає світло на 
багато історичних подій, про які й сьогодні мало знають українці, 
зокрема про діяльність ОУН-УПА на теренах Київської області.
Представила книгу Всеукраїнська кампанія «Пам’ять нації». Мо-
дератором творчого заходу був кандидат історичних наук, автор 
та ведучий на «Українському радіо» передачі «Історичні фрески» 
Олександр Алфьоров. До презентації долучилися історик Віталій 
Гедз та краєзнавець і журналіст Євген Букет. Звучали пісні про 
УПА у виконанні бандуриста, заслуженого артиста України Тараса 
Силенка, гурту родини Віксніних та бандуриста Василя Жованика.

Перша виставка Івана Гончара у Києві.
Архівне фото.

❙
❙

ПОСТУП

Побачити, причаститися, порадіти
Як починалася 
ера Свободи у 1988-му

■
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«Думав, що це буде війна мого сина 
або онука, і навіть радий, що вона 
стала моєю»
 Хоч загалом він виходець з Одещини. 
Знаючи це, дивуюся тому, наскільки чудо-
во 35-річний чоловік володіє українською 
мовою. Як виявилося, так було не завжди: 
більшу частину свого свідомого життя Во-
лодимир був російськомовним, а українсь-
ку цілеспрямовано вивчив уже після закін-
чення строкової служби в армії. 
 — Багато хто тепер думає, що я із За-
хідної України, бо розмовляю занадто 
чистою рідною мовою. Пояснюю, що, бу-
дучи російськомовним, вивчав українсь-
ку по книгах та кінофільмах, — посмі-
хаючись, розповідає Володимир Мусяк. 
— Усе тому, що почав думати: живу в 
Україні й не знаю української — це ж 
нонсенс. Пригадую, будучи в охороні 
Помаранчевого Майдану, спілкувався з 
одним дядьком, який назвав мене націо-
налістом. Я тоді заперечив: та ні, я пат-
ріот, але не націоналіст. І от, вирішив-
ши вивчити рідну мову, я не міг знайти в 
Одесі українських книжок (це вже тепер 
знаю прекрасну книгарню-кав’ярню пані 
Галини Дольник на вулиці Катерининсь-
кій, де є великий вибір україномовних 
видань). Тому в п’ятницю після роботи сі-
дав на потяг до Тернополя, Івано-Фран-
ківська чи Львова, скуповував там ук-
раїнські книжки й повертався до Одеси. 
А прочитавши все, знову їхав за черговою 
порцією чтива. Отак вивчив рідну мову 
і зрозумів, що дядько з Помаранчевого 
Майдану мав рацiю: я український націо-
наліст, чим дуже пишаюся. Уже навіть 
думаю українською. А загалом у мене 
мрія — вивчити всі слов’янські мови.
 Перед початком гарячих подій на Дон-
басі Володимир Мусяк навчався в Одесь-
кому національному університеті на істо-
ричному факультеті, звідки його відра-
хували через те, що він... затримався на 
війні. 
 — Спочатку наївно думав, що закін-
чимо її за пару місяців, тож моєї відсут-
ності у виші ніхто й не помітить (я навчав-
ся на заочному відділенні), — зізнаєть-
ся мій співрозмовник. — Та минув рік, 
другий, а війна все не закінчується. Тож 
пропустив одну сесію, потім наступну й 
у підсумку «вилетів» із кінця третього 
курсу (звичайно, було дещо образливо, 
адже мені вдалося вступити на бюджет-
ну форму навчання). Та з часом поновив-
ся у виші й от тільки цього року нарешті 
отримав диплом бакалавра. Я історик, 
тож завжди знав, що в нас буде війна з 
Росією, що, поки існує Російська імпе-
рія, вона не залишить Україну в спокої. 
Щоправда, думав, що це буде війна мого 
сина або онука. І навіть радий, що вона 
стала моєю, бо дуже сподіваюся, що моє-
му сину, коли він виросте, не доведеться 
воювати.
 Те, що він опинився у лавах добро-
вольців, молодий чоловік вважає ціл-
ком логічним, адже на той час мав досвід 
служби в армії, до того ж пройшов вій-
ськові вишколи, будучи членом всеук-
раїнської організації «Тризуб» імені Сте-
пана Бандери. 
 — Якщо говоритиму те, що думаю, 
багато хто моїх слів не сприйме, — вис-
ловлює побоювання Володимир Мусяк. 
— Скажімо, якщо стверджуватиму, що 
в 2014 році була цікава, весела війна, то 
хлопці, які воювали, посміються і зро-
зуміють, що маю на увазі. А от ті, хто не 
нюхав пороху, можуть запідозрити, що в 
мене не все гаразд із головою. Завважте, 
що я воював у складі добровольчого фор-
мування, яке не мало державного забез-
печення. Тож кожен із моїх побратимів 
приїжджав на базу ДУК «Правий сектор» 
(тоді надзвичайно секретну) із чим міг. Я 

їхав на війну з травматичним пістолетом 
і ножем у рюкзаку й думав, що озброє-
ний і дуже небезпечний. Хоч, порівня-
но з багатьма іншими добровольцями, 
в мене були значні переваги, адже мав 
можливість за власний кошт придбати 
бронежилет і якісний кіларовий шолом. 
Більше того, шолом купував собі кілька 
разів. Якось у Пісках ми стояли на пози-
ціях пліч-о-пліч із хлопцями з 93-ї ок-
ремої механізованої бригади. І побачив-
ши перед наступальною операцією юна-
ка в радянському шоломі, який із роз-
маху можна пробити ножем, я зняв свій 
і надів йому на голову. Такі душевні по-
риви в мене були пару разів. А свій пер-
ший трофейний автомат, як і більшість 
добровольців, я здобув у бою.
 Воюючи у складі 5-го окремого ба-
тальйону ДУК «Правий сектор», який 
згодом увійшов до Української добро-
вольчої армії, Володимир Мусяк побу-
вав у багатьох гарячих точках: Карлів-
ці, Пісках, Авдіївці, Іловайську, Стани-
ці Луганській... 
 — Довелося воювати й на околицях 
Донецького аеропорту, — продовжує 
свою розповідь доброволець. — У само-
му аеропорту не був, захищав лише під-
ходи до нього. Розумієте, ми не сиділи 
увесь час на позиціях. Специфіка штур-
мового підрозділу дещо інша: відбивши 
противника, закріпившись та дочекав-
шись військових з’єднань ЗСУ, які були 
значно численнішими за доброволь-
чі, ми передавали їм зайняті позиції, а 
самі одержували інше бойове завдання. 
Через це не потрапили і в Іловайський 
«котел» — були в Іловайську на почат-
ку серпня 2014 року, коли місто звільня-
ли підрозділи ЗСУ та добровольчих ба-
тальйонів «Донбас», ДУК «Правий сек-
тор», «Азов» і «Шахтарськ». Того дня 
нам це не вдалося, і ми відкотилися на-
зад, після чого одержали наказ перейти 
на інший відрізок фронту. 

«Усі, хто брав участь у прямих 
зіткненнях із противником, 
неодноразово пережили смерть»
 — Під час нашої попередньої зустрічі 
ви сказали фразу, від якої мені стало мо-
торошно: «Ми вже давно померли, просто 
Господь змилостивився й відвів нам іще 
трохи часу...» — нагадую Володимиру. 
 — Бачте, всі, хто брав участь у пря-
мих зіткненнях із противником, неодно-
разово пережили смерть. І зі мною було 
таке, що вже прощався із життям, звер-
таючись до Бога, бо знав, що перед кон-
чиною потрібно покаятися, — пригадує 
доброволець. — Одного разу ми мали за-
чистити «зеленку» біля Донецького аеро-
порту. Нас було чоловік 19, і сталося так, 
що ми опинилися в голому полі, а «сепа-
ри» були під прикриттям лісосмуги й 
так гатили по нас із кулеметів та авто-
матів, що я не мав жодного сумніву: все, 
нам «хана». БТР, який мав нас прикри-
ти, повіз командира, якого під час насту-
пу поранило в голову. Ми всі мали поляг-
ти в тому бою. Якби противник підпустив 
нас трохи ближче (а я думаю, це й плану-
валося), то міг би запросто скосити всіх 
однією автоматною чергою. Та, очевидно, 
в когось здали нерви, і той натиснув на га-
чок раніше, а за інерцією почали стріля-
ти й інші. За лічені сантиметри від моєї 
голови пролітали кулі. У бага тьох на-
ших хлопців закінчувалися патрони. І, 
знаєте, я тоді знайшов схованку в голо-
му полі. Розумію, що це прозвучить дико 
і якийсь психіатр, можливо, захоче зай-
нятися мною після публікації цього ма-
теріалу, але на той момент мені здава-
лося, що це класна схованка. Я сховав-
ся за трьома колосками, що стирчали на 
ріллі. Спершу впав, перекотився (щоб не 

бути зручною мішенню, потрібно постій-
но рухатися), підвів голову й побачив оті 
колоски. І враз став таким спокійним: 
уявіть собі: я свято вірив, що ці колоски 
мене захистять. Поки отак лежав, поряд 
падали кулі, проте жодна з них мене не 
зачепила. А врятував нас тоді бронетран-
спортер, що відвіз пораненого команди-
ра і повернувся на поле бою. Він став сті-
ною між нами й «сепарами». Уявіть, як 
мало нас було: всі ми сховалися за одним 
БТРом. Йому прострелили всі колеса, та 
він усе одно примудрився відвести нас на 
безпечну відстань. 
 Здавалося б, ця історія закінчилася. 
Та от пару місяців тому Володимир Му-
сяк, котрий, як уже говорила, намагаєть-
ся згуртувати всіх ветеранів у Карлівсь-
кому районі, зустрівся з одним із колиш-
ніх бійців 93-ї окремої механізованої бри-
гади — Сергієм Панасенком (позивний 
«Дід»), який проживає в селищі Мар-
тинівка. 
 — І от Сергій починає розказувати 
мені про той бій. Я здивувався: звідки 
ти, мовляв, про нього знаєш, якщо тебе 
там не було? Він, у свою чергу, здивував-
ся: «Як це не було?». Виявилося, він був 
водієм того БТРу, під прикриттям якого 
ми відходили з поля бою, — посміхаєть-
ся Володимир Мусяк.
 Будучи тричі контуженим, він що-
разу відмовлявся від госпіталізації й ли-
шався у строю. Найтяжчу ж мінно-вибу-
хову травму отримав поблизу Авдіївки. 
Це трапилося в червні 2016 року, коли, 
якщо пам’ятаєте, під час боїв у районі 
шахти «Бутівка» було багато полеглих і 
поранених «правосеків».
 — От позавчора розмовляв по телефо-
ну з побратимом із Маріуполя (його по-
зивний «Шева»), разом з яким сиділи в 
окопі буквально за кілометр від против-
ника, і дізнався, що не все пам’ятаю з тієї 
червневої ночі. Як з’ясувалося, принай-
мні 30-40 хвилин із моєї пам’яті випали, 
хоч я нібито весь час був при тямі. Я ви-
конував тоді функції командира взводу і, 
знаючи, що під час потужних обстрілів у 
багатьох здають нерви, дуже хвилювався 
за молодих бійців (більшість із них уза-
галі були необстріляними), котрі сиді-
ли в іншому окопі. Мав перебігти до них 
усього кілька метрів. Тільки-но висунув-
ся десь по грудну клітку — і в цей час про-
лунав вибух. «Шева» розповів, що десь за 

5-7 метрів від нас вибухнув снаряд 120- 
або 150-міліметрового калібру, внаслі-
док чого навіть дерева з коренем вирва-
ло. Вибухова хвиля відкинула мене назад 
в окоп. Слава Богу, що перед цим надів 
шолом і застебнув його на підборідді, бо 
головою боляче вдарився об стінку око-
пу. Одразу відчув, що зі мною щось не 
так: маючи перед цим не одну контузію, 
вже добре знав її ознаки. «Шева» прига-
дав, що, коли мене відкинуло, я безтям-
но крутив головою, тобто був у простра-
ції, — Володимир Мусяк відтворює події, 
пов’язані з його останньою контузією. — 
Пригадую, як у скроні билася думка: го-
ловне, щоб оцього мого стану не помітили 
підлеглі. Однак «Шева» швидко зорієн-
тувався: «Ти зараз не воїн і точно не ко-
мандир». Із лікарні, куди мене доста-
вили, вдалося втекти. Туди якраз поча-
ли завозити вбитих і тяжкопоранених 
«правосеків», тож я почав благати ліка-
ря: як почуватимуся, їдучи до госпіталю 

ГЕРОЯМ — СЛАВА!■

Кодекс
Доброволець, який три з половиною роки воював 

на сході України й був чотири рази контужений, 
нині — ветеран, не визнаний державою

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область 

У волоссі Володимира Мусяка виблискує рання сивина. «Майже всі хлопці, які побували 
на передовій, посивіли. Це природно на війні. У війни така природа. Та у 35 років сивина 
вже личить і навіть облагороджує, — розмірковує він. — А сивина у 20 років — оце 
справді страшно. Бо в такому віці життя тільки починається, і те, що засіло в хлопців 
у душі, мозку, пам’яті, — просто жах». Іще не минуло й року, як Володимир Мусяк 
(позивний «Пірат», хоч Володимир наполягає на слові «псевдо», саме його, говорить, 
вживали в Українській повстанській армії) повернувся із зони бойових дій. Нині він очо-
лює Карлівський районний у Полтавській області осередок всеукраїнської громадської 
організації «Ветеранське Братерство», гуртує навколо себе таких, як і сам, ветеранів. 

Доброволець Володимир Мусяк.❙

Із сином Ігорем.
Фото з особистого архіву Володимира Мусяка.

❙
❙
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разом із хлопцями, які стікають кров’ю, 
при цьому не маючи жодної подряпини? 
На ранок мене доправили на базу нашого 
батальйону, де я прийняв душ, поцілував 
дружину Людмилу, яка там жила і пра-
цювала в інформаційному центрі. А коли 
стан мого здоров’я ще дужче погіршився, 
таки погодився пройти лікування у Дніп-
ровській обласній лікарні імені І. І. Меч-
никова. Тобто лікував, на жаль, тільки ос-
танню контузію — був молодим, дурним.
 Контузії тепер дають про себе знати: 
час від часу Володимиру допікають пе-
кельні головні болі — такі, що і знеболю-
вальні не допомагають. І пам’ять, бува, 
підводить. Раніше молодий чоловік, слу-
хаючи лекції й нічого не записуючи, скла-
дав іспити на основі того, що почув. Тепер 
нерідко не може згадати якесь елементар-
не слово. А інколи, говорить, заплітається 
язик, мов у п’яного. 

Під час війни встиг ще й одружитися 
 Після лікування друзі відправили Во-
лодимира Мусяка на реабілітацію до ос-
трівної держави — Республіки Кіпр. За-
прошують туди наших вояків із поранен-
нями українці, котрі живуть на острові в 
Середземному морі вже багато років, при 
цьому оплачують переліт, проживання й 
харчування. Ось так Володимир провів 
два тижні у другому за величиною місті 
цієї країни, розташованому на південно-
му узбережжі, — Лімасол. 
 — Летіли туди разом із побратимом 

з Донецька Максом (позивний «Док») 
— колишнім бійцем добровольчого ба-
тальйону «Дніпро-1». Проходячи реєст-
рацію на свій рейс, спілкувалися. Я за-
значив, що знаю із «Дніпра-1» 5-ту роту, 
бо ми воювали пліч-о-пліч. І тут Макс го-
ворить: так я, мовляв, із 5-ї роти. Оскіль-
ки нині розвелося чимало самозванців, у 
моїй душі заворушився черв’як сумніву. 
Запитую Макса: «Як це ти з 5-ї роти, 
якщо я тебе не знаю? Ану, будь ласка, 
із цього місця детальніше». Як вияви-
лося, він отримав поранення в Пісках, 
коли добровольці в одному з дворів ва-
рили їсти, а міна упала ледве не в каст-
рулю. І тут я пригадав, що був тоді поряд 
із тим двором, де вибухнула міна. Забіг 
туди — бачу: декілька поранених, кров, 
хаос. У очі впав один боєць, який схо-
пився за ноги. Я кинувся до нього, аби 
допомогти, а невдовзі приїхали й меди-
ки. Як виявилося, Макс — це той боєць, 
якому я надав тоді першу допомогу. 
Отак ми познайомилися в аеропорту, — 
поділився Володимир Мусяк іще однією 
історією. — А мешкали ми на Кіпрі, до 
речі, в хостелі, який відкрив хлопець із 
Горлівки Дмитро Глазунов. Усі наші бій-
ці, які прибувають на реабілітацію, про-
живають там безплатно. 
 — Ви «засвітилися» в документаль-
ному фільмі Леоніда Кантера та Івана 
Яснія про захисників Донецького аеро-
порту «Добровольці Божої чоти». 
 — Я там з’являюся епізодично, — 

конкретизує Володимир Мусяк. — Уза-
галі не люблю камер, водночас бува-
ють ситуації, коли тобі не до того, щоб 
від них ховатися. Так було, наприклад, 
під час мінометного обстрілу в Пісках, 
коли поранення отримали двоє цивіль-
них. Так от, у цьому фільмі видно, як ми 
з нашим батальйонним медиком «Вієм» 
надаємо їм допомогу. Я був на презен-
тації цього фільму в Києві й сам нещо-
давно влаштував його показ у Карлівці. 
Це дуже важкий фільм, там є і кров, і 
смерть...
 У цьому місці зробимо дещо лірич-
ний відступ. Річ у тому, що під час війни 
Володимир устиг ще й одружитися, а не-
вдовзі у подружжя народився первісток. 
Із майбутньою дружиною Людмилою, 
уродженкою Миргорода, чоловік поз-
найомився в 2015 році в Полтаві, де вона 
жила і працювала, а він, згідно із завдан-
ням, формував 17-й запасний батальйон 
ДУК «Правий сектор». Молоді люди ви-
падково зустрілися на концерті українсь-
кого репера ЯрмаКа. А вже 5 травня на-
ступного року побралися в Миргороді. 
 — Людмила поїхала на Великдень до 
батьків, а я й собі, будучи на передовій в 
Авдіївці, попросився на кілька днів у від-
пустку. «Що трапилося?» — поцікавив-
ся командир. «Та, — кажу, — поїду од-
ружуся». Усі з мене іще посміялися, не 
сприйнявши моїх слів всерйоз. Наступ-
ного дня після одруження завіз дружи-
ну на базу, а сам повернувся до Авдіївки. 
Дізнавшись, що я і справді одружився, 
командир дійшов висновку: «Це тільки 
серед добровольців можуть бути такі, які 
за два дні одружуються й повертаються 
на фронт. Я таких прекрасних кретинів 
іще у своєму житті не зустрічав», — роз-
повідає Володимир історію свого одру-
ження й додає: — Цікава й історія на-
родження сина Ігоря. Якби я любив і вмів 
викладати свої думки на папері, то, мож-
ливо, навіть написав би книгу. Бо в моє-
му житті після 2014 року сталося стільки 
всіляких подій! Я тільки в цей час почав 
по-справжньому жити, а до цього просто 
існував.
 Син Ігор, якому нині два роки, до року 
і двох місяців жив на базі Української 
добровольчої армії. Дружина, яку Воло-
димир намагався відправити кудись по-
далі від війни, вперто заявила, що сім’я 
має бути разом. Малого Ігоря навіть хрес-
тили у батальйоні, для цього спеціально 
приїхав священик з Одеської області — 
отець Василь, котрий служить у церкві, 
яку колись відвідував Володимир. 

«Я йшов у зону збройного 
протистояння не заради посвідки, 
медалей чи грошей»
 — Мені відомо, що підприємець із 
Карлівки, котрий надав вам роботу, сво-
го часу фінансував навіть автомобіль для 
вашого військового підрозділу, — заува-
жую. 
 — Це директор ПП «Агромаш», де 
я зараз працюю, Володимир Сидоров. 
Хтось познайомив мене з Володимиром 
Євгеновичем як із людиною, яка допо-
магає фронту з 2014 року, при цьому, до 
речі, ніде не «світиться», — констатує 
Володимир. — Так розпочалося наше 
спілкування. Він і справді виділив кош-
ти, на які ми з одним волонтером у Львові 
придбали нерозмитнений «джип». Коли 
я склав повноваження комбата, оскільки 
хотів не командувати, а воювати, і повер-
нувся до свого рідного 5-го батальйону, то 
й потім використовував цей автомобіль 
під час виконання бойових завдань, а вре-
шті-решт так і лишив його на гарячому 
сході. Дехто дивується, чому не забрав 
його собі. Але ж його купували для вій-
ни, отже, він там і має бути. Так от, Воло-
димир Сидоров доволі часто привозив до-
помогу в 5-й батальйон, купував нашим 
снайперам зброю, яка коштує шалені гро-
ші, патрони, спорядження. І ніде цього не 
афішував, про це знало лише вузьке коло 
людей. Рік тому він запропонував мені: 
«Приходь до мене на підприємство. У тебе 
ж сім’я, здоров’я кульгає. Не сподобаєть-
ся — я тебе не триматиму». І от уже скоро 
рік, як у нього працюю, і на ставлення до 
себе не скаржуся. Імпонує й те, що дирек-
тор дає можливість працевлаштуватися й 
іншим хлопцям, котрі повернулися з цієї 
російсько-української війни. Ось так iще 
й завдяки Володимиру Євгеновичу маю 

можливість допомагати учорашнім бій-
цям як із райцентру, так і з довколиш-
ніх сіл. Бо не кожному з них пощасти-
ло отак, як мені, одержати якусь ста-
більність, упевненість у завтрашньому 
дні. Не маючи роботи, від безвиході де-
хто починає заглядати в чарку, а деко-
го, що ще гірше, банально купують міс-
цеві князьки, залучаючи до криміналу. 
Діяльність же переважної більшості ве-
теранських організацій поширюється, 
як правило, на обласні центри. Там уже 
все організовано — на свята одним і тим 
самим учасникам бойових дій вручають 
нагороди. «Ветеранське Братерство» — 
не організація орденоносців. І для мене 
важливіше, щоб колишні бійці були мо-
рально і психічно здоровими. От, скажі-
мо, збираємося пограти у волейбол, а там 
зберу хлопців разом iз їхніми сім’ями й 
організовано вирушимо на концерт.
 — Три з половиною року провівши в 
зоні воєнного конфлікту, часто на пере-
довій, отримавши чотири контузії, на 
п’ятому році війни ви так і не маєте пос-
відки учасника бойових дій. Образливо? 
— допитуюся у Володимира. 
 — Та мені «фіолетово», — ствер джує 
вчорашній вояк. — Я йшов у зону зброй-
ного протистояння не заради посвідки, 
медалей чи грошей. У 2001 році склав 
військову присягу про захист українсь-
кого народу й територіальної цілісності 
своєї країни і як чоловік просто мусив ви-
конати свій священний обов’язок — ста-
ти на захист Батьківщини. А щодо того, 
щоб видати посвідки добровольцям... 
Розумієте, насправді це не так легко зро-
бити. Адже не секрет, що існують фей-
кові УБДшники. А уявіть собі, що й доб-
ровольцям почнуть видавати посвідки 
учасника бойових дій. Скільки війсь-
кових «туристів» одразу ж подадуть до-
кументи під цей «шумок»! Нині обласні 
ради на місцях видають посвідчення доб-
ровольця, от я, скажімо, отримав його в 
Одесі. Але вже знаю одну людину в Пол-
тавській області, яка незаконно отрима-
ла таке посвідчення обласного рівня. Це 
принижує тих, хто його справді заслу-
жив, ставить їх в один ряд із самозванця-
ми. От коли мені мали видати посвідчен-
ня добровольця в Одесі, я надавав довідку 
з батальйону про те, в яких гарячих точ-
ках воював, фото- і відеодокази, шукав 
свідків, зокрема і з лав ЗСУ. У складі ко-
місії був Олександр Голопотелюк, який 
сам воював і давно мене знав. І от волон-
терка Наталія Кручиніна йому говорить, 
що я не зміг приїхати на засідання, але, 
якщо потрібно, неодмінно з’явлюся. Він 
переглянув мої документи й дійшов вис-
новку: «Судячи з них, постає ну просто 
якийсь Рембо. Не впевнений, що тут усе 
правда». Наталя уточнила: «Сашко, ти не 
впевнений, що «Пірат» воював?» Олек-
сандр, у свою чергу, запитав: «А до чого 
тут «Пірат»?» — «Так Володимир Мусяк 
і є «Пірат», — пояснила волонтерка. От 
вам приклад. Тому надавати доброволь-
цям статус учасника бойових дій потріб-
но, але при цьому дуже обережно, вива-
жено підходити до цього. 
 — Володимире, війна неминуче на-
кладає своє тавро на людей. А вас вона 
дуже змінила? — цікавлюся насамкі-
нець. 
 — Когось, можливо, війна зламала, 
когось зробила жорсткішим. Але біль-
шість ветеранів стали боязливими. Так-
так, маючи певні вміння, навички, ми 
боїмося конфліктів, аби машинально не 
застосувати їх, — відверто говорить учас-
ник бойових дій. — Бо одна річ — убити 
ворога, і зовсім інша — позбавити життя 
когось на мирній території. Тож, будучи 
вразливим до образ і дуже легко «вибу-
хаючи», постійно працюю над собою — 
вчуся стриманості. За 3,5 року війна за-
брала в мене немало друзів. Один із них 
— Орест Квач із Тернопільщини — заги-
нув іще 2014 року, він був розвідником 
у батальйоні «Айдар». Кілька разів бу-
вав неподалік його населеного пункту 
— райцентру Заліщики — і не зміг заї-
хати на місце його останнього спочинку, 
от щось не пускає мене — і все. Водночас 
війна дала мені справжніх людей, а най-
головніше — дружину, сина, мою сім’ю. 
Якби не війна, навряд чи познайомився 
б із Людмилою, бо що б привело мене до 
Полтави на той концерт репера ЯрмаКа, 
при тому, що й реп я не надто люблю? ■

«Пірата»
 Із дружиною Людмилою.❙

Маленький син Володимира, якому виповнилося два роки, до року і двох місяців жив 
на базі Української добровольчої армії.

❙
❙
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1. Атмосферне забруднення та зміни 
клімату
 Дев’ять з десяти мешканців планети 
щодня дихають забрудненим повітрям. 
На думку ВООЗ, у 2019 році забруд-
нення повітря буде найбільш серйоз-
ним екологічним ризиком для здоров’я 
людей. Мікрочастинки в повітрі здат-
ні проникати в дихальну та серцево-су-
динну системи, вони пошкоджують ле-
гені, серце та мозок, і щороку вбивають 
сім мільйонів осіб, викликаючи серце-
во-судинні та легеневі захворювання. 
Близько 90% смертей від атмосферного 
забруднення припадає на країни з низь-
ким чи середнім рівнем доходів, де ви-
сокі рівні викидів промисловості, транс-
порту та сільського господарства і навіть 
викиди від екологічно шкідливих ку-
хонних плит та домашнього опалення.
 Головна причина забруднення 
повітря — спалювання вуглеводневого 
пального (скраплений газ, бензин, ди-
зель тощо). Вона також є головною при-
чиною кліматичних змін на Землі та ви-
являє зростаючий вплив на здоров’я лю-
дей. Очікується, що в період між 2030 та 
2050 роками кліматичні зміни стануть 
причиною зростання смертності на 250 
тисяч осіб у рік. 

2. Неінфекційні захворювання
 Неінфекційні захворювання, такі як 
діабет, рак та хвороби серця, загалом є 
причиною більше 70% смертей у всьому 
світі. Від них щороку помирають близь-
ко 41 мільйона осіб, з яких 15 мільйонів 
— це передчасні смерті у віці від 30 до 69 
років. 
 Більше 85% передчасних смертей 
припадає на країни з низьким та серед-
нім рівнем доходів. Зростання числа та-
ких захворювань обумовлене п’ятьма го-
ловними факторами ризику: паління, 
відсутність фізичної активності, надмір-
не вживання алкоголю, нездорове харчу-
вання та забруднення повітря. Ці ж чин-
ники також ускладнюють проблеми з 
психічним здоров’ям, які можуть вини-
кати у ранньому віці. Так, самогубства — 
друга за значимістю причина смертей у 
віковій групі від 15 до 19 років. 

3. Глобальна пандемія грипу
 Людство неодмінно знову зіштов-
хнеться з пандемією грипу, невідома 
лише точна дата і наскільки загрозли-
вим буде цей спалах. Його викличе но-
вий вірус, проти якого у людства ще не-
має імунітету або ж він зовсім мізерний. 
Наприклад, з такою пандемією людство 
зіштовхнулося в 1918 році, коли пла-
нету охопив вірус грипу H1N1 (сьогод-
ні більше відомий як «свинячий грип»). 
Тоді на нього перехворіла третина на-
селення Землі, 50 мільйонів померли. 
Вірус ширився надзвичайно швидко, і 
в багатьох людей хвороба прогресува-
ла шаленими темпами — були випадки, 
коли люди гинули впродовж доби.  Зго-
дом пандемії людство пережило в 1957, 
1968 і 2009 роках (цю пандемію, яку 
спричинив усе той же «свинячий грип», 
ми всі добре пам’ятаємо).

 У масштабах планети захист від цьо-
го захворювання дієвий лише у випад-
ку готовності системи охорони здоров’я 
конкретної країни своєчасно відреагу-
вати на надзвичайну ситуацію. За оцін-
ками ВООЗ, щороку від грипу у всьо-
му світі помирають до 650 тисяч людей. 
153 заклади в 114 країнах беруть участь 
у глобальному епідеміологічному на-
гляді та заходах реагування. Кожного 
року у вакцину проти грипу включають 
нові штами. 

4. Неприйнятні умови проживання
 Більше 1,5 мільярда людей (22% на-
селення планети) живуть в умовах за-
тяжної кризи, спричиненої такими про-
блемами, як засуха, голод, воєнні кон-
флікти та масова міграція. При цьому 
слабка система охорони здоров’я позбав-
ляє населення доступу до базових медич-
них послуг. 

5. Стійкість до антибіотиків
 Розробка антибіотиків, противірус-
них та протималярійних препаратів — 
найважливіше досягнення сучасної ме-
дицини. Але сьогодні ефективність та-
ких ліків під загрозою: щороку зростає 
стійкість бактерій, паразитів, вірусів 
та грибків до цих препаратів. Ситуація 
може стати критичною, якщо людство 
знову буде відкинуте в ті часи, коли не-
можливо було лікувати такі інфекції, 
як пневмонія, туберкульоз, гонорея та 
сальмонельоз. 

6. Ебола та інші небезпечні віруси
 Спалахи та окремі випадки Еболи 
спостерігаються в Африці з 1976 року. 
Найсерйозніший забрав життя 11 тисяч 
людей. До «воозівського» списку хво-
роб, які здатні викликати над звичайні 
ситуації, але при цьому не мають ефек-
тивних методів лікування та вакцин, ок-
рім Еболи, потрапили також лихоманка 
Зіка, вірус Ніпах та респіраторні синдро-
ми — коронавірус респіраторного синд-
рому на Близькому Сході (MERS-CoV) та 
важкий гострий респіраторний синдром 
(ТОРС). До списку також внесено «пато-
ген ікс», яким означають умовний мік-
роорганізм, здатний несподівано викли-
кати серйозну епідемію значного поши-
рення.

7. Слабка система охорони здоров’я 
 Багато країн не мають адекватних 
закладів первинної медико-санітарної 
допомоги. Це викликано нестачею ре-
сурсів у країнах з низьким рівнем до-
ходів. Тому в світі й досі мруть люди від 
запущених хвороб, які можна було б ус-
пішно вилікувати, якби пацієнт вчасно 
звернувся по медичну допомогу.

8. Спротив вакцинації
 Нерішучість щодо вакцинації чи пря-
ма відмова від неї загрожує звести нані-
вець увесь прогрес, який був досягнутий 
у боротьбі з захворюваннями, які мож-
на попередити за допомогою щеплень. 
Якби лікарям вдалося збільшити гло-
бальне охоплення щепленнями, то що-

року вдалось би врятувати від смерті до-
даткових 1,5 мільйона осіб. 

9. Лихоманка денге
 Денге — хвороба, яка розноситься ко-
марами і викликає у людей грипоподібні 
симптоми. Поширена в Латинській Аме-
риці та Південно-Східній Азії. При тяж-
ких формах денге смертність становить 
20% (люди гинуть від кровотеч — унас-
лідок хвороби кров перестає згортати-
ся). Розробка вакцини від цього небез-
печного захворювання триває. 

10. ВІЛ і СНІД
 В останні роки здійснено значний 
прогрес у боротьбі з ВІЛ. Однак епідемія 
триває. Від її початку заразились 70 
мільйонів людей, а померли близько 35 
мільйонів. На цей час 37 мільйонів лю-
дей у світі живуть з ВІЛ-інфекцією. Гру-
па, в якій тепер найчастіше виявляєть-
ся ВІЛ, — це молоді дівчата і жінки ві-
ком 15-24 роки. Росія залишається єди-
ною країною світу, де масштаб епідемії 
продовжує збільшуватися. На цей час у 
Росії нараховується мільйон осіб, інфі-
кованих ВІЛ. Щодня в Росії ВІЛ-інфек-
цією заражаються приблизно 250 осіб. 
 В Україні ситуація не набагато кра-
ща: наша країна належить до європей-
ських лідерів із поширення ВІЛ. Але є й 
втішні новини: торік уперше з 2012 року 
і вдруге в історії України зафіксовано 
зниження темпів поширення ВІЛ-ін-
фекції. За даними Центру громадського 
здоров’я МОЗ України, у 2018 році було 
зареєстровано на 0,52 відсотка менше 
нових випадків ВІЛ, ніж у попередньо-

му році. Шість років тому, у 2012 році, 
темпи епідемії вже знижувалися — на 2 
відсотки. Але з початком широкомасш-
табної гуманітарної кризи у 2013-14 ро-
ках ситуація різко погіршилася. А піс-
ля втрати контролю над частиною тери-
торії країни було неможливо порівнюва-
ти дані статистики з даними попередніх 
років. Починаючи з 2016 року в Україні 
почався новий статистичний відлік для 
оцінки темпів поширення епідемії ВІЛ/
СНІДу.
 У 2018 році в Україні, за даними Цен-
тру громадського здоров’я МОЗ Украї-
ни, було зареєстровано 18 098 нових ви-
падків ВІЛ-інфекції (у порівнянні з 18 
193 випадками 2017 року), з них 2 428 
дітей до 14 років. Найбільш ураженими 
ВІЛ-інфекцією регіонами є Дніпропет-
ровська, Одеська, Донецька області, а 
також Київ. 
 Через скорочення програм з боротьби 
зі СНІДом у 2013—2017 роках темпи епі-
демії знову почали зростати. За оцінкою 
експертів, з 2014 року епідемічна ситуа-
ція у нашій країні стрімко погіршувала-
ся. Один з основних індикаторів, за яки-
ми відслідковується розвиток епідемії, 
— це кількість нових випадків ВІЛ-ін-
фекції. За 2017 рік цей показник виріс 
на 6,6 відсотка у порівнянні з 2016 ро-
ком — це відповідає динаміці епідемії, 
якою вона була близько 10 років тому. 
У 2018 році вперше було зафіксовано 
зниження темпів епідемії (на 0,52 від-
сотка) вже на новій статистичній базі — 
без урахування даних з Криму та непід-
контрольних Україні районів Донецької 
та Луганської областей. ■

Відмова від щеплень загрожує звести нанівець увесь прогрес, який був досягнутий 
у боротьбі з багатьма хворобами. 

❙
❙

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Головний ворог людства 
— самі люди
ВООЗ назвала десять основних загроз здоров’ю 
населення планети в 2019 році

■

Олег БОРОВСЬКИЙ, Інна СТЕПАНЧУК

Людство зіштовхується з безліччю чинників, які загрожують здоров’ю людини 
впродовж життя. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) склала список 
найсерйозніших проблем, яким належить протидіяти в найближчі роки, повідом-
ляє «Євроньюс». Сама ВООЗ, яка є одним із підрозділів ООН, визначає поставлене 
завдання як «мета — три мільярди»: тобто покращення доступу до загального ме-
дичного страхування для одного мільярда людей, гарантування медичного обслуго-
вування у випадках надзвичайних ситуацій для ще одного мільярда людей і підви-
щення рівня благополуччя та якості здоров’я ще для мільярда людей. 
Тим часом ВООЗ наводить список із 10 критичних чинників, які є серйозною загро-
зою людству. При цьому проблема зараження вірусом СНІДу відходить на останнє 
місце, а в число першочергових загроз вперше потрапила відмова в деяких країнах 
від дитячої вакцинації, що обертається спалахами смертельних захворювань. 

Стійкість до антибіотиків може знову відкинути людство в часи, коли неможливо було 
лікувати пневмонії чи сальмонельоз.

❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

Україна не входить до топ-20 країн світу, 
де найбільше читають. Проте якщо ще сім 
років тому асортимент книг в українських 
магазинах був настільки мізерним, що 
читач був просто змушений купувати про-
дукцію російського видавця, а книгарень 
було кілька на місто, то протягом останніх 
років ситуація із книговидавничим ринком 
в Україні покращується. Люди все більше 
надають перевагу саме українським видав-
ництвам, запевняють експерти. Не запере-
чують, що сприяли цьому і певні заборони 
на книги російських видавництв. Останні 
соціологічні дослідження вказують на те, 
що, незважаючи на складну економічну 
ситуацію, українці купують та читають кни-
ги. Поки це не масштаби Європи, де книги, 
видання, газети та брошури — як хліб на-
сущий. Проте не варто робити поспішних 
висновків, адже останні соціологічні до-
слідження пояснюють, чому в Україні таки 
починають більше купувати та читати.

Електронна проти паперової
 Культурно-видавничий проект ГО 
«Читомо» спільно з цифровим видавниц-
твом GUTENBERGZ у співпраці із соціо-
логічною службою Центру Разумкова про-
вели дослідження, де з’ясовували, скіль-
ки книг українцям вдалося прочитати за 
рік, що саме читають громадяни, яких ук-
раїнських сучасних письменників знають 
і якому дозвіллю надають перевагу? 
 Дослідження вказує на те, що по-
над третина українців є читачами елек-
тронних книжок. Лише за останні чо-
тири роки аудиторія аудіокнижок зрос-
ла втричі. Серед тих, хто надає перевагу 
електронній книзі, — і програміст Пав-
ло Бєлоусов. Запевняє — це зручно, еко-
номно та просто.  «Електронна вміщує в 
себе тисячі книг, а місця займає, як неве-
личка брошура. Хто багато читає, а вдома 
має мало місця, для нього такий формат 
— саме те. Плюс, немає шкідливого пилу 
та не треба доглядати за бібліотекою», — 
переконує Павло. Перевагами пристрою 
називає можливість робити нотатки, під 
час читання автоматично перекладати 
текст або ж дивитися тлумачення невідо-
мих слів. «Усе це незамінні речі, які папе-
рові книги не дадуть, або з ними це роби-
ти не так зручно. Зараз якість пристроїв 
така, що немає відмінності — читаєш на 
папері або електронному папері, тому за 
очі можна не хвилюватися. Але, якщо зір 
уже не той, в електронній книзі ти завж-
ди можеш збільшити шрифт, контраст 
тощо»,  — додає поціновувач гаджетів. 
 Під час дослідження опитували й лю-
дей, які надають перевагу саме друкованій 
книзі. За результатами опитування, про-
тягом року хоча б одну друковану книж-
ку прочитали 62% українців, 22% читали 
кілька разів на рік, 19% — кілька разів на 
місяць, 16% — кілька разів на тиждень. 
Серед поціновувачів друкованої книги — 
і 24 річна киянка Тетяна Кошева. Дівчи-
на подорожує світом і запевняє — ніколи 
не змінить паперовий екземпляр на елек-
тронний, хоча і усвідомлює, що під час по-
дорожей пристрій зручніший.  «У кож-
ній книзі є своя душа, і вона для мене — 
у папері. Мені подобається перегортати 
сторінки і чути їхній шелест, просто три-
мати книгу в руках. Також через роботу я 
занадто багато часу проводжу в телефоні 
та комп’ютері, і зайвий раз розслабитися 
у мене не вийде, дивлячись в екран. Чи-
тання для мене — це, в першу чергу, мож-
ливість розслабитися. Це подорож у «мій» 
світ, в якому тільки я і книга», — аргу-
ментує дівчина. 

Костенко, Жадан та Андрухович
 Ніколи не читають друкованих кни-
жок близько 36% респондентів. Як зазна-
чив директор соціологічної служби Цент-
ру Разумкова Андрій Биченко, 38% опи-
таних протягом року купили і прочитали 
хоча б одну книжку. «Якщо вираховувати 
із загальної кількості населення віком від 
18 до 59 років, то це близько 10 млн. лю-
дей», — підкреслив він.
 За словами співзасновниці ГО «Чито-
мо» Ірини Батуревич, коли вони почина-
ли це дослідження, то були досить скеп-
тично налаштовані й не очікували на такі 
результати: «Потенційні культурні й інте-
лектуальні зрушення у суспільній свідо-
мості після Революції гідності, очевидно, 

могли бути цілком нівельовані несприят-
ливими економічними обставинами, зрос-
танням цін на книжки, поверненням росій-
ської книги на український ринок. Проте 
результати нас здивували — можемо від-
значити позитивну динаміку у зростанні 
книжкової аудиторії, позитивні тенденції 
у мовному, жанровому і навіть гендерному 
аспектах. Тепер ми можемо заявляти про 
перспективність книжкового ринку в Ук-
раїні, спираючись на конкретні цифри». 
 За даними дослідження, зростає кіль-
кість людей, яким не принципово, якою 
мовою читати книги — російською чи ук-
раїнською. Проте у віковому співвідно-
шенні молодь між двома мовами надає пе-
ревагу таки українській, зазначають до-
слідники. «Це свідчить про те, що є великі 
підстави для продовження тенденції украї-
номовного читання в майбутньому», — до-
дає директор соціологічної служби Цент-
ру Разумкова  Андрій Биченко. Додатково 
було виявлено, що для 45% респондентів 
сьогодні не принципово, якою мовою ви-
дана книжка. 24% респондентів читають 
українською, і 28% — російською. Росій-
ськомовна Олеся Мукосій, незважаючи на 
мову побуту, у книгарнях надає перевагу 
таки українській книзі. «У побуті я справ-
ді говорю російською, але все більше хочу 
вивчати українську. А література, як ніщо 
інше, може навчити тебе говорити красиво і 
розширює словниковий запас. Тому як тіль-
ки бачу, що українське видавництво береть-
ся видавати щось світового рівня — радію», 
— ділиться своїм досвідом дівчина.
 Дані опитування свідчать, що найпо-
пулярнішими видавництвами серед ук-
раїнців є «Ранок», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА» та «Книжковий клуб сімейного дозвіл-
ля». Найпопулярнішим автором очікувано 
стала Ліна Костенко, другим є Сергій Жа-
дан, третю сходинку посів Юрій Андрухо-
вич. Крім того, опитування провели й се-
ред популярних українських видавців. Се-

ред найбільших галузевих проблем видав-
ці бачать низьку купівельну спроможність 
населення, брак дистриб’юторів та мереж 
книгорозповсюдження й відсутність куль-
тури читання. 

31% українців не читає книг узагалі
 Маючи вільний час, кожен п’ятий ук-
раїнець готовий приділити його читанню. 
Проте під час дослідження з’ясувалося, 
що читання посідає 5-те місце серед зап-
ропонованих сфер дозвілля. 11% грома-
дян читають книги щодня, 17% — кілька 
разів на тиждень, 20% — кілька разів на 
місяць, 21% — кілька разів на рік, 31% — 
не читає книжок ніколи. На першому міс-
ці у списку сфер дозвілля у респондентів 
— телебачення (58%), другому і третьо-
му — читання ЗМІ, зокрема інтернет-ЗМІ 
та активність у соціальних мережах (від-
повідно, 31% і 30%). На четвертому місці 
— слухання радіо (22%). Психолог Люд-
мила Старовійт запевняє, що це нормаль-
но і не варто панікувати і вважати, бу-
цімто з українцями щось не так: «Люди, і 
це не лише українці, надають перевагу те-
левізору, оскільки це доступніший і лег-
ший у порівнянні з друкованими носіями 
інформації ресурс. Він не змушує думати, 
він розважає людину. Так, здавалося б, — 
це страшно, що люди таки обирають про-
сте і примітивне. Але варто зрозуміти, що 
всі не можуть бути інтелігенцією та освіче-
ними, і хоч як би хто старався, але це тен-
денція світового масштабу. Якщо, напри-
клад, взяти американців, то телевізор для 
них — це перше і головне дозвілля, серед-
ній американець проводить біля телевізо-
ра близько двох годин на добу. Тому в них 
так багато розважальних телешоу. Пси-

хологія людини така, що вона шукає про-
стіший шлях, особливо коли це стосуєть-
ся дозвілля, вільного часу». Щодо друко-
ваних книжок українських видавництв, 
то 56% респондентів не прочитали за ос-
танній рік жодної з них. А от щодо гендер-
них ознак, то жінки читають частіше, ніж 
чоловіки. Також жінки частіше, ніж чо-
ловіки, обирають друковані книжки. Се-
ред читачок найпопулярнішими жанра-
ми є класика і любовні романи. Третина 
жінок читали їх упродовж року. Найпо-
пулярнішими книжками для чоловіків є 
сучасні детективи. 

Мамо, почитай! 
 Серед тих, хто читає книжки, понад 
третина сказали, що не купували книжок 
упродовж року. Зазвичай брали у друзів 

або ж у бібліотеці. Якщо говорити про дру-
ковану літературу, то за останній рік жод-
ної друкованої книжки не придбали 60% 
опитаних, 29% придбали від 1 до 5. Серед-
ня ціна останньої придбаної книги серед 
опитаних — 135 грн. 
 Кожен четвертий опитаний, як пра-
вило, читає книжки 1-2 години впродовж 
дня, майже стільки ж людей приділяють 
читанню від півгодини до години. Май-
же кожен восьмий каже, що читає понад 
2 години на добу, і лише 3% читають щод-
ня по кілька хвилин. При цьому нагадає-
мо, що третина опитаних узагалі не читає 
книжок. Найбільше часу виділяють на чи-
тання мешканці великих міст, далі йдуть 
жителі малих та середніх міст, потім — 
сіл. Найбільше часу приділяють читанню 
люди з вищою освітою (58% — понад го-
дину на добу). Частіше за інших час для 
читання виділяють студенти, домогоспо-
дарки та пенсіонери.
 Кожен п’ятий опитаний читає дітям 
книжки щодня або кілька разів на тиж-
день. Кожен десятий — кілька разів на 
місяць, кожен двадцять п’ятий — кілька 
разів або раз на рік. І кожен сьомий не чи-
тає дітям книжки ніколи.  Серед тих, хто 
щодня відкриває книжку і читає разом із 
дітьми — і мама 5-річного Дмитра Олек-
сандра Барчук. Розповідає, що зазвичай 
читає книжки перед сном, а у вихідні дні 
можуть і вдень узятись за книгу. «Я обож-
нюю читати. Вважаю необхідним читання 
з сином, тому що це розвиває уяву, а не за-
ганяє в певні рамки, як це роблять муль-
тики. До всього Дмитрик сам мене про-
сить почитати на ніч та купити йому нові 
книжки», — розповідає «УМ» Олександ-
ра. Показово, що люди, які часто читають 

самі, більше читають і дітям. Опитування 
проводилося серед українців віком від 18 
до 59 років в усіх регіонах України, за ви-
нятком тимчасово окупованих Криму і те-
риторій Донецької та Луганської областей 
за репрезентативною вибіркою (2013 рес-
пондентів). Теоретична похибка вибірки 
не перевищує 2,3%. Експертне опитуван-
ня видавців проводилося серед учасників 
найбільших книжкових виставок країни 
(102 респонденти) 

А що там у світі?
 Компанія GfK Group, що займається 
споживацькими дослідженнями, опублі-
кувала результати опитування щодо ре-
гулярності читання в усьому світі. Вияв-
ляється, країною, у якій читають найбіль-
ше, є Китай. В онлайн-опитуванні взя-
ли участь 22 тисячі читачів віком від 15 
років із 17 країн, а саме: з Аргентини, Авс-
тралії, Бельгії, Бразилії, Канади, Китаю, 
Франції, Німеччини, Італії, Японії, Мек-
сики, Нідерландів, Росії, Південної Кореї, 
Іспанії, Великобританії і США. Опитуван-
ня свідчить, що 30% опитаних читає книги 
щодня, 29% — принаймні один раз на тиж-
день. Раз на місяць читає 17% опитаних, 
18% — ще рідше. При цьому 6% респон-
дентів зазначили, що не читають узагалі. 
Що стосується географічної приналеж-
ності, Китай посідає найвищу сходинку 
за кількістю людей, які читають книжку 
щодня — 36%, також високий відсоток 
має Іспанія та Великобританія (по 32%), 
США та Італія (по 30%). Нідерланди і Пів-
денна Корея є країнами, великий відсоток 
читачів яких зазначили, що вони ніколи не 
читають книг. Родини з високим рівнем до-
ходу частіше читають книжки, ніж сім’ї з 
низьким доходом. Також результати по-
казують, що жінки є активнішими чита-
чами, ніж чоловіки.

Найбільш читаючою нацією 
у Європі є Естонія
 Статистична служба Європейського 
Союзу, Євростат, опублікувала список най-
більш читаючих країн Європи, який очо-
лила Естонія. У цій балтійській країні щод-
ня на читання книг, у середньому, виділя-
ють 13 хвилин на день. На другому місці 
перебувають жителі Польщі та Фінляндії, 
де книгам приділяють, у середньому, 12 
хвилин щодня. Громадяни Угорщини від-
водять на читання 10 хвилин, а Греції — 
9 хвилин. Орієнтовно по 7 хвилин на день 
книжки читають турки, мешканці Люк-
сембургу та німці. Жителі Румунії, Австрії 
та Італії читають по п’ять хвилин на день. 
А от найменше, згідно з дослідженням, чи-
тають книжки французи — 2 хвилини на 
день. Водночас, 10% громадян Туреччини 
назвали читання одним з основних занять 
під час дозвілля. Так само вважають 16,8% 
фінів і 16,4% поляків. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Де розуму набратися 
Більше третини українців не прочитали жодної книги за минулий рік

■

Привчай себе читати змолоду.❙

«У кожній книзі є своя душа, і вона для мене — у папері. Мені подобається 
перегортати сторінки і чути їхній шелест, просто тримати книгу в руках. 
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Черговий скандал за ще однин ласий 
шматок розгорівся у столиці. Йдеть-
ся про будівлю у центральній частині 
Києва — Будинок актора, що на вули-
ці Ярославів Вал, 7. Його працівники 
скаржаться, що їхні поневіряння поча-
лися ще влітку, але наразі протистоян-
ня досягло свого апогею — людей прос-
то виганяють з історичної будівлі через 
проблеми, що виникли у зв’язку з про-
довженням договору оренди приміщен-
ня. 
 Культурні діячі вже 38 років оренду-
ють це приміщення й утримують його за 
свої кошти, але, як говорить директор 
Будинку актора Вікторія Московенко, 
влітку 2018 року вони отримали лис-
та від Департаменту культури і Депар-
таменту комунальної власності КМДА 
про те, що ця будівля «йде» на реставра-
цію й, відповідно, договір із ними ніхто 
продовжувати не збирається.
 Спершу з червня нібито планувала-
ся реставрація головної будівлі, але зго-
дом з’ясувалося, що на реставрацію гро-
шей катма. «Та немає коштів навіть на 
те, щоб продовжити проектні роботи. І 
незважаючи на це працівників Будин-
ку актора виганяють на вулицю, навіть 
не запропонувавши жодного альтерна-

тивного приміщення для продовження 
творчої діяльності», — у відчаї скар-
житься директор.
 За своєю архітектурою й початковим 
призначенням Будинок акторів — це ка-
раїмська кенаса, приміщення якої вже за 
радянської влади, у розквіт атеїстичної 
пропаганди, віддали акторам. Нагадає-
мо, що караїми — це тюркський народ, 
який сповідує іудаїзм. Свого часу на те-
риторії України чимало караїмських об-
щин було в Криму та на Західній Україні 
(Львові, Галичі, Луцьку). Саме кенасою 
караїми називали молитовний дім. 
 Проект цієї прекрасної будівлі 
розробили знамениті архітектор Вла-
дислав Городецький та інженер Антон 
Страус, й уже в 1898 році розпочало-
ся будівництво. Кошти на це виділив 
власник тютюнової фабрики Соломон 
Коген — він вважав, що караїмській 
общині потрібен свій молитовний дім. 
Завершили будівництво у 1902 році, й 
приміщення одразу почало функціону-
вати за призначенням. Інтер’єр та фа-
сад кенаси прикрасили орнаментами в 
мавритано-арабському стилі, всередині 
будівлі було багате убранство, а на вік-
нах яскраво виблискували вітражі. 
 Із приходом більшовицької влади 
молитовний дім закрили. Згодом у при-
міщенні були установи політпросвіти, 

дім народів сходу, кінотеатр «Зоря», 
ляльковий театр. А в 1981 році тут за-
снували Будинок актора.
 Директорка Будинку актора вважає, 
що реставрація якщо й колись відбува-
тиметься, то не для того, щоб відновити 
будівлю. «Натомість вони хочуть побу-
дувати триповерховий будинок у дворі 
та добудувати ще два поверхи на сусід-
ньому будинку. Для караїмської кена-
си це взагалі неприпустимо, оскільки 
там немає міцного фундаменту, а сама 
будівля стоїть на насипному валу. Ка-
раїмська община наразі у відчаї, ос-
кільки з ними ніхто взагалі не радив-
ся, ба, більше — їх навіть не поінформу-
вали про реставрацію їхньої унікальної 
культової святині», — сказала Вікторія 
Московенко.
 Нічого іншого, крім обурення, не 
викликають подібні дії КМДА, оскіль-

ки є сумний досвід подібних так званих 
«реставрацій» того ж Будинку учителя 
(Будинок Центральної Ради). Зокре-
ма, директор Музею Української рево-
люції 1917—1921 рр. Олександр Куче-
рук (а експозиція музею розміщується 
саме в Будинку вчителя) мені особисто 
скаржився: «Будівлю закривають, роз-
бирають дах, і на цьо му гроші на «ре-
монт» закінчуються — усе починає гни-
ти й дійсно розвалюватися. Будинок, 
як пам’ятку архітектури, знімають із 
реєстрації, й тоді роби з ним, що хо-
чеш!».
 Можна також згадати перипетії й 
навколо оренди приміщення кінотеат-
ру «Київ». Хочеться сподіватися, що 
всі ці випадки — лише прикрі непоро-
зуміння й що наша шановна КМДА має 
таки благі наміри щодо всіх цих «про-
блемних» об’єктів. ■

Вікторія МОСКОВЕНКО, 
директор Будинку актора

 25 січня в інтернеті 
з’явилась Заява Національної 
спілки театральних діячів Ук-
раїни щодо ситуації з Будин-
ком актора. Хочу зазначити, 
що це перша і єдина реакція 
керівництва Спілки на ситуа-
цію, що впродовж шести міся-
ців глибоко хвилює і бентежить 
не тільки мистецьку спільноту, 
а й багатьох киян. Адже зно-
ву (вже вкотре!) київські чи-
новники намагаються висели-
ти столичний Будинок актора 
з будівлі, яку саме він, одно-
осібно, утримував упродовж 38 
років і протягом десятиліть за-
хищав від бізнесових, релігій-
них, комерційних перепрофі-
лювань та рейдерських захоп-
лень. І завжди ініціатором цієї 
боротьби виступає саме київсь-
ка влада, знаходячи будь-який 
привід фактично для знищен-
ня Будинку актора.
 Нині цим приводом стала 
термінова реставрація будівлі, 
на яку, зі слів керівництва Де-
партаменту культури, потрібно 
40 млн. грн., начебто їм дали 17 
млн. грн., а заступник мера га-
зеті «Сьогодні» повідомив, що 
є 500 тисяч грн. То де ж правда 

і чому так наполегливо намага-
ються позбавитись Будинку ак-
тора київські чиновники? Ду-
маю, що кожний свідомий ки-
янин, який любить своє місто і 
переймається його подальшою 
долею, знає відповідь на це за-
питання. 
 Хочу всіх поінформувати, 
що в далекому 1994 році Спіл-
ка театральних діячів відмо-
вилась від утримання Будин-
ків актора як своїх структур-
них підрозділів, про що має-
мо відповідну Постанову, і всі 
ці структури — а їх на той час 

було шість — змушені були 
розпочати власну боротьбу за 
своє виживання. І нікого на той 
час наша доля не хвилювала — 
або виживайте, або вмирайте. 
Так Спілка практично втра-
тила свої структурні підрозді-
ли. Київський Будинок акто-
ра, аби не зникнути назавжди 
з культурного простору краї-
ни, змушений був створити са-
мостійний заклад культури і 
навчитися виживати в бурем-
них умовах 90-х років, покла-
даючись винятково на власний 
ентузіазм, розум і енергію. 

 Отже, з 1995 року ані Спіл-
ка, ані держава жодною копій-
кою не фінансували мистецьку 
інституцію під назвою Будинок 
актора. Але ми вижили, не за 
допомогою, а всупереч, і з ча-
сом Будинок актора перетво-
рився на самостійний успіш-
ний, кокурентоспроможний за-
клад у самому серці міста, з ве-
ликою історією і традиціями, 
який завдяки своїй творчій та 
фінансовій стратегії підтримки 
та розвитку національної куль-
тури сьогодні користується за-
служеною повагою митців та 
любов’ю глядачів, а внаслідок 
збереження високої духовності 
й атмосферності цього міста — 
ще й прихильністю більшості 
киян. 
 Також хочу сказати про де-
які речі, які ми ніколи не ого-
лошували. Протягом бага тьох 
років Будинок актора допома-
гав фінансово Будинку вете-
ранів сцени — грошима, ліка-
ми, подарунками, підпискою 
періодики. Незважаючи на свій 
госпрозрахунковий статус, Бу-
динок актора завжди намагав-
ся надавати неабиякі пільги 
митцям, ветеранам, фактич-
но виступаючи меценатом ве-
личезної кількості заходів та 
проектів, залучаючи до Будин-
ку актора творчу молодь і ство-
рюючи комфортні умови для 
діяльності митців. І це конк-
ретні речі, про які може свід-
чити громада. Але все це було 
можливим за часи нормальної 
людської та справедливої ко-
мунікації між Будинком акто-
ра та Спілкою. 
 Тепер щодо будівлі. Сьогод-
ні реставратори кажуть про те, 
що кенасі надзвичайно пощас-
тило з господарем і саме завдя-
чуючи нам вона перебуває в 
нормальному функціонально-
му стані. Ми завжди сумлінно 
і ретельно виконували всі ви-

моги балансоутримувача, яко-
му щомісяця сплачуємо орен-
дну плату та компенсацію зе-
мельного податку. Звісно, ми 
не маємо грошей на реставра-
цію, і через це також нас не-
одноразово намагались висе-
лити, але необхідні ремонт-
ні роботи в межах дозволено-
го завжди виконували, і навіть 
у 2002 році замовили і профі-
нансували Проектну докумен-
тацію з реставрації будівлі, 
якою, до речі, дали скориста-
тися реставраторам, які пра-
цюють над проектом сьогодні, 
розуміючи, що це важлива ін-
формація — адже таких даних 
по будівлі профільні департа-
менти міста з невідомих при-
чин не мають. А сама рестав-
рація пам’ятки національно-
го значення усе ж мусить від-
буватися за державний кошт. 
І це має відбуватися прозоро, 
на громадських обговореннях, 
за участю митців, караїмської 
громади та киян.
 На жаль, сьогодні питан-
ня реставрації та подальшої 
долі цієї будівлі вирішується 
винятково можновладцями у 
владних кабінетах, без відо-
ма та обговорення з громадою. 
Катастрофічні результати та-
ких утаємничених домовле-
ностей, на жаль, кияни і мит-
ці спостерігають чи не щодня. 
 Незважаючи на оприлюд-
нення в інтернеті Заяви Спіл-
ки 25 січня, жодного офіційно-
го рішення або документа, що 
забезпечить подальшу творчу 
діяльність Будинку актора та 
визначить його повернення у 
відреставровану будівлю, на-
разі не існує. Тому подальша 
доля мистецького осередку та 
унікальної будівлі й надалі ні-
кому не відома. Ми хочемо ба-
чити не модні гасла та пафосні 
обіцянки, а конкретні офіцій-
ні рішення. ■

СКАНДАЛ

Лицедійство влади
навколо пам’ятки
Що буде зі спроектованим 
Владиславом Городецьким будинком

■

Будинок актора у Києві.❙

ПРЯМА МОВА

Утримували Будинок 38 років
Які справжні плани 
столичних чиновників 
щодо історичної 
пам’ятки у центрі 
столиці

■

У Києві 28 січня активісти вимагали зберегти Будинок актора.❙
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Людмила НІКІТЕНКО

У Черкаському облас-
ному краєзнавчому 
музеї до кінця берез-
ня діятиме виставка, 
на якій представлено 
22-метровий «Рушник 
черкаської єдності», 
найдовший в Україні, та 
59 рушників, які були 
вишиті у 50-х роках ми-
нулого століття. Такий 
проект науковці музею 
презентували до 65-
річчя Черкащини.

Шукали по всій Україні 
— у музеях та в 
приватних колекціях
 «Рушник має бути 
поданий цілісно, тільки 
тоді цю річ можна на-
зивати рушником. Від-
шивкою цього рушни-
ка займалися черкась-
кі майстрині разом із 
заслуженим майстром 
народної творчості 
Ольгою Мартиновою, 
яка очолює Черкась-
кий обласний осере-
док Національної спіл-
ки майстрів народного 
мистецтва України», — 
розповідає «Україні мо-
лодій» завідувачка від-
ділу етнології Черкась-
кого краєзнавчого му-
зею Вікторія Наумчук.
 За її словами, дов-
ге полотно «рушни-
ка єдності» демонс-
трує фрагменти руш-
ників, характерні для 
кожного району Чер-
кащини кінця XIX — 
початку XX століття, 
які вишиті вручну на 
домотканому полотні. 
У роботі вдалося від-
творити автентичні ор-
наменти, притаманнi 
кожному району Шев-
ченкового краю. Поміт-
но, як міняється коль-
орова гама рушників. 
Приміром, рушник зі 
Шполянського райо-
ну має вкраплення си-
нього, а в рушниках iз 
Христинівського райо-
ну є і чорний, і жовтий 
кольори.
 Зразки цих рушни-
ків науковці Черкась-
кого краєзнавчого му-
зею шукали по всій Ук-
раїні — у музеях та в 
приватних колекціях, 
аби знайти ту родзин-
ку, яка відрізняє той чи 
інший регіон області. І 
це дуже добре вдалося.
 «Щиро вдячні коле-
гам з Українського цен-
тру народної культури 
«Музей Івана Гончара», 
науково-дослідного від-
ділу Шевченківського 
національного заповід-
ника «Тарасова гора», 
Національного музею 
українського народного 
декоративного мистец-
тва, Національного іс-
т о р и к о - к у л ь т у р н о -
го заповідника «Чиги-
рин» та Національного 
історико-етнографічно-
го заповідника «Пере-
яслав», які допомага-
ли нам у непростій ро-

боті», — говорить пані 
Вікторія, яка була кон-
сультантом цього про-
екту.
 Вже в процесі робо-
ти, уточнює вона, вирі-
шили зібрати ще й руш-
ники — ровесники Чер-
кащини, які датуються 
1954 роком. Тут чима-
ло допомогли керівни-
ки районних відділів 
культури, за що їм спа-
сибі. Адже протягом 
року вони відшукува-
ли рушники, датовані 
саме цим роком, а та-
кож 50-ми роками ми-
нулого століття, і дали 
розшифровку тих орна-
ментів, які на них ви-
шиті.
 «Рушники ці мають 
конкретних авторів. 
Адже у 50-х роках ви-
шивали на брокарівсь-
кий манер із зображен-
ням квітів. Тоді вже 
була втрачена автен-
тика, яка зберігалася 
раніше, у 30 роках», — 
пояснює Вікторія На-
умчук. І для прикла-
ду пригадує той руш-
ник, який знайшли у 
Каневі у музеї деко-
ративно-прикладного 
мистецтва, на якому 
чітко видно, що руш-
никова культура за-
знала кардинальних 
змін та втрат і прак-
тично зникла. 

Майстер-класи стануть 
традиційними
 «Аби зберегти зна-
чення орнаментів та 
символів, оберегову сут-
ність рушника, ми вирі-
шили не просто проде-
монструвати «рушник 
єдності», а й намагалися 
закликати українців не 
лише берегти все це та 
плекати, а й передавати 
наступним поколінням. 
Бо, як бачите, якихось 
20 років було достатньо, 
аби втратити культуру 
рушникового мистец-
тва як щось надзвичай-
но цінне для нашого на-
роду», — зазначає пані 
Вікторія.
 Тож, додає, піс-
ля відриття вистав-
ки науковці обласно-
го краєзнавчого му-
зею провели «круглий 
стіл», на якому підня-
ли проблематику збе-
реження автентичності 
рушникового мистец-
тва. Здивувала кількісь 
учасників, небайдужих 
до такої творчості, які 
приїхали з усіх куточ-
ків Черкащини. Зібра-
лися дизайнери, при-
міром, Ірина Дика, 
прийшли майстрині-
вишивальниці, зокре-
ма й чоловіки-виши-
вальники, голови спі-
лок майстрів, завітала 
й заслужений худож-
ник України Олексан-

дра Теліженко, також 
було багато молоді, і це 
не може не радувати.
 «Круглий стіл» ми 
проводили майже 5 го-
дин замість запланова-
них 40 хвилин. Людям 
було дуже цікаво, тож 
дискусії тривали так 
довго», — наголошує 
Вікторія Наумчук.
 Після заходу, каже 
вона, музейники вирі-
шили, що такі «круглі 
столи» стануть на Чер-
кащині традиційни-
ми. Їх будуть проводи-
ти у Галереї народного 
мистецтва та у відділі 
етнології обласного 
краєзнавчого музею.
 «Приємно, що піс-
ля ми організували 
серію майстер-класів 
iз вишивання, які про-
водить майстриня-ви-
шивальниця Катери-
на Миронюк. Люди на 
такі заходи записують-
ся заздалегідь, і це пот-
рідно культивувати. 
Хтось хоче власноруч 
вишити собі вишиван-
ку, хтось просто пос-
лухати лекцію, а хтось 
мріє відшивати весіль-
ний рушник собі чи 
доньці, як це було за-
ведено в українських 
родинах», — підсумо-
вує завідувачка відділу 
етнології Черкаського 
обласного краєзнавчо-
го музею.

ПРЕМ’ЄРА

Пан Перевертас 
та інші
Виставу за творами Сергія Пантюка 
показали у Чернігові

Тетяна ШЕПТИЦЬКА

 У Чернігівському молодіжному театрі у рамках проек-
ту «Театрліт» відбулася прем’єра поетичної вистави за тво-
рами літератора і громадського діяча Сергія Пантюка «Пан 
Перевертас та інші» у постановці заслуженого артиста Ук-
раїни Олексія Биша.
 Створити театральний проект на поетичному матеріалі 
— своєрідний виклик для усіх учасників дійства. Для ре-
жисера, який має вибудувати сценографію так, аби не зра-
дити основний принцип театрального мистецтва — показа-
ти світ через дію; для акторів, які мають не просто худож-
ньо декламувати вірші, а їх проживати, пропускаючи через 
серце досить широкий спектр емоцій — від радості до болю; 
для автора п’єси, який мусить увібгати у майже годинну 
виставу розмаїття творчої особистості письменника, який 
пише для дітей і дорослих, поезію і прозу, а ще воює, ламає 
стереотипи, мислить, шукає себе у цьому світі й світ у собі. 
Прем’єра вистави «Пан Перевертас та інші» у Чернігівсько-
му молодіжному театрі засвідчила, що все це вдалося.
 І запальний творчий колектив у складі письменника 
й тепер уже актора Сергія Пантюка, режисера-постанов-
ника Олексія Биша, соліста чернігівського театру естради 
«Феєрія» Іллі Клименка, акторки Чернігівського обласно-
го академічного музично-драматичного театру імені Т. Г. 
Шевченка Світлани Сурай зібрали аншлаг.
 У виставі «Пан Перевертас та інші» поєднано вірші Сер-
гія Пантюка для дорослого читача, де осмислюються склад-
ні питання війни, смерті, творчості, пам’яті родової та на-
ціональної, щастя й любові, тягаря прожитих років і здій-
сненних учинків, із текстами для дітей, де світло й радісно, 
безтурботно та фантазійно, де не існує нічого неможливо-
го. Автор п’єси Дмитро Мамчур у творчості друга й колеги 
по цеху Сергія Пантюка виокремив означені мотиви й поєд-
нав у суцільну метафоричну й енергетично сконденсовану 
оповідь.
 Обрамлення вистави — лист, що отримує герой від себе 
майбутнього — дозволило поєднати в єдиному часопросторі 
дві іпостасі письменницької особистості: дитину й доросло-
го, світ минулого і теперішнього (майбутнього), миру й вій-
ни. Хлопчик, який то тінню, то в реалі паралельно співіс-
нує з митцем, є не лише спогадом про дитячі роки, коли лег-
ко мріялось, а душа ще не знала втрат, не бачила жахіть і 
крові, а й водночас своєрідним альтер-его героя, яке може 
дати запотиличника, вчинити розгардіяш у хаті, нагадати 
дорослому про його потаємні бажання й забуті вміння. Цей 
дуалізм чудово ілюструє і застосований прийом гри тіні й 
світла. 
 Атмосферу вистави підтримує й музика. Щось глибин-
не, архаїчне відлунює у пісні Світлани Сурай, а щемні й 
близькі кожному воїну «Добровольці Божої чоти» Олекси 
Бика не дисонують із казковими мелодіями гурту Space чи 
романтичними й життєствердними — Поля Моріа.
 Проект «Театрліт» започатковано заслуженим діячем 
мистецтв України Геннадієм Касьяновим, який керував 
Чернігівським молодіжним театром понад тридцять років. 
Першу виставу, за творами поета Олега Короташа, було 
створено 2018 року. У планах театру — співпраця з інши-
ми літераторами для популяризації сучасної української 
поезії. ■

■ТРАДИЦІЇ

Єдині краса й історія
Черкаські майстрині вишили рушник довжиною 22 метри

■

Рушники — Черкащини.❙

Завідувачка відділу етнології Черкаського краєзнавчого музею Вікторія Наумчук.
Фото надані Черкаським обласним краєзнавчим музеєм.

❙
❙

Сергій Пантюк.❙
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Григорій ХАТА

 Зимові плани підготовки 
вітчизняних клубів прем’єр-
ліги до другої частини сезону 
не відрізняються особливим 
різноманіттям. Зібравшись 
на своїх базах після новоріч-
них канікул і провівши пла-
нові медичні огляди, всі вони 
вирушили до теплих країв на 
навчально-тренувальні збо-
ри. Переважна більшість ко-
лективів УПЛ нині перебу-
ває в Туреччині. Як ідеться 
на офіційному сайті прем’єр-
ліги, всі, за винятком київсь-
кого «Арсеналу», клуби еліт-
ного дивізіону провели вже 
бодай по одному спарингу. А 
от що відбувається в таборі 
«канонірів», наразі зрозумі-
ти важко, адже їхній офіцій-
ний сайт мовчить уже близь-
ко двох тижнів. Після того як 
на заміну В’ячеславу Грозно-
му на пост головного трене-
ра «Арсеналу» прийшов Ігор 
Леонов, публічності навко-
ло клубу значно поменша-
ло. Якщо В’ячеслав Вікторо-
вич активно ділився з пред-
ставниками ЗМІ своїми пог-
лядами на клубні проблеми, 
то його наступник вважає не-
доречним виносити на роз-
суд громадськості внутрішні 
справи клубу.
 Водночас в інтерв’ю прес-
службі УПЛ Ігор Леонов роз-
повів, що взимку йому дове-
деться активно працювати над 
перебудовою колективу, ос-
кільки після завершення пер-
шої частини сезону команду 
залишило досить багато грав-
ців. Серед них — і до недав-
нього часу лідер «канонірів» 
Сергій Гринь, який нещо-
давно став гравцем дансько-
го «Вайле». За його словами, 

таких проблемних клубів, як 
«Арсенал-Київ», де існують 
серйозні фінансові проблеми й 
футболістам часто надовго за-
тримують зарплатню, в УПЛ 
бути не повинно.
 Зрештою, сьогодні в ук-
раїнському футболі всі нама-

гаються ощадливо ставитися 
до своїх фінансів. Були часи, 
коли окремі вітчизняні клуби 
дозволяли собі тренувальні 
збори в заможних ОАЕ, нині 
ж їхня зимова підготовка об-
межується турецькими спа-
рингами. 

 На середземноморському 
узбережжі Туреччини свою 
зимову активність розгорнув 
і лідер чемпіонату країни — 
донецький «Шахтар». З огля-
ду на підсумок першого конт-
рольного матчу, в якому підо-
пічні Паулу Фонсеки розгром-

но поступилися хорватському 
«Хайдуку» — 1:4, форсува-
ти підготовчий процес у тре-
нерському штабі не планують. 
У грі проти представника чем-
піонату Азербайджану «Кара-
баха» «гірники» вдруге обра-
зити себе не дозволили, здо-
бувши перемогу з рахунком 
3:1.
 Загалом, марно очікувати, 
що в кожному контрольному 
поєдинку вітчизняні гранди 
гратимуть на перемогу, адже 
перед наставниками тради-
ційно в міжсезоння стоять 
дещо інші завдання.
 Приміром, головний тре-
нер «Динамо» Олександр 
Хацкевич на першому коман-
дному зборі в Іспанії актив-
но перевіряв у ділі молодих 
виконавців. Так, забивши 
красень-гол у ворота празької 
«Спарти», гравець динамівсь-
кої «молодіжки» Ахмед Алі-
беков, без сумніву, приверне 
до себе значно більше уваги 
наставника. До слова, в Мар-
бельї динамівці в трьох мат-
чах досягли повного спектра 
футбольних результатів: пе-
ремогли німецький «Бохум» 
(3:0), розписали нічию з ру-
мунською «Стяуа» (1:1) та 
програли «Спарті» (2:3).
 Загалом, як інформує прес-
служба УПЛ, наразі на стар-
ті зимових зборів українсь-
кі клуби більшою мірою про-
грають. «Олександрія» до 
свого пасиву записала пораз-
ку від болгарського «Ботєва», 
«Зорю» засмутила сербська 
«Воєводина», «Ворсклу» спіт-
кала невдача у грі з румунсь-
кою «Університатьою».
 Зрештою, поки що без пе-
ремог на зборах залишаються 
«Чорноморець» та «Львів». ■

Англія
 Олександр Зінченко знову вийшов 
в основі «Ман. Сіті» на матч Кубка ліги 
— українець зіграв уже п’ятий матч у 
турнірі та допоміг «городянам» другий 
рік поспіль вийти до фіналу.
 Не так добре йдуть справи у лон-
донського «Тоттенхема»: лондонці за 
чотири дні без травмованих Кейна і 
Аллі вилетіли з двох кубків.
 Натомість повертає найкращу фор-
му «Манчестер Юнайтед» — «червоні» 
здобули вже восьму поспіль перемогу 
під керівництвом Уле-Гуннара Сульше-
ра. Тепер жертвою «манкуніанців» став 
«Арсенал».
 Кубок ліги. Півфінали. Мат-
чі-відповіді. «Бертон» — «Манчес-
тер Сіті» — 0:1 (Агуеро, 26; Зінченко 
(«МС») — до 67 хв.; перша гра — 0:9), 
«Челсі» — «Тоттенхем» — 2:1 (по пен. 
4:2; Н. Канте, 27; Е. Азар, 38 — Ф. Льо-
ренте, 50; 0:1).
 Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші 
результати. «Челсі» — «Шеффілд 
Венсдей» — 3:0 (Вілліан, 26 (пен.), 83; 
Хадсон-Одой, 64), «Крістал Пелас» 
— «Тоттенхем» — 2:0, «Уїмблдон» 
— «Вест Гем» — 4:2, «Міллволл» — 
«Евертон» — 3:2, «Манчестер Сіті» 
— «Бернлі» — 5:0 (Габріел Жезус, 23; 
Б. Сілва, 52; Де Брюйне, 61; Лонг, 73 (у 
свої ворота); Агуеро, 85 (пен.)), «Нью-
касл» — «Уотфорд» — 0:2, «Шрус-
бері» — «Вулверхемптон» — 2:2, 
«Арсенал — «Манчестер Юнайтед» 
— 1:3 (Обамейянг, 43 — А. Санчес, 31; 
Лінгард, 33; А. Марсьяль, 82).

Іспанія
 У «Барселони» знову проблеми в 
Кубку — каталонці без свого капітана 
Лео Мессі програли перший чвертьфі-
нальний матч «Севільї». Тепер підопіч-
ним Вальверде доведеться виправляти 
ситуацію на «Камп Ноу».

 Натомість у Прімері «блау-гра-
нас» з аргентинцем в атаці продовжу-
ють йти до чемпіонства: у каталонсь-
кому «дербі» «Барса» «на класі» пе-
реграла «Жирону», а Мессі забив уже 
дев’ятнадцятий гол у чемпіонаті.
 Тим часом ще один українець пе-
реїхав до Іспанії. Захисник «Кар-
пат» Орест Лебеденко тепер гратиме у 
Сегунді: він замінить у «Луго» Васи-
ля Кравця, який пішов на підвищення 
в «Леганес».
 Кубок. 1/4 фіналу. Перші мат-
чі. «Реал Мадрид» — «Жирона» — 
4:2 (Лукас Васкес, 18; С. Рамос, 42 
(пен.), 77; Бензема, 80 — А. Лосано, 
7; Гранель, 66 (пен.)), «Еспаньйол» — 
«Бетіс» — 1:1, «Севілья» — «Барсе-
лона» — 2:0 (П. Сарабія, 58; Бен-Єд-
дер, 76), «Хетафе» — «Валенсія» — 
1:0.
 Ла Ліга. 21-й тур. «Севілья» — 
«Леванте» — 5:0, «Атлетико» — «Хе-
тафе» — 2:0 (Грізманн, 27; Сауль Ньї-
гес, 38), «Леганес» — «Ейбар» — 2:2, 
«Валенсія» — «Вільярреал» — 3:0, 

«Вальядолід» — «Сельта» — 2:1, 
«Жирона» — «Барселона — 0:2 (Н. 
Семедо, 10; Мессі, 69), «Атлетик» — 
«Бетіс» — 1:0, «Реал Сосьєдад» — 
«Уеска» — 0:0, «Еспаньйол» — «Реал 
Мадрид — 2:4 (Баптістан, 25; Роса-
лес, 82 — Бензема, 4, 45; С. Рамос, 
16; Бейл, 69).
 Лідери: «Барселона» — 49, «Ат-
летико» — 44, «Реал Мадрид» — 39, 
«Севілья» — 36, «Алавес» (20 матчів) 
— 32, «Хетафе» — 31.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») 
— 19.

Італія
 Португалець Кріштіану Роналду 
знову приніс «Ювентусу» перемогу в 
чемпіонаті: цього разу нападник реалі-
зував пенальті. Обігравши «Лаціо», ту-
ринці збільшили відрив від «Наполі» 
до одинадцяти пунктів.
 А героєм тижня став капітан «Самп-
дорії» Фабіо Квальярелла, який повто-
рив, здавалось би, вічний рекорд леген-
дарного Габріеля Батістути — забив у 

одинадцяти матчах Серії А поспіль.
 Серія А. 21-й тур. «Сассуоло» 
— «Кальярі» — 3:0, «Сампдорія» 
— «Удінезе» — 4:0 (Квальярелла, 
31, 56 (обидва — пен.); Лінетті, 68; 
Габб’ядіні, 78), «Мілан» — «Наполі» — 
0:0, «К’єво» — «Фіорентина» — 3:4, 
«Аталанта» — «Рома» — 3:3 (Кас-
тань, 45; Пашаліч, 60; Д. Сапата, 71 — 
Джеко, 3, 33; Ель-Шаараві, 41), «Боло-
нья» — «Фрозіноне» — 0:4, «Парма» 
— «СПАЛ» — 2:3, «Торіно» — «Інтер» 
— 1:0, «Лаціо» — «Ювентус» — 1:2 
(Джан, 59 (у свої ворота) — Канселу, 
74; Роналду, 88 (пен.)).
 Лідери: «Ювентус» — 59, «На-
полі» — 48, «Інтер» — 40, «Мілан» — 
35, «Рома» — 34, «Сампдорія» — 33.
 Бомбардир: Квальярелла («Самп-
дорія») — 16.

Німеччина
 Євген Коноплянка, який не дуже 
часто виходить в основі «Шальке», ми-
нулого уїк-енду не лише відбігав пов-
ний матч, а й відзначився першим го-
лом у сезоні. Але «кобальтові» не зумі-
ли втримати перевагу над «Гертою» — 
лише нічия.
 Продовжує зберігати відрив у 
шість пунктів від «Баварії» лідер пер-
шості — дортмундська «Боруссія». 
«Джмелі» легко розібралися з «Ган-
новером». Три очки взяли і мюнхенці, 
здолавши «Штутгарт».
 Перша Бундесліга. 19-й тур. 
«Герта» — «Шальке» — 2:2 (Коноп-
лянка («Ш») — 90 хв., гол), «Боруссія» 
(Д) — «Ганновер» — 5:1 (Хакімі, 24; 
Ройс, 60; Гьотце, 63; Геррейру, 67; Віт-
сель, 90+1 — Бакалорц, 87), «Борус-
сія» (М) — «Аугсбург» — 2:0 (Вендт, 
79; П. Херманн, 90+3), «Фрайбург» — 
«Хоффенхайм» — 2:4, «Майнц» — 
«Нюрнберг» — 2:1, «Вольфсбург» 
— «Байєр» — 0:3, «Вердер» — «Айн-
трахт Франкфурт» — 2:2, «Баварія» 
— «Штутгарт» — 4:1 (Т. Алькантара, 

5; Гентнер, 55 (у свої ворота); Горецка, 
71; Р. Левандовський, 85 — Доніс, 27), 
«Фортуна» — «РБ Лейпциг» — 0:4.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 48, 
«Баварія» — 42, «Боруссія» (М) — 39, 
«РБ Лейпциг» — 34, «Айнтрахт Франк-
фурт» — 31, «Хоффенхайм» — 28.
 Бомбардир: Л. Йовіч («Айнтрахт 
Франкфурт») — 13.

Франція
 Після чергової поразки — цьо-
го разу в Кубку — «Монако» зробив 
тренерську рокіровку: на місце Тьєрі 
Анрі «монегаски» повернули Леонар-
до Жардіма, з яким починали сезон.
 Легко вийшов до наступного раунду 
Кубка чинний володар трофею — «ПСЖ»: 
парижани на класі здолали «Страсбур». 
Не було проблем у підопічних Томаса Ту-
хеля і в поєдинку чемпіонату: голи Кавані, 
Мбаппе і Ді Марії забезпечили розгромну 
перемогу над «Ренном».
 Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші 
результати. «Ам’єн» — «Ліон» — 0:2 
(М. Дембеле, 28; Л. Дюбуа, 35), «ПСЖ» 
— «Страсбур» — 2:0 (Кавані, 4; Ді 
Марія, 80), «Сен-Приве» — «Ренн» — 
0:2, «Сент-Етьєн» — «Діжон» — 3:6, 
«Монако» — «Мец» — 1:3, «Сет» — 
«Лілль» — 0:1 (Ж. Бабма, 48).
 Ліга 1. 22-й тур. «Марсель — 
«Лілль — 1:2 (Балотеллі, 90+6 — Н. 
Пепе, 45 (пен.), 90+4), «Діжон» — «Мо-
нако» — 2:0, «Генгам» — «Реймс» — 
0:1, «Ніцца» — «Нім» — 2:0, «Страс-
бур» — «Бордо» — 2:0, «Монпельє» 
— «Кан» — 2:0, «Ам’єн» — «Ліон» — 
0:2 (Денайєр, 50), «Тулуза» — «Анже» 
— 0:0, «ПСЖ» — «Ренн» — 4:1 (Кавані, 
7, 72; Ді Марія, 61; Мбаппе, 66 — М. 
Ньянг, 28).
 Лідери: «ПСЖ» (20 матчів) — 56, 
«Лілль» — 43, «Ліон» — 40, «Сент-
Етьєн» (21 матч) — 36, «Страсбур», 
«Монпельє» (21 матч) — 35.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 
18. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Контрольні старти
Вітчизняні клуби елітного дивізіону активно занурилися 
в тренувальний процес

■

«Динамівці»  на зборі у Марбельї.
Фото з сайта upl.ua.
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Під проводом Уле-Гуннара Сульшера «МЮ» здобув восьму перемогу 
поспіль.
Фото з сайта unian.net.
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Олексій ПАВЛИШ

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
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«Зараз потрібно берегти здоров’я хлопців, адже попереду нас чекає 

складний переліт за океан i відповідальні старти на чемпіонаті 
Європи й світу».

Юрай Санітра
словацький наставник чоловічої збірної України 
з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Проводячи потужну мар-
кетингову політику, цьогоріч-
ний «Аустреліен оупен» просто 
не міг не подарувати шануваль-
никам тенісу захопливих фі-
налів. Зрештою, вийшло так, 
що вирішальні поєдинки Від-
критої першості Австралії-2019 
пройшли за кращими зразками 
спортивного жанру: у чоловіків 
за чемпіонський «шолом» бо-
ротьбу вели дві перші ракетки 
планети, а в жінок у фінально-
му матчі розігрувався не тіль-
ки титул тріумфаторки турні-
ру, а й звання володарки світо-
вої тенісної корони.
 Так, і в чешки Петри Кві-
тової, посіяної на «АО»-2019 
під восьмим номером, і у чет-
вертої ракетки турніру японки 
Наомі Осаки було вдвічі біль-
ше стимулів грати на перемо-
гу у фінальному протистоян-
ні. Маючи за плечима досвід 
перебування в статусі кращої 
тенісистки планети, здавало-
ся, що саме досвідчена Квіто-
ва має трохи більше шансів на 
успіх. Водночас 21-річна Оса-
ка, виходячи на фінал «АО»-
2019, тримала в пам’яті пе-
ремогу на останньому в мину-
лому році «шоломі» — «Ю-Ес 
оупен». І не виключено, що 
саме цей фактор вiдіграв вирі-
шальну роль у перемозі япон-
ки в Мельбурні — 7:6 (7:2), 5:7, 
6:4. Тож завдяки двом поспіль 
перемогам на турнірах iз серії 
«Великого шолома» й низці 
невдач уже колишньої прими 
світового тенісу, румунки Сі-
мони Халеп, котра, нагадає-
мо, на цьогорічному «АО» ви-
летіла в четвертому колі, про-
гравши Серені Уїльямс, 21-річ-
на Наомі Осака вперше в своїй 
кар’єрі стала першою ракеткою 
світу. Нагадаємо, що в чверть-

фіналі Відкритої першості Авс-
тралії японка здолала найсиль-
нішу тенісистку України Еліну 
Світоліну — 6:4, 6:1. Відзначи-
мо, що вдруге поспіль україн-
ка завершила змагання в Мель-
бурні в 1/4 фіналу. В оновлено-

му, після «АО»-2019, рейтингу 
WTA Світоліна залишила за со-
бою сьому сходинку протоколу. 
Так само без прогресу в світово-
му табелі про ранги — на 24-
му місці — завершила скром-
но проведений австралійський 

«шолом» друга ракетка Украї-
ни Леся Цуренко. А от 18-річна 
Даяна Ястремська, провівши де-
бютний для себе дорослий «Аус-
треліен оупен» і діставшись на 
ньому третього кола «одинака», 
додала до свого рейтингу одразу 

десять позицій, що дозволило їй 
потрапити до «топ-50» кращих 
тенісисток планети (47-ма схо-
динка).
 На відміну від жіночого фі-
налу «АО»-2019, головне про-
тистояння чоловічого турніру 
в Мельбурні особливою напру-
гою не відзначалося, хоча ду-
ель першого та другого тені-
систів планети — Новака Джо-
ковича та Рафаеля Надаля від-
повідно — обіцяла бути вельми 
цікавою.
 Утім якщо іспанця — 11-
разового переможця «Ролан 
Гарросу» вже давно називають 
«королем ґрунту», то сербсько-
го тенісиста, після його сьомої в 
кар’єрі перемоги на Відкритій 
першості Австралії, цілком за-
служено вже можна охрести-
ти «володарем Мельбурна». По 
суті, протистояння Джоковича 
з Надалем завершилося розгро-
мом іспанця, котрий не так дав-
но ще перебував у статусі пер-
шої ракетки світу, — 6:3, 6:2, 
6:3. «Джокович продемонстру-
вав неймовірний теніс, а я про-
довжу працювати», — резю-
мував Надаль. Відзначимо, що 
жоден з українських тенісистів 
не грав в основі цьогорічного 
«АО». При цьому кращий за 
рейтингом тенісист України — 
Сергій Стаховський — в онов-
леному рейтингу АТР посідає 
скромне 136-те місце. ■

Наомі Осака — тріумфаторка Відкритої першості Австралії-2019.
Фото з сайта tennisua.org.
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ТЕНІС

Коронована особа
Здолавши у чвертьфіналі найсильнішу тенісистку України, її кривдниця виграла 
«Аустреліен оупен» і стала першою ракеткою світу

■

Григорій ХАТА

 Відсутність у змагальній програмі 
етапу Кубка світу в Антхольці коман-
дних перегонів дозволяла українській 
біатлонній збірній з дещо меншим рів-
нем відповідальності готуватися до стар-
тів в Альпах, адже не секрет, що саме по 
естафетах, які останнім часом наші біат-
лоністи проводять не надто вдало, про-
водилася критична оцінка їхньої готов-
ності. Після двох німецьких етапів КС, 
де «синьо-жовті», особливо жіноча ко-
манда, неабияк засмутили своїх шану-
вальників, в Антхольці все було зосере-
джено навколо індивідуальних пере-
гонів — спринту, «персьюту» та мас-
старту, однак і тут не обійшлося без 
порції невдоволення виступом українсь-
кої жіночої збірної.
 Своєрідним індикатором персональ-
ної готовності спортсменок служить гон-
ка з масовим стартом, участь у якій бе-
руть 30 кращих за рейтинговим здобут-
ком «стріляючих лижниць». У підсум-
ку вийшло так, що на старт заключної 
гонки в Антхольці — мас-старту — не 
вийшла жодна українська біатлоніст-
ка. Лише одна представниця синьо-жов-
тої команди — Анастасія Меркушина — 
взяла участь у гонці переслідування. Ви-

рушивши в гонку 35-ю, на тій же позиції 
вона й завершила «персьют». Формаль-
ну можливість провести забіг і пробити-
ся до числа учасниць мас-старту мала й 
Валентина Семеренко, але, показавши 
за підсумками спринту 60-й результат, 
вона вирішила не виходити на старт 
гонки переслідування. Словом, альпій-
ське високогір’я Антхольца виявило-
ся занадто проблемним місцем для ук-
раїнських біатлоністок. Чим менше за-
лишається стартів до завершення се-
зону, тим більшим стає скепсис щодо 
продуктивності роботи російського спе-
ціаліста Андрія Прокуніна на чолі на-
шої жіночої команди. Утім, як наголо-
сив президент федерації біатлону Украї-
ни Володимир Бринзак, головним стар-
том сезону для української збірної буде 
березневий чемпіонат світу в Остерсун-
ді. 
 Очевидно, з прицілом на ЧС пра-
цює й чоловіча збірна України на чолі 
зі словаком Юраєм Санітрою. За сло-
вами наставника, найпріоритетнiшим 
для нього на даному етапі є збережен-
ня здоров’я своїх підопічних, які мають 
добре виступити на майбутніх чемпіо-
натах Європи та світу.
 Водночас у Антхольці з найкращо-
го боку проявили себе Артем Прима та 

Дмитро Підручний — після продуктив-
ної роботи в спринті та «персьюті» оби-
два взяли участь й у престижній гонці 
з масовим стартом. І дарма, що хлопці 
не показали в заключних перегонах за-
надто високих результатів. Думається, й 
19-те місце Прими, й 26-те — Підручно-
го  мають хорошу спортивну цінність. На 
фініші перегонів наші біатлоністи нарі-
кали на проблеми зі стрільбою. Водночас 
на проблеми з роботою сервісменів хлоп-
ці більше не скаржаться, наголошуючи, 

що «лижі працюють у них дуже добре».
 Тож завдяки власним зусиллям та до-
помозі сервіс-групи Дмитро Підручний 
та Артем Прима мають можливість на-
разі перебувати в «топ-30» кращих біат-
лоністів КС-2018/2019 — 24-те та 29-те 
місця відповідно. Водночас кращим рей-
тинговим здобутком українських біат-
лоністок є 34-та позиція Олени Підгруш-
ної. При цьому в Кубку націй наша жі-
ноча збірна посідає дев’яту сходинку, а 
чоловіча команда — десяту. ■

БІАТЛОН

Високогірний тест 
Вітчизняні біатлоністки й надалі  демонструють вельми 
скромні результати на етапах Кубка світу

■

На КС в Антхольці Артем Прима показав один із кращих своїх результатів у сезоні.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
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Вікінги з французьким акцентом
Бум відновлюваної енергетики в Україні триває: на наш ринок заходять нові норвезька 
та французька компанії
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 Мати запитує сина, що йому 
сподобалося в зоопарку.
 — Мені — тигр, а татові — 
кішечка.
 — Кішечка? Яка в зоопарку 
кішечка?
 — Я її не бачив, але тато ска-
зав: «Що за миленька кішечка 
тут квитки продає?».
* * *
 Начальник екзаменує нового 
бухгалтера:
 — Ви вмієте вести подвійну 
бухгалтерію?
 — А навіщо? Адже це за-
старілий метод, — відповідає 
новачок. — Hа останньому місці 
роботи я запровадив новаторську 
форму обліку — потрійну бухгал-
терію. Ведуться три книги: одна 
для господаря, в яку записують-
ся фактичні доходи; друга — для 

власників акцій, яка не показує 
ніяких доходів; і третя — з одни-
ми збитками, для податкової інс-
пекції.
* * *
 Далекобійник влаштовується 
працювати в ДАІ. Командир поси-
лає його і досвідченiшого напар-
ника на трасу з радаром, щоб пiд-
заробити. Ввечері командир пи-
тає:
 — Ну як успіхи?
 Досвідченiший відповідає:
 — Які успіхи, я стою з ра-
даром, а цей сидить у машині і 
дальнім світлом моргає.
* * *
 Зустрiчаємося з ним уже три 
мiсяцi, а сьогоднi вiн побажав 
познайомитися з моїми родичами. 
Не знаю, що робити, дiти у бабусi, 
а чоловiк — у вiдрядженнi.

Дара ГАВАРРА

 Увага до зіркового подружжя, тобто колишньо-
го подружжя, Джолі—Пітт не зменшується. Уже 
ніби й розлучилися, і дітей «поділили», а все ж 
цікаво: що нового в розлученої парочки? І зірки 
не втомлюються підкидати «полінця» у цю ватру 
жовтої преси.
 Так, новина про те, що її колишній зустрічається з 
новою пасією, зовсім не потішила Анджеліну Джолі. І справа 
тут навіть не в ревнощах, а в тому, що ця подружка — давня су-
перниця Анджеліни, тільки цього разу не на любовному фрон-
ті, а на кінематографічному. Йдеться про Шарліз Терон — гол-
лівудську зірку екрана з південноафриканським корінням. Річ 
у тім, що в 2017 році Джолі запропонували зіграти головну роль 
у фільмі «Наречена Франкенштейна» (не будемо жартувати над 
алюзіями, що виникають при цьому). Актриса як могла відтягува-
ла з відповіддю на цю пропозицію, адже на цю ж роль претендува-
ла й Шарліз. Енджі робила все, щоб насолити колезі по акторсько-
му цеху. Але, як це часто трапляється в таких «мутних» історіях, 
вийшло, що і «сам не гам, і другому не дам», — фільм так і не було 
знято.
 Проте тепер Терон може насолити колишній свого друга, адже 
Анджеліна ледь стримує лють щодо їхнього роману з Бредом Піт-
том. Познайомив же цю парочку друг Бреда — Шон Пен. Пікант-
ності цій історії надає те, що ще в 2013 році сам Пен крутив роман 
із чарівною Шарлін, справа навіть рухалася до весілля — у грудні 
того ж року вони оголосили про заручини. Проте вже влітку 2015 
пара розпалася. Усі ці роки Пітт і Терон підтримували приятель-
ські стосунки, проте перед Різдвом усе змінилося. Тепер під вінець 
Шарліз може піти вже з Бредом. А це вже зовсім інше кіно... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Добре мати справу з людьми, у яких 
відмінне почуття гумору. Так, житель Мон-
реаля (Канада) Сімон Лапрайс вирішив по-
жартувати з двірниками, які прибирають 
сніг, і виліпив із цього «підручного ма-
теріалу», ні, не сніговика, а... автомобіль. 
За спеціальністю 33-річний Сімон — інже-
нер, а ще — столяр, тож полюбляє втілюва-
ти свої творчі ідеї у життя. « Я обожнюю ви-
гадувати та конструювати різні цікаві шту-
ки, тож вирішив у цей чудовий зимовий 
день зробити зі снігу автомобіль, щоб тро-
хи розважитися». Проте щось у цьому жар-
ті пішло не так, адже саме на цій дорозі не 
можна залишати автомобілі під час приби-
рання снігу (от у нас би так!), щоб не зава-
жати спеціальній техніці.

 Поліція, яка звернула увагу на «поруш-
ника» правил, вирішила оштрафувати, як 
годиться, власника автомобіля, що пере-
шкоджає прибиранню вулиць. Коли ж по-
бачила, що порушник — сніговик, оціни-
ла жарт і залишила автору цього витвору 
записку: «Ти зробив наш вечір!!!» і смай-

лик внизу. Фото з цією запискою пан Ла-
прайс виклав у соцмережу, та він не очі-
кував такої неймовірної уваги — від чис-
ла повідомлень на його адресу комп’ютер 
«завис». Мабуть, серед користувачів інтер-
нету — чимало поціновувачів хорошого гу-
мору та вдалих жартів. ■

ПРАВОПОРЯДОК

Поліцейські також 
люблять гумор
Особливо, якщо він вдалий

■

СУПЕРНИЦІ

Анджеліна Джолі в люті
Колега по цеху претендує не лише 
на її ролі, а й колишнього

■

Шарліз Терон.❙

По горизонталі:
 1. Східне бойове мистецтво, 
яким досконало володів Брюс Лі. 3. 
великий князь литовський з династії 
Гедиміновичів; син Кейстута, небіж 
Ольгерда і двоюрідний брат Ягай-
ла. 6. Кросівок футболіста. 8. Ос-
новоположник німецької класичної 
філософії. 10. Самоцвіт. 11. Части-
на футбольного матчу. 12. Військо-
ве звання молодшого офіцерського 
складу в армії багатьох країн. 14. Ве-
ликий туристичний центр Іспанії, сто-
лиця Каталонії. 17. Скринька, у якій 
зберігаються мощі святих. 19. «Чи 
буде суд? Чи буде ... Царям, царятам 
на землі? Чи буде правда меж людь-
ми?» (Тарас Шевченко). 20. Полісь-
ка назва ткацького верстату. 21. Ім’я 
одного із солістів гурту «Бітлз». 22. 
Півострів, проданий Катериною ІІ 
американцям. 23. Прем’єр-міністр 
України часів Революції гідності. 
По вертикалі:
 1. Назва місцевості, де стоя-
ла цирульня Свирида Голохвастова. 
2. Знак наголосу на письмі. 4. Лег-
кий навіс для захисту від сонця чи 
дощу. 5. Великий кодекс релігійно-
юридичних правил життя євреїв. 6. 

Українська фігуристка, яка першою 
здобула золото Олімпіади в Лілле-
хаммері. 7. Батько князя Володими-
ра. 8. Австралійський штат. 9. Куль-
тура поведінки, уважне ставлення 
до когось. 13. «Не смійтеся, чужі 
люди, ... -домовина розвалиться, і з-
під неї встане Україна». (Тарас Шев-
ченко). 14. Розмовна назва долара. 
15. Французький поліцейський. 
16. Колишня столиця Польського ко-
ролівства. 18. Один із мушкетерів. 
19. Домашня тварина, яку зазвичай 
водять по хатах на Маланку.

Кросворд №8 
від 23 січня

30 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вночi 
та вранцi мiсцями туман, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiв-
денний, 3-8 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +2...+4.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий дощ iз мокрим снi-
гом. Славське: вночi -2...-4, удень 0...+2. Яремче: вночi 
0...-2, удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi 0...-2, удень +2...+4.

28 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 8 см, Стрий — 7 см, Славське — 28 см, Плай — 49 
см, Мiжгiр’я — 37 см, Рахiв — 54 см, Долина — 9 см, 
Івано-Франкiвськ — 16 см, Яремче — 15 см, Коломия 
— 19 см, Пожежевська — 53 см.
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