Що б таке зробити,
коли нема роботи

Знову двійка

Упродовж весни українці
матимуть вісім вихідних

У Німеччині хочуть
скасувати шкільні
оцінки

» стор. 2

» стор. 5

Середа, 27 лютого 2019 року

Обірваний урок професора
Ушкалова
Пішов у вічність учений
світового рівня, який зумів
«оживити» забронзовілі
постаті українських класиків
» стор. 11

№ 23 (5480)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,688
26,990 грн
1 € = 31,714
30,647 грн
1 рос. руб. = 0,398
0,413 грн

Кавун у законі
Виробники «смугастиків» отримають справжні авторські права на свій товар

❙ Херсонські і з патентом.
❙ Фото з сайта portal.lviv.ua.

» стор.

3

2

УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«За даними опитування КМІСу, до трійки улюблених свят українців стабільно
входять Різдво — 82%, Великдень — 82% і Новий рік — 75%».
Київський міжнародний інститут соціології

■ БАЙДИКИ

■ НА ФРОНТІ

Що б таке
зробити, коли
нема роботи

Відправили
«Грека» до раків

Упродовж весни українці
матимуть вісім вихідних
Катерина БАЧИНСЬКА
До весни залишається лише пару днів і вона
обіцяє принести не лише красу та тепло, а й
вихідні. Адже цього року на українців чекає майже міні-відпустка. У березні громадяни матимуть
три вихідні поспіль. Оскільки Міжнародний жіночий день припадає на п’ятницю, відпочиватиме
народ із 8 по 10 березня. Уже 11-го числа всі, хто
має п’ятиденний робочий тиждень, повинні будуть вийти на роботу. Ще п’ять вихідних поспіль
на межі квітня-травня буде з нагоди Великодня
та Дня праці. Великдень припаде на 28 квітня, 29
квітня також буде вихідним, а роботу з вівторка
30 квітня Кабінет Міністрів рекомендував перенести на суботу, 11 травня. Відтак українці зможуть відпочити з 27 квітня до 1 травня. Але на
цьому відпочинок для трударів не закінчується. Адже вже 9-го травня буде вихідним iз нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні (8 травня віднедавна в Україні офіційно відзначають як День пам’яті й примирення на честь
жертв тієї війни, проте цей день є робочим).
У свою чергу Укрзалізниця вже призначила додаткові потяги до 8-го березня. Загалом їх
сім і прямуватимуть вони в найпопулярніших
напрямках: Київ—Львів, Київ—Одеса, Київ—
Дніпро, Харків—Київ та Львів—Одеса. Вирушатимуть вони у рейси туди й назад 8 і 10 березня. У
відомстві запевнили, що додаткові потяги також
будуть і на травневі свята, проте оголосять про їх
напрямок згодом. «Робота щодо призначення додаткових поїздів триватиме й надалі», — повідомили «УМ» у прес-службі Укрзалізниці.
Психологи у святкові дні радять українцям
більше відпочивати та не зосереджуватися на
роботі, провести вихідні з сім’єю, кудись поїхати або ж просто побути вдома. «Відпочинок українців важко порівняти з вікендом, наприклад,
мешканців Європи. Там якщо люди мають кілька вихідних — вони відразу беруть квитки на
автобус або ж літак і прямують відпочити кілька днів у подорожі. На жаль, у нас трохи інші
реалії і ми ні економічно, ні ментально не готові до таких «поворотів». Проте я завжди раджу своїм клієнтам вихідні проводити як вихідні
— у відпочинку. Обов’язково заздалегідь їх запланувати, навіть якщо це буде перегляд фільмів із сім’єю або ж шопінг, однозначно продуймайте, як краще все організувати. І відпочивайте від роботи. Адже перезавантаження потрібне
людині щомісяця як у думках, так і у фізичній
силі», — прокоментувала «УМ» психолог Соломія Старовойт.
«Було б добре, щоб відпочинок був збалансований, тобто з чергуванням активного та пасивного відпочинку. Корисно побути як і в компаніях, так і на самоті для того, щоб зосередитися на власних думках. Можна виїхати за місто,
десь до річки або озера, і насолоджуватися гармонією з природою. Вдихати аромати трав та дерев, дивитися на воду та зірки вночі — все це чудово допомагає релаксувати», — порадила читачам «УМ» психолог та тренер із саморозвитку
Поліна Алєксєєва.
Цікаво, що додатковий відпочинок на українців чекає і в червні: з нагоди Трійці вихідними
будуть 16-те та 17-те числа, а День Конституції
України 28 червня припаде на п’ятницю. Нагадаємо, що, за даними опитування, яке провів
Київський міжнародний інститут соціології, до
трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво — 82%, Великдень — 82% і Новий
рік — 75%. Далі йдуть Міжнародний жіночий
день 43%, Трійця — 37%, День перемоги — 35%,
День незалежності України — 22%, День захисника України — 14%, День міжнародної солідарності трудящих — 11% i День Конституції — 8%.
■

Наші бійці гідно поквиталися з ворогом за загиблих побратимів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Російські окупаційні війська
25 лютого сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм i міномети 120-го калібру, витративши 85
снарядів i мін.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» окупанти двічі обстріляли
позиції наших захисників: з артилерійських систем калібру 122
мм та мінометів калібру 120 мм —
у районі населеного пункту Лебединське; з мінометів калібру 120
мм — поблизу села Водяне.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог здійснив п’ять
обстрілів: iз гранатометів різних
систем — у районі населеного пункту Луганське; з ручних протитанкових та автоматичних станкових
гранатометів і стрілецької зброї
— поблизу селища міського типу
Новотошківське; зі стрілецької
зброї — у районі населених пунктів Хутір Вільний, Новоолександрівка та Новгородське.
Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил
загинув, один отримав поранення.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали
вогнем чергових вогневих засобів,
незаборонених Мінськими домовленостями.
Нагадаємо імена героїв, що загинули напередодні. Внаслідок
мінометного обстрілу на Світлодарській дузі 24 лютого загинув
від осколкового поранення в голову військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади 31-річний Борис Борденюк, уродженець
с. Благовіщенка, що в Запорізькій
області. 23 лютого внаслідок прямого влучення снаряда загинув 43річний Євген Фурсов, який родом
із м. Дружківка, що на Донеччині
(без батька залишилася донька).
20 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області загинув старший солдат 24-ї бригади ім. Короля Данила 39-річний
Василь Богоносюк, який родом із
села Васильків, що на Тернопільщині (сиротами залишилися дві
доньки). Перебуваючи на спостережному посту взводного опорного пункту, Богоносюк помітив рух
із боку противника, завчасно попередив своїх бойових побратимів i
відкрив вогонь. Ворога було зупинено, він відступив. Під час зміни
Василем позиції снайперська куля

смертельно поранила бійця...
За даними розвідки, в понеділок двох окупантів було знищено
та трьох поранено.
Станом на 7-му годину ранку
26 лютого обстрілів позицій наших військ не було зафіксовано.
Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов
припинення вогню.
Відплатою ворогу за наших загиблих стали професійні дії двох
бійців батальйону тактичної групи
Нацгвардії України — вони виявили та знищили снайперську пару
окупантів, які перебували на своїй
вогневій позиції та готувалися до
ліквідації наших захисників.
«Ми спостерігали за снайпером
і його помічником два дні. Підготували позицію, дистанція була
зручна, після цього успішно відпрацювали завдання контрснайперської боротьби», — розповіли
хлопці.
На іншій ділянці фронту під
час бойових дій під прифронтовою Авдіївкою Донецької області
наша ДРГ непомітно пробралася
на ворожий опорний пункт i знищила чотирьох «іхтамнетів», серед яких був «комбат ДНР» із позивним «Грек». ■

■ СПІВПРАЦЯ

Проти дрону нема прийому
Українські науковці візьмуть участь у розробці
безпілотника-бомбардувальника
Тарас ЗДОРОВИЛО
Міждержавне співробітництво у військово-промисловій царині
виходить на новий рівень і є взаємовигідним
та
багатообіцяючим.
Ідеться про розробку
унікального безпілотного бомбардувальника,
який зможе транспортувати великі вантажі
— ця чудо-авіамашина
буде спільним дітищем
українських інженерів
та їхніх колег із Південної Кореї, США та Саудівської Аравії.
Науковці оснастять
майбутній безпілотник
електрооптичними інфрачервоними датчиками та багаторежимним радіолокатором.
Інженери впевнені, що
БПЛА зможе транспортувати протирадіолокаційні та протикорабельні ракети, а також бомби, якими можна буде
керувати.
Основною перевагою
майбутнього безпілотника-бомбардувальни-

❙ Безпілотний і для ворога небезпечний.
ка є досить низька ціна,
а отже — і доступність
на ринку озброєнь.
Як
наголошують
розробники
нового
БПЛА, він створюється
«для підтримки операцій
iз боротьби з повстанцями, розвідувальних і пошуково-рятувальних операцій, розвідувального
спостереження та розвід-

ки, легких точних атак,
підтримки з повітря,
морського патрулювання та місії із внутрішньої
оборони».
Цей новітній проект
та робота над ним уже
«отримали схвалення з
боку військових сил та
потенційних клієнтів у
регіоні Близького Сходу
та Північної Африки».

Нагадаємо, що безпілотний літальний апарат — літає та сідає без
фізичної присутності
пілота на його борту, а
першими, хто його застосував, були британці, які у 1933 році успішно випробували й
згодом
використали
багаторазовий БПЛА
Queen Bee. ■

ІнФорУМ
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■ БРЕНД

■ ІНІЦІАТИВА

Кавун у законі

Оцифровані
таланти

Виробники «смугастиків» отримають справжні авторські права на
свій товар
Ірина КИРПА
Херсонська область
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У Тернополі взялися за створення
електронної бази діячів мистецтв
Світлана МИЧКО

Точне географічне
походження великих
солодких ягід офіційно зареєструють на державному рівні. Як зазначають
активісти
проекту «Географічні вказівки в Україні»,
херсонські кавуни стануть справжнім брендом, поряд із мелітопольською черешнею
та гуцульською овечою
бринзою.
Згаданий проект фінансує Європейський
Союз, вiн спрямований
на розвиток системи
географічної ідентифікації у рамках асоціації України з країнами
ЄС.
На установчій конференції Асоціації виробників херсонського
кавуна це рішення підтримали відразу сім організацій-засновників,
які займаються баштанництвом,
активно ведуть експортну та
науково-дослідницьку
діяльність у цій сфері.
Тому є всі шанси зустріти літній сезон 2019
року з херсонськими
кавунами, що мають
захист у вигляді географічного зазначення місця їхнього справжнього
виробництва.
— Система географічних зазначень дозволить гарантувати споживачу покупку якісної
та безпечної продукції,
обмежити надходження
фальсифікату на ринок,
а також модернізувати
процес виробництва,
розвинути кооперацію,
створити нові робочі
місця, популяризувати «зелений» туризм,
— упевнені активісти

❙ А з патентом — ще смачніше.
❙ Фото з сайта http://www.khersontimes.ks.ua
проекту «Географічні
зазначення в Україні».
Нагадаємо, що в минулому році урожай
херсонських кавунів
був дуже багатий, понад 500 тонн продукції перевезли на баржі
до Києва, де їх миттєво
розкупили відвідувачі супермаркетів. Щедрий урожай баштанної
продукції дозволив українським підприємцям
відновити водне сполучення по Дніпру, що, у
свою чергу, позитивно
позначилося на ціні на
кавуни та дині для столичного споживача.
Найвища ціна на
«смугасту продукцію»
походженням із півдня України традиційно фіксується у червнілипні, а от ближче до
кінця літа — знижується. Демократична вартість херсонських кавунів у серпні радує око
споживача.
— Здешевлення продукції сталося завдяки
тому, що ми стали працювати без посередників, — зазначив керів-

ник фермерського господарства та депутат
Херсонської облради
Олександр Сіненко. —
А ось брендування кавунів i динь дозволить
нам значно розширити
ринок. Адже кожен покупець хоче бути впевнений, що купує оригінальну продукцію високої якості.
Крім України, херсонські кавуни та дині
охоче розкуповують у
Білорусі, країнах Балтії та Євросоюзу (Польща, Чехія, Великобританія). Після того, як
херсонський кавун запатентують, обсяг продажу на експорт значно
зросте внаслідок збільшення довіри до виробника з України.
Цікаво, що в місті
Гола Пристань уже 17
років поспіль проводять
фестиваль «Український кавун — солодке
диво», де визначають
фермера, який виростив найбільший кавун,
диню або гарбуз за літній сезон.
Херсонські кавуни

■ СТОЛИЦЯ

У затінку старих дерев
Особливий дитячий садок
для особливих дітей
Каріна ГАЛИКА
Мер Києва Віталій Кличко
перевірив, як тривають роботи
щодо реконструкції дошкільного навчального закладу №652
у Дарницькому районі. Про це
повідомляє прес-служба міського голови столиці.
«Ми оглянули, на якій
стадії реконструкцій цей дитсадок у Дарницькому районі. Роботи тут тривають повним ходом, об’єкт готовий приблизно
на 75%. Це незвичайний садочок, оскільки призначений для
дітлахів з особливими потребами. Стара будівля закладу стояла занедбаною понад 20 років.
Тепер це буде фактично новоз-

будоване приміщення — сучасне і комфортне», — підкреслив
Кличко.
Він зазначив, що вже зовсім скоро новий дитсадок прийматиме маленьких вихованців.
Розрахований він на 210 дітей
(11 груп).
У садочку буде облаштовано
чимало приміщень для відпочинку, навчальних, музичних,
фізкультурних занять та з ЛФК,
комп’ютерна кімната, майстерня образотворчого мистецтва
та кімната для конструювання
Lego.
«Зробимо так, аби кожній
дитині тут було комфортно і
цікаво», — пообіцяв Віталій
Кличко.

встигли декілька разів
потрапити до Книги рекордів України: у 2013му на шкірці кавунапереможця десятого
ювілейного фестивалю
«Український кавун —
солодке диво» майстри
зробили карвінг (художнє різьблення), після чого «смугастик»
потрапив до Книги рекордів України як найважчий карвінг-кавун.
А ось у 2017 році
вперше за всі роки незалежності в місті Олешки, що на Херсонщині,
виклали Герб України з двох тонн кавунів
i динь. Організаторам
рекорду кавуни безкоштовно надали аграрії
Виноградівської
територіальної громади
Олешківського району.
Крім того, кожного літнього сезону волонтери тих районів
Херсонщини, де вирощують баштанну продукцію, доставляють
кавуни та дині як подарунок українським бійцям у зону АТО на Донбасі. ■

Також до приміщення дитячого садка передбачено повний
доступ маломобільних груп.
Блок медичних приміщень і басейн буде розташовано на першому поверсі, що дозволить забезпечити легкий доступ дітей
із захворюваннями опорно-рухового апарату. Вже встановлюють ліфт, а залу з басейном
буде викладено спеціальною неслизькою плиткою.
У будівництві садочка застосовують новітні технології з
енергозбереження, зокрема буде
встановлено LED-освітлення.
Сама ж реконструкція виконується у межах фундаменту та
без зміни геометричних розмірів
будівлі. Після завершення будівельних робіт на території садочка буде проведено благоустрій. Особливу увагу замовника
реконструкції, КП «Спецжитлофонд», буде приділено збереженню старих дерев, які дають
затишок, а поблизу сусідніх будинків встановлять лавки, оскільки територія садка впритул
наближена до подвір’я житлових будинків. ■

У Тернополі вирішили створити електронну базу діячів
мистецтва, для чого розробляють окремий сайт, де має
бути зібрано все про літераторів, художників, музикантів
та митців інших сфер, які жили і працювали у «файному»
місті або ж причетні до нього своєю творчістю. Автор такої,
безперечно, цікавої і потрібної ініціативи — молодий тернопільський поет і журналіст, голова громадської організації «Мистецький фестиваль Ї» Юрій Матевощук. «Даний
сайт — це такий собі мистецький довідник із базою музикантів, літераторів, художників та інших діячів мистецтва не лише минулого, а й теперішнього часу, — розповів
він журналістам. — Наші таланти стануть «родзинкою»
Тернополя для туристів. А місто зможе гідно презентувати своїх митців. Було б чудово, якби місцеві видавці перетворили напрацьовані нами дані в красивий презентаційний друкований довідник. У майбутньому ж хочемо створити на нашому сайті ще й карту закладів і об’єктів культури та мистецтва Тернополя, яка стане для туристів чудовим
путівником та орієнтиром. Було б добре, якби ми змогли інтегрувати її в сайт міської ради».
За словами Юрія Матевощука, до створення бази з ентузіазмом підключилися сучасні тернопільські митці, історики та громадські активісти. Дані збирають у архівах,
з відкритих джерел iнтернету, засобів масової інформації
тощо. Також до цієї благородної справи закликали долучатись усіх тернополян, кому не байдужа історія і слава рідного міста. Для цього варто лише зголоситися і заповнити
електронну анкету. ■

■ РУКИ ГЕТЬ!

Зніміть iз будинків
«шуби»
Заборона на клаптикове утеплення
будівель має на меті зберегти
історичну архітектуру
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів
Відтепер будинки, які у Львові є пам’ятками архітектури, взагалі не можна утеплювати. Якщо житло розташоване у межах історичного ареалу міста, то можливість його
утеплення розглядатимуть індивідуально в Управлінні
охорони історичного середовища. Також у міській раді запропонували взагалі заборонити у Львові клаптикове утеплення фасадів, але у прийнятій ухвалі цього пункту не виявилось.
Усе розпочалося з того, що 18 грудня 2018-го Кабмін
дозволив українцям утеплювати старі житлові будинки
без отримання на це спеціальних дозволів. Йшлося, зокрема, про будівлі, які не мають історичної цінності та не є
об’єктами культурної, історичної, місцевої спадщини. Але,
отримавши «зелене світло», львів’яни розпочали масово
утеплювати фасади, незважаючи навіть на те, що значна їх
частина є історичною спадщиною. Аби вберегти автентичну архітектуру міста, у Львівській міськраді повідомили
про наміри переглянути нові Державні будівельні норми.
Й на засіданні виконкому остаточно заборонили утеплювати пам’ятки архітектури, а за порушення — штрафуватимуть.
Обмеження введено недаремно, адже, приміром, станом
на березень минулого року під час перевірок представники міської влади виявили 1 тис. 322 будинки, які були пофарбовані у різні кольори.
Також нагадаємо, що Львівська міська рада має намір
цього року запровадити програму співфінансування реставрації дерев’яних вікон у будинках.
Програма передбачає, що певний відсоток від вартості
робіт сплачуватиме адміністрація й певний відсоток збиратиме населення. Спільними зусиллями планують відновити 30 об’єктів.
Загалом у Львові є 214 пам’яток національного значення. Тоді як пам’яток місцевого значення значно більше —
понад 2 тисячі. Більшість із них розташована в центрі. Збереження архітектурних надбань є надзвичайно пріоритетним завданням як для міської ради, так і для самих жителів
Львова. ■
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Юля
«пролiтає»

Ахіллесова п’ята українців

Аналітики Київського
міжнародного інституту
соціології назвали лідерів
передвиборчих перегонів
Соломiя БОНДАРЕНКО
Чим ближче вибори — тим більше рейтингів. 32 дні залишається до президентських виборів. До 8 березня кандидати
ще мають змогу зняти свою кандидатуру.
Поки ж ЦВК зареєструвала 44 претенденти на крісло глави держави. Тиждень за
тижнем з’являються нові цифри, які так
чи інакше вказують на вподобання електорату. Дехто ж iз нетерпінням чекає результатів соціологів і вірить у їхнi дані, а хтось
ставить під сумнів дослідження.
За результатами КМІСу, лідери залишаються незмінними — Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Серед тих, хто вже визначився
зi своїм кандидатом, у пана Зеленського —
26,4%, у чинного Президента — 18%, а у
Юлії Тимошенко — 13,8%. Варто зазначити, що з грудня 2018 року як лідери, так і
відсотки у рейтингах суттєво змінилися.
Якщо на початку зими перше місце у рейтингах посідала Юлія Тимошенко, то зараз вона займає третю позицію, втративши
8% підтримки виборців, а її місце посів актор Володимир Зеленський. У лютому лідер політичної партії «Слуга народу» трохи втратив у підтримці своїх виборців, а
це — близько 2%. А от піднявся в рейтингах чинний Президент Петро Порошенко:
якщо у грудні він займав третю позицію, то
зараз за ним закріпилося друге місце і від
Юлії Тимошенко його відділяє майже 5%
підтримки виборців.
Не оминули соціологи і парламентських виборів. За результатами опитувань,
до Верховної Ради має шанс потрапити 6
партій. Позиції лідерів такі: перше місце у
партії Володимира Зеленського «Слуга народу», другу позицію займає партія «Батьківщина» і трійку лідерів закриває президентська партія «Блок Петра Порошенка».
Четверту, п’яту та шосту позиції займають
Опозиційна платформа «За життя», Громадянська позиція та Радикальна партія Олега Ляшка відповідно.
Зважаючи на те, що напередодні виборів з’являється все більше опитувань, на
що ж варто звертати увагу, коли ви аналізуєте дослідження? Перш за все, це компанія, яка його проводить, вибірка респондентів, тривалість проведення опитування та допустима похибка. Проте ключовим
є — хто замовник соціології. Адже зазвичай замовниками є іноземні інституції, які
підтримують демократичні процеси в Україні, проте під час виборів активізується інша категорія зацікавлених у соціології — політики. У цьому разі замовник не
афішується і його ім’я не називають. А в
період виборів більшість соціології замовляється саме політиками, яких називають анонімами. Проте Україна не є унікальною у цьому аспекті. Наприклад, у
країнах Заходу передвиборчі опитування
є важливою частиною виборчої кампанії і
проходять значно частіше, ніж в Україні.
На виборах президента Франції у 2017
році впродовж п’яти тижнів перед виборами було опубліковано понад 80 опитувань від восьми соціологічних центрів. В
Україні ж за останній місяць було проведено сiм таких досліджень.
Що ж необхiдно зрозуміти у передвиборчих перегонах — це те, що напередодні виборів усе може змінитися в останній
момент. Адже частина виборців може переосмислити свій вибір під впливом вагомих
інформаційних приводів або ж дій політика. І не варто забувати про тих, хто і досі не
визначився — а їх, за останньою соціологією, більше чверті серед опитаних. Тому
соціологія соціологією, але вибори покажуть, хто на коні, а хто під конем. ■

Війна, корупція та високі тарифи — соціологи назвали проблеми, які найбільше
хвилюють спiввiтчизників
Катерина БАЧИНСЬКА
П’ять років тому очікування змін
серед українців досягли найвищого
рівня з часів незалежності. Люди, які
вийшли на Майдан, вимагали змін у
державі. Боротьба з корупцією, проєвропейський вектор країни, покарання
винних за розстріли на Майдані, реформа судової системи та стабілізація
економічної ситуації. Це те, чого очікували громадяни в 2014 році після Революції гідності, анексії Криму та окупації Донбасу. Відповідаючи на питання,
«яка найголовніша проблема в Україні
за останні п’ять років, 49% респондентів, за даними останнього опитування
соціологічної групи «Рейтинг», назвали війну на Донбасі. Впродовж п’яти
років відповідь на це питання майже
не змінилася.
Незважаючи на формальну боротьбу з боку державних органів з корупцією, громадяни не вірять у те, що новостворені анктикорупційні органи
зможуть суттєво змінити ситуацію. Ще
в 2015 році було створено низку інституцій, які мали б запевнити українців
у протилежному. НАЗК, НАБУ, САП
та ДБР — саме на них покладали найбільшу надію. Забуваючи про головну
інституцію, яка б і мала виносити вироки корупціонерам — Антикорупційний
суд. У результаті майже за чотири роки
роботи органів не притягнуто до кримінальної відповідальності жодного політика або ж чиновника. Тому розчарування в цьому питанні навіть не потребує пояснень. Люди так само чекають.
2014-2015 роки стали обвалом української економіки. Війна підірвала
довіру міжнародних партнерів, інвестори масово залишали український ринок, шалений ріст курсу долара, і, відповідно, інфляція. Вийти на позначку
«плюс» вдалося лише у 2018 році. Економічне зростання показало цифру 3%.
Проте для втрат, які Україна отримала
у 2014 році — це невеликі показники і
приріст має бути значно більший.
Ще одна з ключових проблем для українців — суди. Судова реформа п’ять
років після Майдану має дуже низькі
зрушення. Головна проблема, чому Україна пасе задніх у залученні інвестицій, порівняно з західними сусідами,
— це надто малий прогрес у встановленні верховенства права. Це видно і з
рейтингу TransparencyInternationa, де
ми покращили позиції на 10 пунктів —
із 130-го на 120-те місце. Але це глибока друга половина списку.
За соціологічними даними Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, 60% опитаних громадян
оцінюють політичну ситуацію в країні
як напружену, а ще близько 28% —
як вибухонебезпечну. І майже полови-

❙ Комунальні тарифи входять до трійки найбільших проблем українців.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
на зазначила, що життя в Україні є нестерпним. Серед населення зберігається зневіра щодо можливості впливати
на дії влади. Зокрема, 54% опитаних
відзначили, що вони не змогли б нічого зробити у разі порушення їхніх прав
владою. Проте тут варто також додати,
що, порівняно з 2012 роком, фіксується поступове зменшення частки негативних відповідей та невелике зростання позитивних. Так само не довіряють
і відчувають беззахисність громадяни
до правоохоронних органів, прокуратури та судів. Що в 2013-му, що зараз
довіра до цих органів максимально сягає 7%.
Але що цікаво — українське суспільство все більше прагне авторитарного правителя. За даними соціологів,
понад 60 % населення тією чи іншою
мірою погоджується з твердженням, що
«для нормального розвитку країнi потрiбна «сильна рука», і аж ніяк не демократія».
Якщо ж говорити про надії на майбутнє, то, незважаючи на вибори, все
менше людей сподіваються і бачать перспективи в країні у найближчі роки. На
запитання «чи очікуєте ви покращення
у найближчий рік?» лише 17% опитаних заявили, що так. Тоді як більшість
— а це 52% — переконані у відсутності
позитивних зрушень у державі найближчим часом. Майже 50% відповіли, що
сьогодні в Україні немає політичних лідерів, які могли б ефективно керувати
країною. Не мають довіри українці і до
політичних партій.
Проте одна з основних вимог Майдану — проєвропейський вектор країни таки поступово реалізовується. І ось
тут можна простежити цікаву тенденцію — у 2013 році абсолютна більшість
громадян негативно ставилася до вступу до НАТО, 49% виступали за приєд-

нання України до Митного союзу і 42%
підтримували вступ до ЄС. Нині ж частка прихильників ЄС зросла до 48%, а
от більше половини населення тепер заявляє, що проти приєднання до союзу з
Росією і Білоруссю. Також варто згадати, що Угода про Асоціацію з ЄС, яку
відмовився підписувати екс-президент
Віктор Янукович, таки була ратифікована, Україна отримала безвізовий режим, а в Конституції закріпили євроатлантичний вектор.
Ще однією перевагою, на думку
громадян, є те, що інформаційний та
медійний простір України відійшов від
Росії. Йдеться і про припинення трансляції російських телеканалів, і про обмеження на показ російського контенту. Плюсом є й ускладнення в’їзду до
України для представників російських
ЗМІ. Тут не можна не згадати про квоти на телебаченні та радіомовленні, а
також про розвиток української кіноіндустрії. 2011 року в українських
кінотеатрах показали лише один фільм
українського виробництва. Для порівняння — в 2018 році українці побачили
понад 30 стрічок українського виробництва. Усі їх частково профінансувала держава. Проте проблема ще поки
залишається з інфраструктурою, адже
щоб дивитися кіно, як мінімум, необхідні кінотеатри, а їх у 43-мільйонній
країні дуже мало. Загалом, за даними
Держкіно, в Україні працює 177 кінотеатрів із загальною кількістю екранів
512. Для порівняння, в Британії у 2018
році було 4300 екранів.
Проте попри повільні зрушення у
реформувані країни та очікування серед громадян, на запитання «що ви
відчуваєте, коли думаєте про майбутнє країни?» домінуючою таки залишається відповідь «надія» — а це 43%
громадян. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Ноги росіян на виборах
не буде
Президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні. Нагадаємо,
документ «Про внесення змін до деяких
законів України щодо спостереження за
виборчим процесом в Україні» був ухвалений Верховною Радою 7 лютого 2019
року. Згідно з законом, офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа,
яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державоюокупантом. Закон набирає чинності з
дня, наступного за днем його опублікування.

Рада пустила
іноземних військових
в Україну
Верховна Рада ухвалила закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію
України у 2019 році для участі в багатонаціональних навчаннях. «За»
проголосували 263 народнi депутати
при мінімально необхідних 226. «Законопроектом передбачено допуск
підрозділів інших держав для участі
в шести багатонаціональних навчаннях. На цих навчаннях планується
залучити понад 14 тисяч військовослужбовців ЗСУ, близько 8 тисяч іноземних учасників», — зазначив заступник міністра оборони Олег Шевчук, представляючи закон. Йдеться

про українсько-американські навчання «Репід Трайдент — 2019» та
«Сі Бриз — 2019», українсько-румунські річкові навчання «Ріверайн2019», багатонаціональні навчання
«Кленова Арка — 2019» та українсько-британські навчання «Воріер Вотчер — 2019». Витрати на проведення навчань передбачено в державному бюджеті.

Медведчука перевірять
на сепаратизм
Суд призначив лінгвістичну експертизу висловлювань колишнього голови Адміністрації Президента, представника України у підгрупі
з гуманітарних питань Тристоронньої
контактної групи (ТКГ) з врегулю-

вання конфлікту на Донбасі Віктора
Медведчука щодо сепаратизму, повідомляють «Українські новини». Такі
висловлювання Медведчуком були
зроблені на з’їзді партії «Опозиційна платформа — За життя» 29 січня.
Суд доручив експертам визначити, чи
містяться в тексті виступу Медведчука публічні заклики до зміни меж території України та чи є в тексті виступу публічні заклики до розпалювання національної або релігійної ворожнечі. Нагадаємо, Медведчук у своїй
промові заявив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас», з утворенням
власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу у
Конституції України.

СВІТ
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■ ОВВА!

■ ЩОСЬ НОВЕНЬКЕ

Хороша дівчинка Ліза

Знову двійка

Депутати Європарламету вражені, що поряд iз ними працює «агент Кремля»

У Німеччині хочуть
скасувати шкільні оцінки

Ігор ВІТОВИЧ
Олег БОРОВСЬКИЙ

Інформація про наявність у штаті Європарламенту осіб, які
тісно пов’язані з Кремлем, виявилася новиною для більшості
євродепутатів. Йдеться про 21-річну Єлизавету Пєскову,
старшу доньку Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента
РФ Володимира Путіна. Те, що вона є практиканткою в Європарламенті та має доступ до всіх приміщень Європарламенту, до внутрішньої закритої мережі інтернету та до конфіденційних документів і зустрічей Європарламенту, встановили
журналісти «Радіо «Свобода». Статус стажистки надає їй
можливість доступу до всіх баз даних Європарламенту.

«Донька кремлівського
речника — не хтось там»
Євродепутатка від Франції, представниця соціалістів
Крістін Рево Д’Аллон-Боннфуа заявила «Франс Пресс»,
що вона стривожена і шокована присутністю доньки
Пєскова у Європарламенті.
«Це справді шокує. Донька
кремлівського речника — не
хтось там. Я здивована, що
її прийом був затверджений
парламентським відділом
з персоналу», — зазначила
депутатка. Євродепутатка
від Латвії Сандра Калнієте
вчора надіслала звернення
до керівництва Європарламенту, в якому називає таку
ситуацію «неприпустимою»
та такою, що «компрометує
Європарламент як інституцію». «Ми однозначно можемо взяти процес під контроль, щоб в Європарламенті не працювали члени родин
представників режиму Путіна», — йдеться у зверненні.
Французький євродепутат Емерік Шопрад, у якого
й проходить практику донька речника Путіна, в понеділок, 25 лютого, підтвердив інформацію, яку «розкопали» журналісти «Радіо
«Свобода», але заперечив у
розмові з російською інформагенцією РІА «Новості»,
що його підлегла має доступ до документів та інформації, які становлять таємницю. Він наголосив, що не
бачить жодних порушень у
співробітництві з Єлизаве-

тою. «Як студентка з Франції, вона має на це цілком законне право», — заявив євродепутат і наголосив, що
контракт iз дівчиною підписував не він, а апарат Європарламенту. «Заяви деяких русофобськи налаштованих депутатів Європарламенту про те, що це нібито
становить якусь небезпеку,
абсолютно брехливі і мають за мету дестабілізувати
мене», — зазначив Шопрад,
який позиціонує себе також
французьким політиком,
письменником, політологом
і викладачем та експертом iз
геополітики.
З подібною заявою поспішила і речниця Європарламенту, яка додала, що й у
самого Емеріка Шопрада також немає доступу до конфіденційних документів,
інформує агенція «Франс
Пресс».
Емерік Шопрад — колишній радник Марін Ле
Пен, лідерки французької
правопопулістської
партії «Національний фронт».
Нині він входить до складу
підкомісії з питань безпеки
та оборони при зовнішньополітичному комітеті Європарламенту (і при цьому не
має доступу до таємної інформації?!), а також є членом делегації ЄС—Росія. До
Європарламенту Шопрад був
обраний від «Національного
фронту» в 2014 році, проте
вже через рік перейшов у незалежні депутати. Шопрад

❙ Ліза з батьком Дмитром Пєсковим.
ніколи не приховував своїх
проросійських настроїв і навіть був «спостерігачем від
ЄС» на організованому Москвою «референдумі» під
час анексії Криму, зазначає «Франс Пресс». «Я ніколи не приховував, що вважаю Крим історично російським», — цитує його слова
агенція. Шопрад виступає за
союз Європи та Росії на противагу глобальній гегемонії
США.

Поки захід «гниє»...
За словами
Шопрада,
Єлизавета Пєскова вчиться
на юриста у Франції (хоча
насправді вона вивчає маркетинг в одному з французьких вишів). Як практикантка Пєскова отримує стипендію в розмірі 1000 євро на місяць, а період її стажування
триває з листопада 2018-го
до кінця квітня 2019 року.
Стажисти Європарламенту отримують зарплату з бюджету євродепутата, який,
у свою чергу, формується з
грошей європейських платників податків.
Хоча батько Єлизавети незмінно виступає з випадами проти «гнилого Заходу» та переконує росіян у
його згубності та збоченості,
та чомусь його донька меш-

кає у Франції останні дев’ять
років. Як мешкає на Заході й
більшість дітей представників антизахідної (на словах і
в заявах) російської правлячої еліти.
Ліза Пєскова є активним
користувачем соціальних
мереж, має близько 80 тисяч підписників в «Інстаграмі», де вона зазвичай хвалиться гламурним життям
у Москві, Парижі та Брюсселі. Раніше вона прославилась тим, що назвала «пеклом» російську систему освіти, викликавши хвилю
осуду серед користувачів у
Росії...
Нагадаємо, що наприкінці травня 2019 року відбудуться чергові вибори до
Європарламенту. У Брюсселі стурбовані можливим
зовнішнім впливом на вибори, в першу чергу з боку
Росії. Але «стурбованістю»
справа і закінчується. Бо
Європарламент бачив ще й
не таке. Свого часу євродепутати-комуністи провели в
приміщення Європарламенту свою конференцію, куди
запросили й представників російських сепаратистів
Донбасу, які розгулювали
стінами Європарламенту з
прапорами СРСР, «ДНР» та
«ЛНР». ■

■ БЛОКУВАННЯ

Разом проти диктату Качинського
Шість опозиційних партій Польщі об’єдналися для протистояння правлячій «ПіС»
Олег БОРОВСЬКИЙ
У Польщі шість опозиційних партій
об’єднались у єдиний виборчий альянс
під назвою «Європейська коаліція»,
повідомив телеканал TVN24. Вони
прагнуть скласти конкуренцію правлячій націонал-консервативній партії
«Право і справедливість» («ПіС») на
травневих виборах до Європарламенту.
Також блок iз шести партій має намір
спільно виступити під час президентських та парламентських виборів у Польщі наступного року.
Метою альянсу є захист Польщі від
антиєвропейських сил, які послаблюють позицію країни в Європейському
Союзі, заявив голова партії «Громадянська платформа» Гжегож Схетина.
Цей відомий польський політик нещодавно відвідував Україну у складі польської делегації для участі у спеціальному засіданні Верховної Ради до п’ятої
річниці подій на Майдані. Схетина

виступав на цьому засіданні українською мовою. Разом iз цією політичною
силою до альянсу ввійшли ліберальна партія «Сучасна», Союз демократичних лівих сил (SLD), «Польська Селянська Партія», Зелені та центристська партія «Зараз!».
Також на початку цього місяця і,
вочевидь, також під вибори у Польщі було створено нову опозиційну партію «Весна». Її зареєстрував колишній
мер польського міста Слупськ Роберт
Бедронь. На з’їзді 3 лютого у Варшаві
було оголошено, що партія під назвою
«Весна» (Wiosna) братиме участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 23-26 травня, повідомила «Німецька хвиля». За словами Роберта
Бедроня, програма його партії заснована на трьох стовпах — людина, суспільство та держава. Вона включає,
зокрема, відмову Польщі від видобутку вугілля до 2035 року, скорочення
вирубування лісів та лібералізацію за-

кону про аборти у країні.
Бедронь також пообіцяв створити комісію з правосуддя та примирення, а також притягнути лідера правлячої партії Польщі Ярослава Качинського та інших політиків за порушення
«свободи і прав, закріплених у Конституції». Він також розкритикував політичну поляризацію у країні. «Більше
немає місця для ненависті, межа досягнута», — заявив він.
Напередодні, 23 лютого, «ПіС» оголосила про додаткові соціальні виплати для населення, зокрема молоді та
пенсіонерам. Лідер партії Ярослав Качинський наголосив, що Польща має
належати всім людям, а не лише еліті.
Дехто сприйняв ці кроки як передвиборчу цукерку.
«Право і справедливість» отримала більшість місць на виборах у Сенат i
Сейм у 2015 році. Критики закидають їй
підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя. ■

У німецькій федеральній землі Гессен
вирішили відмовитися від традиційних
оцінок. Тепер державні школи (їх тут майже 1800) можуть за бажанням скасувати
оцінки й повністю перейти від «цифр»
до детальних письмових характеристик,
повідомляє «Німецька хвиля». Виняток
зробили лише для старших класів гімназії, адже випускникам для вступу до
вишів потрібен середній бал атестата.
Це рішення викликало гострі суперечки по всій Німеччині, оскільки досвід
Гессена може бути поширений на всю
країну. Прихильники скасування оцінок
вважають, що ставити бали — непедагогічно, що поділ учнів на успішних і неуспішних застарів, що низькі бали відбирають у дітей бажання вчитися. Окрім, так
би мовити, ідеологічних і психологічних
аргументів, наводять і суто практичні.
На думку Ільки Гоффманн, яка входить
до правління профспілки співробітників
освіти, письмова характеристика дає змогу оцінювати успішність учня з урахуванням нюансів краще, ніж у випадку з абстрактними балами.
У молодших класах початкових шкіл багатьох федеральних земель
Німеччини оцінки вже давно не ставлять.
Натомість у характеристиці після закінчення навчального року або півріччя пишуть: «Пройшов курс із природознавства»
або «Виявляв активність на уроках природознавства». Або навіть так: «Вирізнявся
своєю активністю на уроках природознавства». Відчули різницю?
У німецькій початковій школі не заведено у підсумкових характеристиках сварити школярів за будь-що — лише хвалити. Але батьки чудово розуміють, що значить, наприклад, така фраза: «Активно
обговорював з однокласниками почуте від
учительки на уроці географії». Тобто, простою мовою, розмовляв під час уроку. Такі
формулювання, з одного боку, багато кажуть про успішність і поведінку школярів,
впевнений Флоріан Кізер, який впродовж
кількох років був заступником голови Учнівської ради землі Баден-Вюртемберг. З
іншого боку — не відбивають бажання навчатися, не засмучують школярів (і, що не
менш важливо, їхніх батьків) через те, що
в сусідки по парті табель та атестат кращі.
«Діти мають прагнути покращувати знання, а не бали, — вважають прихильники
скасування шкільних оцінок у Німеччині,
— і не мають боятися отримати четвірку,
п’ятірку чи шестірку» (це найгірші бали
у німецькій системі, а найвищий бал —
одиниця).
Водночас оцінки в школі — це зовсім
не фактор залякування, а лише орієнтир у
навчанні, впевнені «традиціоналісти». Бо
хороші й відмінні оцінки є чудовим стимулом для дітей: є до чого прагнути, наголошує президент Німецького союзу вчителів Гайнц-Петер Майдінґер. Хочеться
ще краще написати наступну контрольну, якщо, скажімо, за попередню ти отримав трійку. Конкретні бали показують рівень знання відповідного матеріалу, впевнений Майдінгер, і потрібно обов’язково
знати свої слабкі сторони, щоб посилено
над ними працювати.
І на слова противників шкільних оцінок, що нібито бали занадто «тиснуть» на
«бідних учнів», «традиціоналісти» заперечують: такий «тиск» — набагато менший, ніж у дорослому житті, де також
треба йти до успіху, прагнути більшого.
Школа життя — це зовсім непогано.
Хай там як, а прихильників традиційної системи оцінювання в Німеччині всетаки більше. Адже, судячи з результатів
соціологічного опитування, яке щойно
провів Інститут дослідження суспільної
думки Emnid, у Німеччині 75 відсотків
респондентів підтримують шкільні оцінки, й лише 18 відсотків хочуть їх скасувати. ■
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Олена ЯРОШЕНКО

Ці думки одного з беззаперечних моральних авторитетів України — Блаженнішого Любомира Гузара — ми знайшли в день
його народження. Незадовго до
смерті він видав книгу «Де скарб
твій... Бесіди владики Любомира
Гузара з підприємцями», де розмірковував над питаннями держави, церкви та яку роль бізнес
має відігравати у суспільстві.
Одним з останніх його інтерв’ю
була розмова з кореспондентом
Agravery.com. Сьогодні, коли
владика, до мудрих міркувань
якого завжди прислухалися думаючі люди, незалежно від конфесій і віросповідань, уже не з
нами, хочемо нагадати його думки щодо таких актуальних для
нинішньої України речей: землі,
об’єднання праці, відносин із
державою та у власній громаді.

Про працю аграріїв
У цьому є певна краса: опікуватись природою, землею та тваринами. Той, хто живе в місті,
ніколи не розуміє того спокою
та порядку — є час збирати, час
садити, треба чекати... Аграрна
справа — те, що споконвічно дано
людині Богом. Людина, яка живе
в ритмі року, збору-посівів, набирає певного характеру. Впливає
на неї й близкість до землі, почуття власності. Робітник, навіть якщо дуже добре отримує
та має гарні умови, не має власності. А це важливо. Ми вкотре
вшановували річницю Голодомору. Найбільша мета цього злочину проти людства — позбавити
людину, селянина, прив’язки до
землі. Людина, яка має зв’язок із

■ АВТОРИТЕТ

свій капітал та майбутнє. Вони
продають, бо не бачать, як правильно чинити, опинившись на
розпутті. Приватна власність —
це не лише проблема легальності
(який ви папір маєте), це настанова душі.

Об’єднатися заради
взаємодопомоги

Про розумне ставлення
до ресурсів

Блаженніший Любомир Гузар — про землю, аграріїв і сільські громади
землею, добре працює, має дуже
потужне суспільне єство.

Про потенціал України
Україна — прекрасна країна,
бо ми маємо природні багатства,
які дозволяють нам розвивати
індустріальне виробництво. Але
ми не лише країна індустріальна, де домінуючим є робітництво, ми маємо величезні можливості для роботи землеробів. Найбільша наша цінність — чорноземи, які споконвічно дозволяють
нам працювати на землі, збільшувати свою присутність у світі
як торгівців зерном. Крім того,
Україна має доступ до моря, і це
дозволяє нам збільшити свій потенціал. Ми маємо усвідомити
вплив землі, і тої близькості до
моря, і того природного багатства, яке нам належить. Це все
формує нашу ідентичність.

Про ставлення влади до селян
Наша політична еліта — це
діти Голодомору, з тої самої школи. Як раніше, так і дотепер у
ментальності української влади
немає бажання дати людям право розпоряджатися землею, і зро-

■ ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Чумні збитки
компенсують
Уряд спростив процедуру
відшкодування фермерам,
що постраждали від АЧС
Оксана СИДОРЕНКО
За повідомленням Держпродспоживслужби, до
2019 року відшкод ування збитків у зв’язку із захворюваністю на африканську чуму свиней здійснювалося згідно з Порядком відшкод ування майнової шкоди (збитків), завданої особам унаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин або
у зв’язку з проведенням процед ур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб.
Відповідний порядок затверджено постановою Кабміну від 31 жовтня 2012 року № 1003. Відшкод ування
збитків здійснювалося за рахунок коштів резервного
фонд у відповідного бюджет у, залежно від рівня надзвичайної сит уації. У грудні минулого року для спрощення процед ури виплат уряд прийняв постанову «Про
внесення змін до порядків, затверджених постановами
Кабінет у Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 413
і від 31 жовтня 2012 р. № 1003». Відповідно до вказаних змін, кошти, передбачені у державному бюджеті за
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро», можна тепер спрямовувати на відшкод ування майнової шкоди, завданої
фізичним особам унаслідок запровадження карантину
тварин у зв’язку з проведенням процед ур щодо ліквідації та профілак тики АЧС.
У Держпродспоживслужбі у точнили, що відшкод ування збитків фізичним особам за свиней, вилучених з
епізоотичного вогнища та зони захист у внаслідок карантину через АЧС із нинішнього, 2019, року проводитиму ть за рахунок коштів держбюджет у за програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» після погодження та затвердження відповідного бюджетного паспорта.
Для тваринників це добра новина. Адже, нагадаємо, минулого року сталося щонайменше 145 спалахів
АЧС. І держава не компенсувала збитків українським
фермерам на суму понад 27 мільйонів гривень. ■

Витягнути із землі все за
один-два роки — це є просто дурнота. Треба так господарювати,
аби підприємство і за 10-20 років
приносило добрий результат. У
міру. У нас на сьогодні виробники хочуть заробити якомога більше нулів до своїх доходів. А що
ви будете продавати завтра? Усе
в природі росте повільно, ніщо не
росте нагло. Люди хочуть втручатися у природу, перелаштовувати її. Сьогодні посадили, а
завтра — викопали та з’їли. Так
не буде. На все свій час — дерево
не дає плодів на перший рік.

Про великий бізнес
Олігарх — це непогано, але
якщо він буде справедливим. Не
можна дивитися на один день чи
вчинок, потрібно давитися у десятиріччя вперед — що то дасть?
Якщо поділити землю між олігархами, то вони будуть контролювати все, а народ стане кріпаками.

❙ Любомир Гузар: «Людина, яка має зв’язок із землею, добре працює
❙ і має дуже потужне суспільне єство».
❙ Фото з сайта apostrophe.ua.
бити її приватною власністю. Ми
все ще живемо радянськими категоріями, коли люди є невільниками держави, а з другого боку
наше суспільство поділене на багатих та бідних. Тому селяни за-

Микола ПАЦЕРА
Шкоди деревам у приміських зонах відпочинку завдають не лише
короїди та інші природні «злочинці», а й самі люди. Вони свідомо знищують сотні здорових дерев. Останнім часом у зоні небезпеки опинилися ліси, які створюють захисну зелену зону з півночі та сходу столиці.
— Ви тільки подивіться, що натворили ці нелюди! — вигукнув виконуючий обов’язки директора Дарницького лісопаркового господарства Михайло Явний, побачивши
сліди сучасних варварів — цілеспрямовано пошкоджені стовбури дерев.
На них виднілися по декілька
глибоких отворів, зроблених дрилями та шуруповертами і заліплених
зверху замазкою. Лісник розповідає,
що такі рани тут почали помічати з
вересня минулого року. І за лічені
дні такі дерева пожовкли і фактично загинули. Виявилося, злочинці
посвердлили стовбури, залили туди
шкідливі хімікати (можливо, арборициди — препарати, які використовують для спрямованого знищення
деревно-чагарникової рослинності,
небажаної в певних фітоценозах. —
Авт.) і заліпили зверху замазкою,
щоб отруйна речовина не витікала.
— Таким чином вони знищили
майже 800 п’ятдесятилітніх сосен,
— сумно констатує Михайло Явний. — Звісно, що про це ми повідомили у Деснянське районне управління поліції, але зловмисників досі
не затримали. Недавно наш лісник
помітив кількох чоловіків, які бензопилами валили ці пошкоджені дерева. Намагався їх затримати, але ті
втекли, покинувши дві пилки. Про
це ми також повідомили поліцейським, вони порушили кримінальну
справу за фактом злочину: незаконно спиляно 160 дерев... Думаємо, в
обох випадках діяли представники
одного злочинного угруповання, яке
таким чином хоче розчистити ділянку під забудову і відібрати її у лісництва. Сподіваємося, що їх вдасться вивести на чисту воду і притягти

Про кооперацію

вжди залишаються заручниками
ситуації.

Про землю
Люди не будуть продавати
землю, якщо бачитимуть у ній

Кооперація — це гарно. Між
кооперацією та колгоспами я не
бачу жодного зв’язку. Колгоспи
були спрямовані на те, аби зробити з людини раба, а кооператив — це спілка зрілих людей. Це
об’єднання задля допомоги одне
одному в господарюванні. ■

■ ЕКОЛОГІЯ

Уражені «легені»
Дарницьке лісопаркове господарство серйозно
потерпає від шкідників
до кримінальної відповідальності.
На жаль, одним варварським
пошкодженням Дарницьке лісопаркове господарство не обійшлося. Окрім ще кількох незаконних вирубок,
воно потерпає і від шкідників i природних факторів. Михайло Явний
показав цілі масиви дерев, що всихають. Багато з них загинули від нашестя короїдів, а також від посухи.
Останніми роками дерева не отримують потрібної кількості вологи. Випадає замало дощів, а підґрунтові
води йдуть усе глибше, і коріння їх
просто не дістає. У підсумку, наприклад, у сосен виробляється мало
живиці, що є природним захисником від шкідників, які точать кору
та стовбури дерев, після чого ті всихають. На території Дарницького лісопаркового господарства, що займає площу 16 тисяч гектарів, є вже
близько тридцяти таких пошкоджених ділянок, загальною площею понад 10 гектарів.
— Поки що це не критичний показник, але ситуація ускладнюється, бо ми не можемо ефективно боротися зi шкідниками, — пояснює
Михайло Явний. — Найдієвішим
способом є суцільна санітарна вирубка хворих дерев, щоб короїди
не вражали здорових. Але через те,
що під приводом такого порятунку лісів навколо столиці часто знищували цілі масиви неушкоджених
дерев, Київрада минулоріч у липні заборонила такі вирубки. З одного боку, це начебто й захищає зелені
«легені» міста від масового знищення, а з іншого — призводить до поширення шкідників. Аби не допустити погіршення ситуації, ми звер-

нулися до постійної екологічної комісії Київради з проханням внести
зміни до рішення про мораторій на
суцільні санітарні вирубки. У кожному конкретному випадку для збереження масиву від шкідників треба
проводити ретельне вивчення ситуації комісією фахівців, яка б давала
свої висновки про доцільність такої
вирубки. Ми могли б на розчищених
від пошкоджених дерев територіях
висаджувати молоді — маємо близько 500 тисяч сіянців різних порід,
щоб омолоджувати ліси. Сподіваємося, що депутати вникнуть у проблему і приймуть зважене рішення.
Деякі з них уже активно підтримують лісівників. Депутат Київради
Олексій Новиков був одним із прихильників прийняття мораторію на
суцільні санітарні вирубки лісів навколо Києва, бо вважав, що в такий
спосіб можна захистити їх від масового знищення. Але після кількох
виїздів до Дарницького лісопаркового господарства разом із лісопатологами, орнітологами та іншими фахівцями, під час яких побачив уражені
шкідниками і практично знищені
масиви та вислухав висновки фахівців і зрозумів, що слід у кожному
окремому випадку вивчати ситуацію
і приймати рішення. Тож ініціював
внесення на розгляд депутатів змін
до попереднього рішення Київради про мораторій. І пообіцяв пильно
слідкувати, чи не захоче якась компанія через цей орган «прихватизувати» ділянку варварськи знищеного лісу в Дарницькому ЛПГ під забудову. Сподіваємось, що й інші народні обранці виступлять на захист
приміських зелених легень. ■
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■ ПОЗИЦІЯ

Злодій має сидіти в тюрмі!
Про особисті завдання на посаді Президента
Розмову вів Олександр МИХАЙЛЮТА

Справедлива Україна! Ось головна мета, заради якої доктор медичних наук, голова профільного Комітету Верховної Ради України Ольга Богомолець розпочала рішучу боротьбу за посаду Президента.
Вона — на сторожі інтересів народу. Пропонуємо інтерв’ю з відомим політиком, яке вона дала газеті
«Українська нива».
■ Ваші бігборди вразили
ключовим словом — «Справедлива», що і є головним посилом
вашої передвиборчої кампанії.
Чому саме справедливість, а не
боротьба проти корупції, встановлення миру чи розв’язання
економічних проблем, до чого
закликають інші кандидати?
— Бо справедливість — це
те, чого найбільше бракує нині
в Україні. Справедливість — це
знищення корупції, а не боротьба проти неї, котра тягнеться 28
років. Справедливість — це процвітання більшості населення
країни, а не меншості, як зараз.
І справедливість — це мир.
Чому нема справедливості?
Бо народ так і не став її джерелом. Точніше, він був джерелом справедливості під час двох
Майданів, але потім стара система брала реванш. Справедливості немає, тому що немає народовладдя. Хто краще знає,
що таке справедливість? Люди!
Вирішення важливих питань на
вічі, всім миром, — це ж наша
традиція. Так чинили наші
предки в Київській Русі й на Запорозькій Січі. Так робить нині
цивілізований світ. США, Велика Британія, Швейцарія давно вирішують найважливіші питання на референдумах.
■ Але децентралізація передбачає передачу владних повноважень місцевому самоврядуванню?..
— Цього замало. Люди мають самі визначатися, як їм
жити, разом розв’язувати головні проблеми. А саме: обирати суддів загальної юрисдикції і керівників поліції. Знову
ж таки, не треба боятися, що в
судді чи шерифи прослизнуть
негідники. Всі негідники вже
там. Рівень довіри в суспільстві до суддів і поліції — найнижчий. У нас повно негідників у Раді — і ніхто вибори не
скасовує. У нас негідники ставали президентами. І ніхто виборів на найвищий пост теж не
скасовує. Це правильно, адже
тільки вибори можуть забезпечити довіру і громадський контроль. Тільки відповідальність
перед людьми.
Чи сталася б Врадіївка,
якби начальника міліції обирали її мешканці? Чи складав би
суддя Чаус долари в трилітрову банку, коли б знав, що будьякої миті потрапить під народну люстрацію за хабарі?
■ Відомо, що ви допомагаєте
родинам загиблих воїнів АТО,
їздите на лінію розмежування як волонтер. Знаючи ситуацію не з чуток, як збираєтеся
вирішувати проблему війни на
сході?
— Несправедливо, коли одні
люди гинуть на війні у протистоянні з агресором, а інші на
цій війні збагачуються! Це жахливий обман. Тривала війна —
це несправедливо по відношенню до людей. Вона забирає жит-

тя, силу й надію в українців. Я
— за стратегію княгині Ольги, котра завдала одного удару
по древлянах. Але зробила це
так, що потім 20 років узагалі
не було жодних конфліктів. І
ніхто не хотів воювати проти
Ольги. Я — за стратегію одного
приголомшливого удару. Така
стратегія випробувана і є, приміром, основою воєнної доктрини США. В Іловайську і Дебальцевому наших хлопців убив не
тільки Путін, а й наші генерали-нездари. Несправедливо стосовно людей і країни влаштовувати таку війну. З убивствами і
водночас із торгівлею, контрабандою і тіньовими схемами.
■ Нині в Україні розмір
пенсії в середньому дорівнює 90
доларам. Виживати на ці гроші неможливо, а в Пенсійному
фонді постійний дефіцит коштів, ресурсів немає. Що ви як
кандидат у президенти готові
запропонувати в цій сфері?
— Ресурси є. Їх лише розподіляти треба правильно. Несправедливо, коли один пенсіонер отримує 2 тисячі гривень (і
таких — більшість), а інший —
30-40 тисяч! Доки в нас гарантована державою пенсія, а не
накопичувальна система, така
різниця — вкрай несправедлива. Вона аморальна! Справедлива мінімальна пенсія — три прожиткові мінімуми. Максимальна пенсія не повинна перевищувати мінімальну більше, ніж
утричі. А не у 20 разів, як нині.
І кожен, хто пропонує відмовитися від гарантованих державою пенсій, — є моїм особистим
ворогом. Той, хто зараз пропонує запровадити приватні накопичувальні фонди, той і хоче
до останньої нитки обібрати старих і немічних. Маємо вже досвід: жоден із банкірів, які повиводили з банків колосальні
суми вкладників і державного
рефінансування, не зазнав покарання. За нинішньої ситуації
подібне може статися і з пенсійними фондами.
До речі, чому мало ресурсів?
Хто з банкірів-злодіїв сидить у
в’язниці? І скільки держава
сплатила за вкрадене компенсацій? В один лише «Приватбанк»
«влили» 160 мільярдів гривень
— це річний обсяг пенсійних
виплат у державі. Я — за справедливі фінанси, коли банкірів,
котрі прокралися, ув’язнено. За
розкрадання й розбазарювання вкладів має бути найжорсткіша відповідальність. Я вважаю це для себе особистим завданням на посту Президента.
Злодій має сидіти в тюрмі! Без
винятків. Украв — у тюрму!
Погляньте на цих лагунів, горбалів, поліщуків... Вони накрали мільярди, вивели їх на Кіпр,
Віргінські острови, у Панаму. І
тепер катаються собі безкарно
Києвом на ренджроверах і мерседесах, не вилазять із ресторанів, де рахунки — по кілька

тисяч доларів, мають особисту
охорону... І їм подають руки державні чиновники, їхні спільники, такі ж злодії. Усі вони повинні сидіти в тюрмі, а не в ресторанах.
■ Це означає, що ви хочете зрівняти пенсії, в тому числі
держслужбовців і силовиків?
— Зрівняти, а декого й узагалі позбавити, бо пенсія їм не
потрібна. В моєму розумінні
справедливість — це презумпція винуватості високопоставлених чиновників, суддів, прокурорів і всіх правоохоронців у
званні вище капітана.
Чому? Бо й тепер в Україні
працюють компанії Курченка, Ставицького і Злочевського. Тому що справи проти Януковича і його «сім’ї» розсипаються, санкції знімають. Ось ці
судді й прокурори отримуватимуть по 40 тисяч гривень пенсії,
а вчитель і лікар — 2,5 тисячі?
Справедливість — скасування пенсій суддям, прокурорам,
податківцям, правоохоронцям
у званні вище капітана, а також чиновникам, зокрема розпочати від голів департаментів
ОДА, які обіймали ці посади до
2014 року. Чому вчитель і лікар
мають отримувати значно менше, ніж ті, хто брав усе життя
хабарі? Опитайте бодай сотню
людей на вулиці — чи хоч один
знайдеться, хто вважає, що судді не беруть хабарів? А прокурори, податківці? А ті, хто в місцевих радах відає земельними питаннями? Був суддею або
прокурором до 2014 року — вже
нацупив собі на пенсію. А якщо
серед суддів є Ісус Христос,
котрий не вимагав грошей, то
він зрозуміє й пробачить. І підтримає мою позицію, а Бог допоможе йому...
Я вже говорила про дуже
просте розв’язання проблеми
— детектор брехні для всіх, хто
працює на держслужбі або збирається туди йти. Не потрібно
ніяких НАБУ, НАЗК, якщо у
нас буде контроль мотивації до
призначення на публічні посади. Всі, хто не пройде перевірку, мають бути негайно звільнені. Це і є справжня справедлива люстрація. Все дуже просто. Брав чи не брав? Працював
у Януковича, але був чесним?
Курив, так би мовити, але без
затяжки? А давай-но, дорогенький, ми це перевіримо на
поліграфі. Усе ж затягувався! І
добряче затягувався, що й дотепер відкашлюєш? Ну, тоді вибачай — в добру путь із державної
служби й без спеціальної пенсії.
Давайте посадимо за детектор
Продана і спитаємо: ти як для
Гройсмана старався? Та подивимося на результати й дізнаємося, настільки чесний у нас
Прем’єр-міністр.
■ І коли з’ясується, хто чесний і хто нечесний, чи ініціюватиме на посаді Президента репресії щодо чиновників, рильце

❙ Ольга Богомолець.
яких «у пушку»?
— Справедливість — це коли
чиновники-крадії йдуть під суд
і в тюрму, а не під суд — і вертаються на посаду. Погляньте на комедію з Проданом і Насіровим. Одного возять у візку,
вкритого картатою ковдрою, іншого — в багажнику автомобіля. Вони крадуть мільярдами.
Потім терплять 5 хвилин ганьби і, як ніби нічого й не сталося,
вислизають з-під правосуддя.
Один відлежався трохи на лікарняному ліжку й уже майже
повністю поновився на роботі.
Іншого вивезли під лахміттям у
багажнику до Німеччини через
Молдову. Він там «порішав» що
треба й отримав гарантії Києва.
А третій — заступник голови
Податкової часів Клименка —
Андрій Головач («Кефірчик»)
просто відкупився, підписавши мирову угоду з Генпрокуратурою. Особа, яка забезпечувала «сім’ю» Януковича за рахунок відкатів із ПДВ, заплатила
150 мільйонів гривень офіційних відступних. Та він за один
день стільки клав до власної кишені. І ось ці прокурори, судді,
котрі «відмивають» Продана,
Насірова, «Кефірчика», мають
отримувати пенсію, більшу,
ніж лікар і вчитель? Вони взагалі не повинні її отримувати!
■ В Україні бідують не тільки пенсіонери, а й бюджетники. Лікарі, педагоги, «технарі»
нині масово виїжджають за
кордон у пошуках роботи. Зазвичай, різноробочих... Як збираєтеся реагувати на цю катастрофічну проблему з кадрами в
Україні?
— У Німеччині лікар отримує більше, ніж учитель. А вчитель — більше, ніж юрист. Це

Передплачуйте «Українську ниву» на друге півріччя 2019 р.

і є справедливість, коли люди,
від яких залежить життя і майбутнє багатьох співвітчизників, заробляють більше від інших. Зробити так, як у Німеччині, — моє завдання на посту
Президента. Нині в нас є звичайні бюджетники, а є привілейовані. Перші отримують
менше, ніж середня зарплата в
країні (8 тисяч), другі — десятки мільйонів. У бюджеті країни — в народних грошах, які
збирають із нас у вигляді податків, — кричуща несправедливість. Я назвала б її терміном «Коболівщина». Колись у
нас була Коліївщина, а тепер —
«Коболівщина». І якщо ця «Коболівщина» не припиниться, то
рано чи пізно вона призведе до
нової Коліївщини.
Глава «Нафтогазу» і керівники інших держкомпаній не
можуть отримувати мільйонні
премії (та одразу ж відсилати
їх в Америку мамі). Гріх жирувати за державні гроші в бідній
країні, яка ще й воює. Не можна отримувати сотні мільйонів
премії, коли більшість людей
отримує пенсії по 2 тисячі, а
вчитель має зарплату, нижчу
від середньої. Так бути не повинно. Якщо приватний бізнес
— питань нема, але це не стосується державних коштів. Давайте проведемо референдум
і спитаємо в народу: чи може
глава «Нафтогазу» виписувати
собі мільйонні премії? І при цьому населенню постійно підвищувати тарифи? Ще й звертатися до людей з єхидною посмішкою, щоб «прикрутили краник». Може, йому самому треба
дещо прикрутити? Ні, він сам
собі не прикрутить. Йому і таким, як він, я прикручу! ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Ірина КИРИЧЕНКО

Антон Колумбет — молодий професіонал, який знає свою справу, а справа ця потужна і надважлива — ветеранський рух України. Адже ветерани та діюче воїнство
є найбільш могутньою демократичною силою в суспільстві.

«У мене абсолютно не героїчна
спеціальність — вмію працювати з
військовими документами»
■ Антоне, я бачила вас на ветеранських форумах, знаю, що ви заступник голови Київської міської Спілки ветеранів
і ще задіяні в новому Русі ветеранів України (РВУ). Розкажіть, будь ласка, спочатку про себе. Як для вас почалася війна, чим ви тоді займались, як визріло рішення піти на фронт?
— Я народився у 1986 році в Києві, закінчив 185-ту школу, потім Київський
університет культури та мистецтв за спеціальністю «менеджер міжнародного туризму», працював до 2014 року в міжнародному туризмi. У березні 2014-го добровільно мобілізувався до лав Збройних
сил України, спочатку два місяці проходив службу в Київському міському військовому комісаріаті, потім — у 12-му
батальйоні територіальної оборони, далі
був 12-й батальйон 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, й у березні 2015
року звільнився з лав Збройних сил. Тоді
ж, приблизно через два-три місяці, десь
улітку, хлопці з батальйону запросили
мене до Київської міської Спілки ветеранів АТО, яку вони створили, тому що
я дуже добре знаюся на військовому діловодстві, я за посадою штабний — я не
штурмовик, абсолютно не героїчна військова спеціальність, — я вмію працювати з військовими документами: оперативне керування підрозділами, діловодство, кадри. І оскільки я всі ці знання мав,
то дуже добре розбирався в тодішніх проблемах учасників бойових дій: отриманні
посвідчення учасника бойових дій, різноманітних довідок, наприклад, про поранення, — тобто вся ця документація військова, яку було дуже важко отримати, бо
ніхто не знав, що воно таке.
Так почалася моя громадська активність. Я вирішив, що це продовження нашої боротьби — просто хотів допомогти
побратимам. Потім Київська міська Спілка ветеранів АТО, в якій я є заступником
голови, увійшла до Ради ветеранів при
КМДА — це дорадчий орган, який складається з багатьох ветеранських організацій міста Києва. І в грудні, коли створювалася Рада ветеранів АТО при Міністерстві ветеранів, хлопці делегували мене як
представника Києва до цієї Ради.
Я завжди ставлюся до всього зі стриманим, але оптимізмом, і розумію, що
Міністерство у справах ветеранів — проект дуже складний і амбітний, я вже бачу
різноманітні соціальні та політичні протидії цьому проекту, але вважаю, якщо
зробити його нормальним, правильним,
то воно принесе користь, — відповідно я
працюю на те, щоб допомогти йому стати
правильним, от і все.
■ А які протидії ви вже помітили?
— По-перше, це питання політичне, тому що ми ж розуміємо, що міністр
— це посада політична, це член Кабінету
Міністрів, який висувається політичною
фракцією. І я, як і всі громадяни, бачу,
що, грубо кажучи, міністерство спочатку хотіли створювати дуже довго... Я розумію: це політичний процес, відповідно має місце боротьба різних фракцій,
бо кожна хоче записати щось у свій актив і запобігти зробити це опонентам.
І в цьому я бачу протидію, а також бачу
протидію з боку навіть маргінально налаштованих учасників бойових дій, —
можливо, це життєва позиція, а можливо, людей дуже часто обманювали, тому
вони налаштовані негативно до будь-якої
ініціативи влади взагалі. Через це вони
й кажуть: «А навіщо воно потрібно?»,
«Ще один розпил бюджету!»... Звісно, це
все нісенітниця, бо йдеться про реформу
державної служби.
■ Ви вже були на засіданнях Ради, до
яких висновків там прийшли?
— Було два засідання, одне установче, і друге 17 січня. Насправді на установчому засіданні ми просто сформували
установчий склад і познайомилися між
собою. Мені подобається персональний

склад Ради ветеранів, тому що її наповнюють дієві хлопці з усієї України, такі самі,
як я, які вже майже три роки займаються ветеранським рухом, відповідно вони
володіють досвідом, знаннями, взагалі з
ними приємно, — і це не тільки хлопці,
там є одна дівчина. На другому засіданні ми сформували початковий перелік робочих груп за напрямками, — свіжі голови, всі знають, що треба робити, насправді не вистачає лише суб’єкта законодавчої
ініціативи, тому що все це має втілюватися винятково в одне — в зміну законів, які
регулюють соціальні гарантії учасників
бойових дій.
Відповідно позиція міністра повністю буде сприяти тим напрацюванням зі
зміни законодавства, які нам необхідні.
Якщо це так — це чудово, тоді ця система
буде працювати, сподіваємося, її слова не
розійдуться з діями.
■ Розкажіть, будь ласка, докладніше
про засідання Руху ветеранів України.
— У нас улітку минулого року в Києві
відбулася перша неформальна зустріч лідерів ветеранської спільноти з усієї України, на якій з’ясували, що є проблема,
у нас немає дієвого Всеукраїнського руху
учасників АТО, — є величезна кількість
організацій, які називають себе всеук-

❙ Антон Колумбет.

«Кращих людей,
побратими, в
Заступник голови Київської міської Спілки ветеранів Антон Колумбет — про те, як
ветеранський рух може змінити нашу країну
раїнськими, є величезна кількість організацій, які також мають осередки по всій
країні, але на жаль, інтеграційного процесу не відбулося, тому що десь там чиїсь
особисті амбіції заважають, десь там це
суто політичні власні переконання у людей...
Ми зустрілися і народилася думка,
що нам необхідно створити Всеукраїнську ветеранську громадську спілку, до якої
ввійдуть ветеранські організації з усієї
України за принципом: місто, область —

ни п’ять законотворчих ініціатив, які,
на нашу думку, є першочерговими для
того, щоб дати міністерству з чого почати. Оці п’ять законотворчих ініціатив зараз розробляються — вони не тільки соціальні, — коли я брав слово на презентації, я сказав, що, можливо, нам час усе
ж таки згадати, що ми не просто «двіж» з
отримання квартир, земельних ділянок,
якихось ще соціальних гарантій, — у нас
була велика ідея боротьби за нову Україну, але, на жаль, замість боротьби за нову

«Найкраща реабілітація — це працевлаштування, нема жодного
сенсу впроваджувати психологічні програми, коли людина після
них знову повертається до психотравмуючого середовища, де в неї
немає роботи, грошей, звідси витікають і сімейні проблеми».
по представнику, і таким чином ми зможемо налагодити нашу роботу. І в принципі, Рада ветеранів — це був би виконавчий
орган, а Рух ветеранів України — це законодавчий орган. Було прийнято рішення створити юридичну особу, засновниками якої виступили би громадські організації, які ми обрали. Так ми і зробили. Десь
півроку йшов цей процес — зустрічалися, розмовляли, дивилися один одному в
очі , — і от 18 січня відбулася презентація,
це був перший публічний захід, на якому
ми розповіли, хто ми, які наші програми
та засади діяльності, представили персональний склад правління. Очолив РВУ
Євген «Жора» Турчак.
■ А якими будуть перші кроки, з чого
варто почати вже зараз?
— Ми між собою визначилися, що нам
потрібно п’ять законотворчих ініціатив.
Тобто наші перші кроки — це подати на
Раду ветеранів від Руху ветеранів Украї-

Україну ми боремося за якісь матеріальні
блага, меркантильні інтереси. Відповідно
в ці п’ять законодавчих ініціатив ми також хочемо вписати декілька пропозицій, які мають, на нашу думку, загальнодержавне значення. Які саме — коли ми
їх відпрацюємо, то запропонуємо на розгляд широкій громадськості та, сподіваюся, отримаємо її підтримку.
■ На квітневому ветеранському форумі ви сказали, що всі рішення щодо ветеранів треба лобіювати. Чи має новостворений Рух ветеранів України на меті
лобіювати владні рішення стосовно ветеранів?
— Це його головне завдання. Рух ветеранів України — це громадська спілка, основним завданням якої є просування, лобіювання і співпраця з органами вищої влади. Тобто це Кабінет Міністрів, адміністрація Президента і Верховна Рада.
Це трикутник прийняття рішень. І голо-

вне завдання — розробляти законодавчі
ініціативи та лобіювати їх.

«Житло — найбільша проблема
українців»
■ Яку ви бачите найбільшу соціальну
проблему?
— Житло. Це найбільша проблема
всіх українців, я як киянин, як молодий
українець це стверджую. У нас є надзвичайна проблема з житлом на загальнодержавному рівні, в нас житло — невиправдано дороге, коштує воно нелюдських
грошей, молодь його купити не може, —
я цим фахово цікавлюсь, тому що я член
Громадської ради при Держмолодьжитлі, і вже два роки мене як урбаніста це цікавить. Я бачу цей відтік молоді за кордон. Багато хто каже, що молодь втікає
за кордон тому, що зарплатні маленькі,
але це абсолютно не є правдою, тому що
для людини, яка володіє якимось фахом
і має певні морально-ділові якості, реально заробляти тут — в Україні є величезні
потужності для заробляння грошей. Але,
на жаль, є величезна проблема, пов’язана
з тим, що придбати собі житло молодь не
може, нема іпотечних програм, нема якихось нормальних ініціатив, і особливо це
стосується соціально вразливих верств населення, до якої належимо ми, учасники
АТО. Тому найбільша соціальна проблема
— це житло.
■ А земля? Після засідання ради учасників АТО при КМДА депутати Київради
ухвалили постанову про монетизацію земельних ділянок для сімей загиблих.
— Це отримання ними грошей замість
землі. Чудова ініціатива, яку ми повністю
підтримали.
■ Багато ваших ініціатив на рівні Києва приймалися, чи не так?
— На муніципальному рівні так. У
принципі, всі наші проекти хай не одра-

СУСПІЛЬСТВО
зу, але приймалися. Ми, по-перше, надлюдського нічого не пропонуємо. Наші
ініціативи реально дієві й ретельно відпрацьовані, тому за них голосують. Уся
програма «Турбота» так чи інакше написана нашим активом, починаючи з 2015
року, у співпраці, звісно, з департаментами КМДА й іншими громадськими організаціями. Тому все, що ми задумували
на київському рівні, ми втілюємо. Залишився один проект — це муніципальна
програма «50/50» по житлу. Сподіваюся,
протягом місяця питання буде вирішено
і ми отримаємо перший будинок у Києві,
де 50% вартості квартири учаснику АТО
буде компенсувати міський бюджет, а решту 50% — або власні гроші, або якась
іпотечна складова. Це один із шляхів
розв’язання житлової проблеми, який особисто я, як голова робочої групи з житлових питань, бачу. Тобто я розумію, що радянський закон, за яким усім мусять видати безкоштовні квартири, — це взагалі
безумство, це абсолютний популізм і такого ніколи не буде. Але мають бути програми, які дозволять людині спокійно жити
й будувати своє майбутнє. Тому, вважаю,
варто впроваджувати концепцію за аналогією з програмою «Доступне житло» на загальнодержавному рівні.
■ Скільки зараз у Києві учасників бойових дій?
— Приблизно 24 000.
■ А програми психологічної реабілітації у чому мають полягати?
— Я вважаю, що найкраща реабілітація — це працевлаштування, тому
що немає жодного сенсу впроваджува-

крок дуже простий — людину треба забезпечити роботою, щоб вона могла приносити додому гроші, і вже з цього починати з
нею працювати, і бажано, щоб це була робота у психологічно комфортному середовищі. Над цим, я вважаю, варто працювати всім. Я особисто працюю заступником директора з комерційних питань комунального підприємства «Муніципальна
охорона».
■ Що нового запровадила Київська
міська Спілка ветеранів АТО?

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 ЛЮТОГО 2019
■ Жіночка, яка побачила юрбу хлопців навколо себе, розгубилася...
— Був такий момент, який закарбувався в пам’яті, мабуть, у неї теж. Це була
лікарка з 56-го польового шпиталю ЗСУ.
■ Те, що треба, лікарське, вона зробила врешті?
— Ні, не зробила. Там завдання було:
дізнатися, чому ми кашляємо, а кашляли
ми тому, що жили на землі. І що вона могла зробити — так, виміряла, мабуть, комусь тиск...

«Беруть людей з усієї України, кидають докупи: ви тепер взвод
— а там може бути директор великої компанії, сантехнік, шкільний
вчитель і нероба-алкоголік, якого десь зловив військовий комісар і
відправив до армії. І вам усім треба дружити».
— Ми створили комунально-бюджетну установу «Центр допомоги учасникам
АТО», яка зараз перебрала на себе функції прийому громадян, а ми вже займаємося винятково розробкою програм і, через
Раду ветеранів АТО міста Києва, їх впровадженням.
■ А скільки часу вона існує?
— З листопада 2014 року.

«Діти на війні швидко адаптувалися»
■ У відомій книжці «атовців» «Голос
війни» є два ваших есе. Зворушила розповідь, де на лікарку-жіночку прийшла
дивитися юрба вояків як на дивовижу, бо
за пару місяців на війні забули, як вигля-

А інше есе було про що?
— Про дітей, які грілися біля вогнища, яке ми розвели. Емоційні спогади про
місцевих дітей на війні. Вони дуже швидко адаптувалися і живуть уже п’ятий рік
у стані війни, не так як дорослі, не вбачають у своєму житті нічого незвичного.
■ Ви активно дописуєте у «Фейсбук»...
— Я абсолютно не зрозумів, чому так
відбулося: блогерство — і п’ять тисяч
друзів, підписники — це все було не спеціально, я ніколи не ставив завдання стати
там популярним, я досі ставлюся до «Фейсбука» як до своєї особистої сторінки, де
я спілкуюсь iз друзями, часто, щоб зай■

ніж мої бойові
Україні не знаю»

❙ До книжки «Голос війни» ввійшли два есе Антона.
ти психологічні програми, коли людина після цих програм знову повертається до психотравмуючого середовища, де
в неї немає роботи, немає грошей, звідси витікають і сімейні проблеми, а далі
знову потрібна психологічна реабілітація. Я не думаю, що всім учасникам
АТО це необхідно, по-перше, реально
5-6% людей потребують фахової допомоги, а решта — це просто побутова невлаштованість і її треба вирішувати не психологічними тренінгами, а в побуті. Перший

дають жінки. Ви пам’ятаєте зараз це відчуття, воно є сюрреалістичним?
— Звісно, це сюрреалістично. Всі ці
події мене і змінили, — коли я дізнався, що таке вода, що таке жінки, що таке
повітря, що таке тепло, — коли ти цього всього позбуваєшся, тоді ти вчишся
це цінувати. Побутові моменти цієї війни (коли ти просто живеш у полі), вважаю, теж дуже серйозно змінюють людину, вони розставляють правильно пріоритети.

ти посміятися, але виявилося, що люди,
коли бачать, що автор — це жива людина,
розуміють — їм це подобається і вони реально хочуть бачити таких живих людей,
у тому числі і в політичному , і в соціальному, і в громадському житті. Вони не хочуть бачити по телевізору якогось політика в костюмі, вони хочуть бачити живих
людей, до яких можна зайти, поспілкуватися, прочитати, що вони думають...
■ Чи має якісь специфічні особливості
громадська діяльність?
— У мене дуже багато роботи і не можу
сказати, що я якийсь там волонтер великий, як у нас бувають, просто-таки палають серцями, треба всім допомогти, всіх
урятувати. Мене армія навчила ставитися до людей досить специфічно. Тобто я
хороша людина, хочу допомогти людям,
але розумію, що всім не допоможеш і для
всіх гарним не будеш ніколи. Якщо ти допоміг одній людині, то десять тебе проклянуть за те, що ти не допоміг їм. Громадська діяльність це наявно демонструє:
що б ми не робили, ми завжди стикаємося з критикою, з якимись маргінальними криками, «зрадою», всі незадоволені.
Від цього ті люди, які хочуть допомагати,
дуже швидко «згорають». А волонтерство — робота дуже важка, ти цілодобово
маєш працювати без жодного матеріального заохочення. І тут допомагає ця байдужість, тому що треба загартовувати своє
серце, мене в армії навчили це робити, я
вже підготовлений, — знаю, що чим більше ми будемо робити добрих справ, і в Русі
ветеранів України, і в Раді ветеранів при
Міністерстві ветеранів, — тим більше нас
критикуватимуть, тим більше намагатимуться знайти якісь «скелети у шафі»,
якось вщипнути, і до цього треба бути готовим. Хто не готовий, той не витримує в
цьому, тому що український «нарід-богоносець» — це важко витримати насправді. В Україні дуже важко намагатись щось
зробити для людей, тому що це завжди
буде критика, звинувачення. Люди міряють всіх по собі, суцільний бруд. І до цього треба бути готовим. Тільки маргіналь-
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ні особи думають, що це якась боротьба з
владою, депутати погані чи чиновники погані, — у принципі ні, будь-яка соціальна
ініціатива, яку ми впроваджували за чотири роки, жодного разу не наражалася
на такий суперсупротив з боку влади. Зазвичай єдине, що заважало над нею системно попрацювати, це та сама громада.
У Биківні, наприклад.
Чому земельні ділянки в Биківні
сім’ям загиблих видавали і видають так
складно? Тому що там є місцеві мешканці,
які чотири роки судяться з нами, і наша
Спілка є співвідповідачем у судах. Тому
що там є місцева громада, назву її так,
якій взагалі все «по барабану», загиблі,
АТО — це їх не хвилює, у них є тупо свій
побутовий егоїзм, тобто «це моя ділянка,
я не хочу, щоб біля неї комусь видавали
землю. І я буду бігати, і буду тупо використовувати досягнення Революції гідності,
щодо громадського активізму, щоб покращити своє особисте життя, і більше мене
ніщо не хвилює».
Будинки, які зараз будуватимуть для
учасників АТО, — навколо них на сто відсотків буде так само багато бруду, хоча
вони і будуть зведені на околицях Києва,
— для когось це вже на бізнес перетворилось — оце «качання» проти будинків.
Навіть навколо Руху ветеранів України — здавалось би, ми створилися, це
звичайний інтеграційний процес, у цьому немає нічого поганого, ще ніхто нічого
поганого не зробив, нормальні люди, до
кожного з голів організацій жодних питань бути не може, це заслужений актив,
— уже галас відбувається, і ми читаємо,
що «мене не запросили, тому це погано»,
«це створено як політичний рух під якогось кандидата в президенти» (під якого,
тільки не говорять), «і взагалі все це зрада, нічого не вийде, тому все дарма», —
виходить, що не влада, можливо, винна
в тому, що щось не відбувається, можливо, громаді потрібно подорослішати і навчитися брати на себе відповідальність за
все, що відбувається навкруги. Врештірешт, люди владу й обирають.
Побороти це неможливо, можна тільки ростити нормальних людей, шукати
їх, об’єднуватись iз ними — цим ми і займаємось. Я кращих людей, ніж свої бойові
побратими, в Україні не знаю.

«В армії я спілкувався з людьми,
з якими ніколи б не зустрівся у
звичайному житті»
■ Ви часто збираєтесь iз побратимами?
— Не дуже. Ми ж працюємо разом,
бачимось. Щоб поговорити — ми на
зв’язку.
■ А яким ви були до війни?
— Та таким самим.
■ Жорсткішим дещо стали?
— Це так. До війни я був набагато
м’якшим, ввічливішим. Дитиною був
хорошою до війни. Після війни став чоловіком хорошим. Я, як будь-який звичайний громадянин, знав друзів, сім’ю
— маленьке коло спілкування. А армія
— це такий зріз суспільства, де дуже різні люди — ти їх бачиш, ти з ними живеш,
тобі доводиться з ними взаємодіяти, тому
що ти не можеш обирати, з ким тобі дружити, а з ким — ні. Беруть людей з усієї
України, кидають докупи: ви тепер взвод
— а там може бути директор якоїсь великої компанії, сантехнік, слюсар, менеджер, шкільний вчитель і нероба-алкоголік, якого десь зловив військовий комісар на Волині в полях і відправив до армії. І вам усім треба дружити, вам треба
знаходити шляхи спілкування один з одним, і це сплав соціальних пластів населення, які в мирному житті взагалі не перетинаються, — в армії я спілкувався з
людьми, з якими я взагалі ніколи би не
зустрівся у звичайному житті, тому що
це абсолютно інші світи для мене. Там ти
реально розумієш, що таке народ. Ти живеш у «рожевих окулярах», що люди хороші... А насправді — ні, люди нехороші, i їх треба змушувати бути хорошими.
Коли людину не змушувати, вона частогусто робить не дуже добрі вчинки, тому
її треба контролювати, її треба змушувати, ставити в певні рамки, їй треба давати шанс стати хорошою, і тоді вона такою
стане. Але темний шлях завжди легший,
тому людина безконтрольно завжди вибере його. ■
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■ РЕФЛЕКСІЇ

Воєнного
стану
боятися...
Постійна «стурбованість»
Заходу не допоможе
Іван ШІМАНЧУК
Рівне
Мудра людина сказала, що коли не
знаєш, як вчинити, чини за законом. Цей
вислів насамперед стосується керівників
держави, які ухвалюють доленосні для
країни рішення. У 2014 р., у лютому місяці, згідно з Конституцією і законами,
ввівши воєнний стан, Україна не втратила б Крим і частину Донбасу. У 2014-му
Путін маскувався «зеленими чоловічками» і цивільним населенням, а зараз у Керченській протоці відкинув усяке маскування, люто і нахабно відкрив вогонь із
літаків та кораблів по наших моряках,
нехтуючи людяністю і всіма міждержавними і міжнародними угодами, що є вже
звичною справою для Росії.
Україна, як і раніше, від керівників західних держав чує лиш про глибоке занепокоєння і засудження дій Росії, а президент Трамп сказав, що йому не подобається
обстріл українських військових катерів і
за ці дії Росія заслуговує на міжнародну ізоляцію. Цивілізований світ це давно
повинен був зробити, і Путін дуже добре
зрозумів і передбачив поведінку західних
країн на свої протиправні дії. Держави,
які користуються російським газом і будують нові газопроводи в обхід України, ніколи не стануть загрозою агресивній політиці Росії. Навіть якби ВМФ Росії закрив
Балтійське море, Європа ще подумала б,
чи доцільно вживати щодо Росії серйозні
санкції, а Азовське море і поготів не представляє для Європи жодного інтересу.
Біда в тому, що США і НАТО бояться
Росії, і Путін це знає і цим користується, як користувався цим страхом свого
часу Гітлер. Поблажливість до агресора
розв’язує йому руки, провокує на вседозволеність, чим той сповна користається.
Тільки жорсткі санкції до Росії із забороною будівництва Північного та Південного потоків, а також блокування виходу кораблів Росії через протоку Босфор із
Чорного моря можуть дати позитивні результати та охолодити гарячі голови Путіна і його посіпак.
Наших штатних депутатів-говорунів
абсолютно не цікавили доля захоплених
ворогом моряків, безпека України та її
народу, їх цікавили тільки вибори, навіть
якщо Україна зникне з карти світу і стане
Новоросією, аби тільки були вибори, а головним їхнім ворогом був не Путін, а Порошенко, який виявив рішучість у захисті
України з введенням воєнного стану.
Путін, як у Криму і на Донбасі, організує вибори, але не з участю наших говорунів — вони «відпочиватимуть» разом
із Сенцовим десь у Північному Сибіру за
ґратами. На жаль, історія наших політиків нічому не вчить. Саме 100 років тому
ми втратили УНР через сварки, розбрат
політиків. Винниченко говорив, що якщо
Україна не буде соціалістичною, то ніякої
України взагалі не треба. І Україна стала
соціалістичною колонією Росії з голодоморами, розстрілами і знищенням інтелігенції, депортаціями мільйонів українців
у Сибір.
Українські політики сучасні і прийдешні назавжди повинні запам’ятати як
аксіому, що Росія ніколи не була і не буде
другом і братом для України та українців — не та в неї історія, не те виховання (у дусі інтершовінізму). Верховна Рада
спохопилася і проголосувала за воєнний
стан, бо тільки спільні дії держави, народу, армії та флоту приведуть Україну до
Перемоги над сильним та підступним ворогом. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Андрій МАКОТА
с. Драбівці, Золотоніський район,
Черкаська область
Доброго дня, шановна редакціє
«України молодої»! Я — пенсіонер,
ветеран праці, дитина війни. Постійно передплачую вашу газету (помісячно). Прочитав статтю Олександри Городиської «Гребуть, як кінь
копитом» — підтримую її та інших
читачів на всі 100%. Додам від себе:
один із ваших дописувачів написав,
що коли він отримує газету на другий день після того, як вона вийшла, то це вже не газета, а макулатура.
А що казати мені, коли «ідеальний»
варіант для мене — це середа і субота. А буває й таке, причому не один
раз, коли газету за 26-27 жовтня 2018
р. я отримав 3 листопада, а за 24 жовтня — аж 7 листопада минулого року
(часто плутають село Драбівці з райцентром Драбове). Ось тут мені й урвався терпець і на грудень я газету не
передплатив. Залишившись на цілий
місяць без улюбленої газети, я тільки
тоді усвідомив, що вона для мене значить — таке відчуття, що залишився
відірваним від усього світу. І це не пафос — це чиста правда.
Що для мене «Україна молода»?
Це — новини України і світу, політика, коментарі, програма передач
із «Футболом-1» та «Футболом-2» (я
вболіваю за цю спортивну гру ще з
1958 р., коли чемпіонат світу проводили у Швеції). Щоб дивитись футбол, я щомісяця плачу 65 грн. А де
брати програму? Спортивні новини,
кросворди, листи ваших читачів?
Тобто, умовно кажучи, ваша газета —
це кілька газет разом узятих. Більше
я не залишусь без своєї газети, незважаючи на всі негаразди!
У мене лише одне запитання до
керівництва Укрпошти: чи усвідомлюють вони, який вплив на українців робить ця організація? Адже більшість людей оці всі негаразди списує
на владу. А якби ще й пенсію на селі
перестали носити листоноші? Озираючись у минуле, згадую, скільки
горя більшовицька влада принесла в
Україну, що важко про це навіть говорити. У родині мого прадіда було
11 дорослих осіб. Після реформи Столипіна мав землю в полі, як і багато
наших односельців. Як розповідала
мені одна з його невісток, яка вийшла заміж за одного з його синів ще в
1 9 0 9 р., коли починались жни-

■ ГЛАС НАРОДУ

Чи не стане Укрпошта
«Почтой России»?
Про роль газет як альтернативи телевізору
ва, вони днювали й ночували в полі. А
потім усе це зникло в одну мить: коли
почалася колективізація, місцеві
«активісти» зрівняли все із землею.
Хто залишився живим після 1932-33
рр., повтікали з села, бо їх вважали
нащадками куркулів. Усе це я знав зі
слів своїх родичів. Знав, але до мене
не доходило, бо, мовляв, тільки в нашому селі таке, а радянська влада на
загал добра і справедлива. Чоловік
моєї рідної тітки, ще царської, так би
мовити, закваски, дав мені прізвисько «Комісар» за мої переконання. А
пишу я про це все тільки тому, щоб
показати, як треба боротися за уми
простих людей. І в Україні за 27 років
її незалежності нам, як ніколи, саме
зараз потрібна єдність, щоб вистояти
в таких важких умовах і не наступати на ті самі граблі: сприймати правду тільки з екранів телевізора. Адже
в кожного телеканала — свій хазяїн
і своя правда, а в головах людей виникає при цьому каша. Радіо на селі
немає; поштові відділення напівзруйновані — звідси й маємо байку Крилова «Лебідь, Рак і Щука». На жаль,
це не просто слова. На тлі всього цього Укрпошта з її керівництвом і захмарними зарплатами виглядає не
як Укрпошта, а як «Почта России».
І ще одне питання, яке мене непокоїть. Це — вибори Президента.
Кандидатів — хоч відбавляй, але деякі опитування показують, що поки
що лідирує Тимошенко. А не так давно на каналі ZIK давав інтерв’ю перший Президент України Леонід Кравчук. І наприкінці передачі заявив, що
буде голосувати за Тимошенко. Мовляв, він читав її програму і т.д. і т.п.
Оце для мене було неочікувано: одна
справа, коли говорить політолог чи
журналіст, інша — коли про це заявляє Президент. Леоніде Макаровичу,
я ваш прихильник іще з часів вашого президентства. Голосував за вас, із
великою увагою слухав ваші виступи,

бо вважав вас українцем — не як жителя України, а як українця в душі.
Одного разу на передачі Савіка Шустера ви розповідали, як підписувався договір про розпад СРСР і створення СНД. За обідом Єльцин сказав вам
(цитую дослівно його (ваші) слова):
«Леонид Макарович, ты думаешь,
что Россия отпустит Украину? Да никогда!». І те, що сказав вам Єльцин,
старанно виконує Путін. А Путін —
далеко не Єльцин. У тих словах —
корінь усього зла, відправна точка,
звідки всі біди для України: війна,
пропаганда, брехня, релігійні конфлікти. Леоніде Макаровичу, я ж добре розумію, хто я — і хто ви, але Юлія
Тимошенко мене якоюсь мірою навіть
лякає. Вона особа непередбачувана,
як і Путін. Не випадково ж депутат
від «Нашої України» В’ячеслав Кириленко у Верховній Раді «постпомаранчевого» скликання сказав, що
«всяка угода, підписана Ю. Тимошенко, не варта паперу, на якому вона підписана». Що вже казати про її ставлення до Путіна. Хто чув бодай слово
осуду з її уст щодо його дій у Грузії, в
Криму, на Донбасі? Путін навіть розмовляти не хоче з Президентом Порошенком, очікуючи результатів нових
президентських виборів і нового Президента України.
Тимошенко обіцяє знизити тарифи на «комуналку» вдвічі. Одна справа обіцяти, а інша — це зробити, не
маючи для цього повноважень. А як
же бути з МВФ, іншими кредиторами? Питань багато, а от відповідей
на них я не чув. Я проти Тимошенкопрезидента, бо боюсь, щоб вона не наламала дров (особливо зважаючи на її
ставлення до Путіна). Вона пройшла
всі щаблі влади, крім президентства,
і тепер у неї останній шанс ним стати.
Але є побоювання, щоб це не стало останнім шансом для України залишитись незалежною, демократичною,
європейською країною. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Передвиборче
Володимир КАЇРА
c. Темрюк, Нікольський район, Донецька область

В Україні є чимало мальовничих місць, які стали б чудовою локацією для
зйомок фільмів, але ж їх треба знати! Отож знайомтеся: Плебанівський
віадук (плебанія — господа священика. — Ред.). Він розташований
неподалік села Плебанівка, що на Тернопіллі. Збудований ще за АвстроУгорщини в 1896 році з натурального каменю, має 9 арок. Це 120-річне
архітектурне диво могло б заввиграшки позмагатися зі своїм братомблизнюком із Шотландії — відомим завдяки фільму про Гаррі Поттера
віадуком неподалік села Гленфіннан.

На часі вибори. Скандали б’ють рекорди.
Дебати в телику колючі, мов курай.
Повсюди порозвішані «бігморди»,
І кожна пика обіцяє рай.
Вчорашні друзі — вороги до скону,
Кум куму в серце забива кілок.
І тихо так, без шуму і без дзвону,
Розбився Опоблок, як черепок.
Всі конкуренти чисті, мов із лазні,
Всі щедрі, мов багатий Дід Мороз.
Політики, ділки і навіть блазні
Віщають післявиборчий прогноз.
Що буде газ дешевий, як в туркменів,
За тиждень буде на Донбасі мир;
Про пенсії високі теревенять,
І кожен – геній, божество, кумир.
Та от що я скажу вам, люди добрі,
Ця казочка — далеко не нова.
Тож хай реклама та ваш розум будить —
Оцінюйте діла, а не слова.
Не голосуйте так, як вони просять, —
Набридли обіцянки їх рясні.
Пора постала нам сказати: «Досить!»
Корупції, безладдю і брехні.
Хай слово наше і гірке, й солоне
Тих «мудрих» кандидатів зупинить,
Хто виглядає, як Сірко з пасльону,
І хоче нас іще раз надурить. ■

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 ЛЮТОГО 2019

■ ВТРАТА

■ ЯКИМ ВІН БУВ
«Із ним так легко було зрозуміти «високі сфери»

Обірваний урок
професора
Ушкалова
Пішов у вічність учений світового
рівня, який зумів «оживити»
забронзовілі постаті українських
класиків
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Вітчизняна
наука,
культура й освіта зазнали
гіркої втрати — на 63-му
році життя відійшов у вічність Леонід Ушкалов —
український літературознавець і письменник, доктор філологічних наук, професор кафедри української
і світової літератури Харківського національного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди. За словами колег, учений щойно завершив роботу над створенням книги
про Михайла Драгоманова, якій уже присвоїли статус «неписаної історії української літератури».
Далі у планах була повна
енциклопедія символів, образів і метафор, якими повняться твори Григорія Сковороди. Розшифрувавши їх
для широкого читача, професор хотів наблизити сучасників до осягнення українського першорозуму. Леонід Ушкалов — один із найвидатніших сковородинознавців
сучасності, який присвятив
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вивченню життя і творчості
українського мандрівного філософа більшу частину
свого життя. Літературознавцю вдалося підготувати
і видати Повну академічну
збірку творів митця. Він також написав художню і водночас філософську оповідь
«Ловитва невловного птаха» та путівник по творчості
Григорія Сковороди «Семінарій», якими націлив майбутніх дослідників на глибоке розуміння постаті видатного письменника.
Усі, хто знав Леоніда
Ушкалова, кажуть, що під
впливом творчості визнаного філософа він і сам сповідував його цінності. Тобто
був чутливим до справедливості, не зносив фальші,
умів розпізнати у звичайних речах зерна одвічних
істин, в усьому дотримувався золотої середини, пізнавав суть речей через пошук
істинної людини перш за
все у самому собі.
Численні учні вдячні Леоніду Ушкалову і за
те, що допоміг відкрити в
українських класиках не
лише майстрів слова і учас-

Наталя ТЕРАМАЕ (ДМИТРЕНКО), редактор відділу культури
«України молодої» у 2011-2012 рр.
м. Гельсінкі
Люди, зупиніться на мить. Помер Леонід Ушкалов...
От думаю, як про нього написати, щоби ті, хто його не знав, відчули і зрозуміли. Хоча я і сама його не дуже знала. Але маю з ним одну
несподівану асоціацію — шампанське.
У 2012-му професор Ушкалов вразив мене історією про любов
Шевченка до «Вдови Кліко». Кам он! Серйозно? Де Шевченко (кріпак, селянство, туга і ото все шкільне), а де дороге шампанське і радощі життя? «Що пили українські поети?» — це лише одне з есеїв
«Уроків літератури від Леоніда Ушкалова», які він писав для «України молодої».
Я була в захваті — у кожному тексті забронзовілі класики набували пластичних форм. Статті були щедро нафаршировані історіями з
життя великих, багатьма паралелями і асоціаціями. Тоді я вже мала в
домашній бібліотеці збірку «Есеї про українське бароко», а після нашого знайомства стала колекціонувати видання Леоніда Ушкалова —
людини, чиї знання і талант їх подачі захоплювали, як шампанське. З
ним так легко було полюбити і зрозуміти «високі сфери».
Дякую Вам, Леоніде Володимировичу, що зуміли зробити цей світ
кращим... Мої співчуття синові Сашкові і дружині Олександрі.
До речі, збірка «Що таке українська література» є в міській бібліотеці Гельсінкі.

❙ Леонід Ушкалов.
❙ Архівне фото.

Кохання світлої людини
Ольга ЖУК, журналіст «України молодої»

❙ Частина творчого спадку літературознавця.
ників складних суспільних
процесів, а й звичайних людей з усіма їхніми романтичними історіями, пристрастями, внутрішньою
боротьбою. Багато статей
на цю тему виходили друком і в «Україні молодій»,
дивуючи масою неймовірних подробиць і невідомих
досі деталей.
Професор Ушкалов залишив по собі неймовірно багатий літературний і
науковий спадок. Він є автором академічних роз-

відок з історії української літератури, філософії
та богослів’я, науково-популярних праць, дитячих
книжок. Його праці були
оцінені Міжнародною літературно-мистецькою премією ім. Григорія Сковороди та премією НАН України ім. Івана Франка.
Редакція «УМ» приєднується до всіх слів скорботи, глибокого співчуття
і щирої подяки, які цими
днями лунають на адресу
видатного вченого.

Він був великою і світлою людиною. Ми не перетиналися в одному
просторі, але час від часу спілкувалися по роботі телефоном. У лютому 2014 року він погодився для «України молодої» написати колонку
про своє кохання. Ось таким, сповненим настояного кохання, спокою і
блаженства, я буду його завжди пам’ятати.
Текст «Я народився для того, щоб зустріти цю жінку» літературознавця Леоніда Ушкалова у номері газети за 14 лютого 2014 року починався так:
«Колись давним-давно, коли мені було всього двадцять, я зустрів
у Харківському університеті чудесне дівча з хлоп’ячим іменем Саша.
Пройшло кілька років, і Саша стала моєю дружиною. Сьогодні, коли
мені вже майже шістдесят, я не уявляю свого життя без неї. Мій старий друг — філософ і мандрівник — Олег Марченко каже, що мені
страшенно поталанило. Мов, дякуй долі, що стрів таку жінку. Ясна річ,
я дякую, але не вірю, що то був сліпий випадок. Судіть самі. Ми народилися за тисячі кілометрів одне від одного: я — на Слобожанщині,
на цій найпрекраснішій у світі землі (недаремно моє рідне містечко
називається Краснопілля), а Саша — в неозорих азійських степах. Як
ми могли стрітися випадком? Ніяк. Але ж ми стрілись. Значить, усе
просто: я народився для того, щоб зустріти цю жінку.
Біжать-біжать роки. Усе в нашому житті змінюється...»

■ СТОЛИЦЯ

Символи свободи
Орден учасників Другого зимового походу
армії УНР та найвищі державні нагороди
балтійських країн демонструють у Музеї
історії України
Олена ГОРІШНЯНСЬКА
У Національному музеї історії
України відкрився виставковий
проект «Символи Балтійської
Свободи та раритети української
фалеристики». У трьох вітринах
— найвищі державні нагороди
Литви, Латвії та Естонії з приватної колекції литовського колекціонера Вілюса Каваляускаса.
Всі вони вперше експонуються в
Україні. Кожна з нагород є безцінним історичним артефактом
і витвором ювелірного мистецтва
міжвоєнної доби, коли три балтійські народи вибороли свою державність. Проект організовано за
підтримки посольства Литовської
Республіки в Україні.
Відкриття відбулося у камерній обстановці. Для кращого представлення унікальних експонатів
обрали приглушене освітлення
музейної зали з акцентуванням
на самих предметах. Перлиною
приватної колекції Вілюса Каваляускаса є вишуканий «Орден Білої Зірки» Республіки Естонія —
одна з найвищих естонських дер-

жавних нагород. Його заснували
у 1936 році в пам’ять про визвольні змагання народу Естонії. Серед
кавалерів ордена був чільний історичний діяч — шведський король Густав V. Представлена в експозиції нагорода належала регенту Угорщини Міклошу Горті.
У середній вітрині музейної експозиції увагу привертає
«Орден Трьох Зірок» Республіки Латвія, заснований 24 березня 1924 року на честь створення
Латвійської держави. Предметом особливої гордості колекціонера є «Орден Вітовтаса (Вітовта)
Великого» — найвища нагорода
Литовської Республіки, заснована 1930 року.
«Шлях Прибалтійських країн
до незалежності також був нелегкий. Після І Світової війни вони
не тільки здобули державність, а
й утримали її. Україна пройшла
довший шлях до незалежності. В
Національному музеї історії України представлено символи Свободи тих народів, які цієї свободи
гідні», — сказав під час урочистого відкриття куратор вистав-

❙ Знак «Ордена Богдана
❙ Хмельницького», або «Ордена
❙ Булави», виготовленого за
❙ ініціативи окремих кіл української
❙ політичної еміграції у 1920-х роках.
❙ Фото НМІУ.
ки, провідний науковий співробітник відділу історії України
у ХХ століття НМІУ Богдан Скопенко.
Генеральний директор Національного музею історії України
Тетяна Сосновська подякувала
Посольству Литовської Республіки в Україні, що їхній вибір
зупинився на НМІУ. «Для нас є
великою честю вперше представити в Україні такі цінні раритети прибалтійської та української фалеристики. Ми намагаємося зробити нашу музейну установу відкритою для приватних
колекціонерів. Чекаємо, що пан
Вілюс привезе до нас наступного

разу ще частину своєї унікальної
колекції», — сказала Тетяна Сосновська.
На
урочисте відкриття виставки завітали почесні
гості, зокрема посол Литовської
Республіки в Україні та представники дипломатичних відомств країн Балтії. Чудовою нагодою показати близькість Балтійських держав та України назвав виставковий проект посол
Литовської Республіки в Україні
Марюс Януконіс. «В Україні зараз перебувають унікальні екс-

понати, які дають нам відчути,
наскільки цінним є для наших
народів період незалежності в
міжвоєнні роки і наскільки він є
важливим для продовження державності Литви, Латвії та Естонії», — наголосив пан посол.
Відомий литовський колекціонер Вілюс Каваляускас сказав,
що це 12 виставка його колекції
за кордоном, але перша виставка в Україні. «Я радий, що шість
цінних предметів iз моєї колекції
представлені в такій чудовій музейній залі. В нашій історії теж
були трагедії, війни, окупації, з
українцями в нас багато спільного. Думаю, що тепер до Національного музею історії України
приїде більше зарубіжних колекціонерів, щоб українці побачили
цінні артефакти минувшини», —
сказав Вілюс Каваляускас.
Литовський колекціонер захопливо розповів історії унікальних фалеристичних пам’яток періоду українських національновизвольних змагань. Це — представлені на виставці знак ордена
святого Михаїла Архангела, запроваджений на честь учасників Другого зимового походу армії УНР, та один із можливих
варіантів виконання знака «Ордена Богдана Хмельницького»,
або «Ордена Булави», виготовленого за ініціативи окремих кіл української політичної еміграції у
1920-х роках. Наостанок литовський гість закликав українських
дослідників ретельніше дослідити походження цих нагород, які
впродовж місяця експонуватимуть у Національному музеї історії України. ■
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ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 ЛЮТОГО 2019

■ ДОСЛІДЖЕННЯ
Олег ГРИНІВ, професор
Львів

Перед читачем книга — Василь Василашко. «У пеклі голодоморів» (Київ: Знання
України, 2018. — 139 с.) — написана кров’ю серця, адже її автор пережив Голодомор 1946-1947 років. «Ніколи не забуду того повоєнного часу. До мого рідного
галицького села приходили голодні люди, просили хоч якогось шматка хліба. На
противагу їм із райцентру приїжджали посланці партійного райкому, вимагали від
моїх односельців, щоб вони не годували прибульців, бо вони, як лінюхи, начебто не
хочуть працювати у сталінських колгоспах». Висновок не міг дивувати: виходило,
що лінивці втекли від щасливого життя і віддали самі себе в лапи голодної смерті.
Абсурд? Звісно!
Спростовуючи подібні вигадки, Василь Василашко аналізує причини трьох голодоморів, які «подарувала» Україні більшовицька Московія (1921-1922, Великого Голодомору 1932-1933 і повоєнний 1946-1947 років). Подарувала в прямому значенні,
адже в довідках про смерть червоні окупанти без жодного застереження навіть писали: «Причина смерті — українець», як названо один iз розділів праці. Моторошно
читати спогади Дарини Плохи з Дебальцева: «Був такий випадок, коли одна жінка
з’їла трьох дітей і сама померла. А коли прийшли її витягувати, то попід припічком
знайшли дитячі голівки, голівка однієї дівчинки — з нашого класу» (с. 31). У пеклі
нелюдських мук, як пише автор, виснажені голодом люди вже не пам’ятали про
якусь мораль, особисту гідність, традиційні національні чесноти.

Етнічний фактор і закид європейським
політикам
Звісно, в паперах, призначених на
зберігання в архівах, було чимало різного лукавства. Приміром, причину смерті 40-річної людини могли обґрунтовувати словами: «Помер від старості». Щоб
спростувати спроби приписати авторові
необ’єктивність, Василь Василашко приводить слова японського дослідника Голодомору на наших землях Гіроакі Куромії,
який пише: «Для українських селян утиски, результатом яких був голод, стали ще
однією спробою Москви посилити владу
росіян. Москва, своєю чергою, боялась українського націоналізму як сепаратистської сили, яку, як і в часи революції та
громадянської війни, підтримувало населення сіл, де жила і переважала частина
українців» (с. 33-34). Не будемо критикувати чужинця за певну термінологічну неточність, бо він справедливо зазначив, що
причиною нашої національної трагедії в
тридцятих роках був етнічний фактор. Селян знищували насамперед тому, що вони
були українцями і прагнули свободи.
У дослідженнях причин Великого Голодомору наголошується, що «на території Донецької області в 1932-1933 роках загинуло близько 300 тисяч людей»
(с. 32). Звісно, на спустошені косою голодної смерті українські землі московськобільшовицькі окупанти у плановому порядку переселили чимало сімей iз Росії та
Білорусі. Автор рецензованої праці констатує: «Для асиміляції українського народу через зросійщення, знищення національних традицій сотнями вагонів завозили в 1933 році людей iз Росії. Замість
загиблих від голоду, репресій, зниклих
у засланнях українців» (с. 35). Везли
на Донбас, Січеславщину, Харківську,
Одеську, а також у нинішні Запорізьку,
Миколаївську і Херсонську області. Ось де
причина «російськомовності» населення
цих областей, яким московські агресори
пришили личку «Новоросія»!
Як слушно зазначає дослідник, нинішня путінська політика не має нічого оригінального: вона — спадкоємиця організаторів московсько-більшовицьких голодоморів на наших землях. На жаль, більшовицьке керівництво не відповіло за свої
злочини перед Міжнародним Судом. Чи
не тому так цинічно поводиться путінська кадебістська камарилья на Донбасі?
Вона вірить, що в цьому світі все купується й продається, тому не може зрозуміти патріотизму захисників нашої держави, які визнають інші чесноти. Звісно, український народ вдячний світовій громадськості, яка підтримує нашу вітчизняну
війну проти московського агресора, але не
може не пам’ятати, що західні країни декларували захист нашої держави, яка під
їхнім тиском віддала ядерну зброю нинішньому агресору. Чи не доцільно нагадати,
що саме в час Великого голодомору на українських землях тодішнє керівництво
США встановило дипломатичні відносини з СРСР, якого до того часу не визнавало? Факти — річ уперта! На них треба
вчитися, щоб не повторити в майбутньому, адже нинішні кремлівські верховоди
діють так само, як і їхні більшовицькі попередники, не визнають жодних моральних заборон.
Цілком слушний закид європейським

політикам. Наш поет Олександр Олесь
дорікав: «Європа мовчала». «Підігравала
чи то Гітлеру, чи то Сталіну, аж до нападу
на Польщу, коли Франція та Велика Британія, як її союзники, оголосили війну Німеччині» (с. 72). Чи не таке саме було після
останньої московської інвазії? Лише збитий путінськими агресорами малайзійський літак, коли безневинно загинуло майже три сотні людей, привернув увагу до
трагедії нашої людності на Донбасі.
На противагу емоційним українцям, європейські політики діють прагматично. Хіба не зрозуміло, чого добивається кремлівське керівництво,
прив’язуючи європейські держави до
«Північного потоку-2»? Європейці не
спромоглися зрозуміти ментальності
кремлівської орди, хоч вона яскраво проявляється в оцінках Путіна. Зважмо принаймні його схвалення «пакта Ріббентропа—Молотова», що фактично підштовхнув сталінське й гітлерівське керівництво
до розгортання Другої світової війни, яка
для нашого народу розпочалася ще в березні 1939 року, коли мадярські поплентачі Гітлера напали на проголошену Карпатську Україну.

Справжня кількість жертв
Заслуговує схвалення системний підхід автора аналізованої праці до голодомору, насамперед Великого Голодомору. Він
розглядає його не ізольовано від проблем
світового розвитку, а в їх контексті; водночас визначає його місце в ланцюгу світового процесу. Звісно, без втрати мільйонів
людських життів нинішня Україна посідала б перше місце в Європі за населенням,
інакша була б ментальність нашого народу, деморалізованого голодною смертю.
Зважмо, що більшовицький Великий
Голодомор в УРСР збігся в часовому вимірі
з польською пацифікацією на західноукраїнських землях, а повоєнний голодомор iз такою трагічною сторінкою нашого народу, як операція «Вісла». Не можу
не зацитувати таких слів автора: «Частина польської еліти була схильна розглядати депортацію українців, операцію «Вісла» як своєрідну відплату українцям за
втрату «східних кресів», як мстиву ліквідацію бази УПА, що імпонувало СРСР. Підозрюваних у співпраці з УПА відправляли до концентраційного табору в Явожно,
поліція, озвіріле націоналістичне польське підпілля не гребувало методами мордування, грабежу, розстрілів. Спершу переселяло в колишні німецькі землі — Південну Пруссію та Сілезію, геть розгромлені, потім -— в Україну, де в цей час був
голод» (с. 74).
Дослідник намагається узагальнити свої висновки, підтвердивши матеріалами статистики, іншими джерелами.
При збереженні темпів приросту середини двадцятих років минулого століття населення підсовєтської України становило
б на початку 1939 року майже 38 з половиною мільйонів, а тодішній перепис зафіксував лише 30 946 218 осіб. Ще більше
вражають показники кількості українців
у Росії: 6 948 381 українець — у 1926 році
проти 3 087 022 особи — у тридцятих роках, після переселення до Росії певної частини української людності (с. 80-81).
Наш знаний історик Володимир Сергійчук вважає, що втрати нації від Ве-

❙ Розкуркулена сім’я біля свого будинку в селі Удачне Донецької області. 30-ті роки ХХ ст.
❙ Фото ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.

Україноцид
червоної орди
задавнення
Чому московинам в усі часи поперек горла вільна
Україна
ликого Голодомору становлять не менше
7 мільйонів людських життів, а з урахуванням тих, що не народилися, — доходить до 10 мільйонів. Американський дослідник Джеймс Мейс називає наші реальні втрати — 7,5 мільйона осіб. Про такі
самі втрати говорили очільники нашої держави Віктор Ющенко й Петро Порошенко. Не спонукає до сумнівів твердження:
«Міжнародна комісія з розслідування голоду 1932-1933 років, яка складалася з
найкращих правників світу, дійшла висновку, що мінімальна кількість жертв голоду в радянській Україні становила 4,5
мільйона осіб, до яких треба додати загальноприйняті 3 мільйони жертв українців поза Україною, по мільйону в
районах Казахстану, Північного Кавказу
і Долішньої Волги» (с. 81). Коли осуджений Президент-утікач Янукович переконував світову громадськість, що від голоду страждало населення не лише України,
то доконечно уточнити: так червона влада
вбивала українців далеко поза її межами,
бо чомусь про голодомори інших підсовєтських народів, окрім казахів, не йдеться.
Не можна залишитись байдужим після таких слів автора праці, що тормосять
душу читача: «Чому ж справжні втрати
від Голодомору і терору так важливо знати? Тому насамперед, що нищили цвіт
народу, його найталановитіших і найчесніших синів, духовних поводирів. Нищили народ фізично і духовно. Нищили
націю»(с. 81).

Змосковщення
Доцільно зупинитися на розділі під
назвою «Від українізації — до русифікації, до геноциду нації». Відразу зазначу,
що розповсюджений термін «русифікація» варто замінити іншим — «змосковщення», що передає адекватніше саму
суть, адже Русь — це давня назва нашої
Батьківщини, яку безпідставно привласнила ординська Московія. Українізація,
підкреслює автор, означає насамперед утвердження української мови, повернення
до неї тих частин нашої нації, які зазнали брутальної денаціоналізації, адже ві-

домий наш учений і церковний діяч Іван
Огієнко писав, що «мова — міцний фундамент для об’єднання нації» (с. 82).
Українізація розпочалася ще в період
національно-визвольних змагань, коли
революційно налаштована людність почала звільнятися від духовних оков царизму. Відкривалися українські школи,
виходили україномовні видання, українізувалися військові частини. «Питання
українізації стали ще активніше обговорюватися в Українській Державі, де українська мова була проголошена державною, нею передбачалося вести будь-яке
офіційне спілкування у військових частинах, тільки нею дозволялося користуватися працівникам зв’язку в службовий
час» (с. 83). За часів Директорії українізація не припинялася. Через якийсь час
до неї звернулася окупаційна московськобільшовицька влада, боячись втратити остаточно підтримку серед української людності.
Проте на початку тридцятих років українізація була припинена, що в часі збіглося з Великим Голодомором 1932-1933
років. Припинення українізації, як знаємо, мало стратегічну мету: знищення українського етносу, позаяк передбачало
повернення до змосковщення нашої людності, до чого вели ліквідація Української церкви разом iз погромом храмів, масові репресії національної інтелігенції.
Нав’язаний штучний голод мав наслідком
«доведення людей до морального розтління, психічних захворювань, аж до канібалізму тисяч осіб» (с. 84).
Наш дослідник посилається на слова
автора терміна «геноцид» Рафаеля Лемкіна, який писав: «Винищення української нації — це, мабуть, класичний приклад совєтського геноциду, його найтриваліший і наймасштабніший експеримент
з русифікації. Це не просто спроба масового вбивства. Це справа геноциду, нищення
не лише окремих осіб, а й культури та нації» (с. 86). Окупаційна московсько-більшовицька влада використовувала приховані форми геноциду як лінгвоцид, цебто
позбавлення людності рідної мови, та ет-
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Криваві
сліди
Олександра Кучерук уклав
«Некрополь Маріїнського парку»
Олександр ХОМЕНКО

❙ Конфісковане зерно везуть у радянсько-державні засіки. Україна, 1933 рік.

— злочин
без терміну
ноцид, як поповнення за рахунок денаціоналізованих українців імперської спільноти москвинів. Інакше кажучи, лінгвоцид, етноцид і геноцид нашого
народу доречно об’єднати терміном «україноцид».
Як дослідник наслідків совєтсько-московського Голодомору
на наших землях Рафаель Лемкін обґрунтував його зміст: нищення національної інтелігенції («мозку нації»), традиційної Церкви («душі нації»), селян
(«зберігача української мови,
культури, традицій», цебто соціальної й культурної основи нації) при заселенні українських
земель чужоетнічними елементами, насамперед москвинами
й змосковщеними білорусами,
що «призводило до кардинальної зміни складу населення в Україні» (с. 86).
Геноцид українців за часів
московсько-більшовицького поневолення не був чимось випадковим, повністю відповідав традиційній політиці ординської
Московії, що звикла знищувати інші народи, особливо ті, які
вищі за рівнем культурного розвитку. Становище в змореній голодом Україні художньо відтворив невідомий поет:
Підбита впала Україна,
Нема ні волі, ані прав.
Колонія, страшна руїна,
Все кат розтлив, пограбував
(с. 90).
Хоч окупаційна влада завдала нищівного удару нашій нації,
що відчувається ще й нині, вона,
як пише автор, «не виконала головної своєї мети — націю не
було знищено» (с. 90). Проте злочинний більшовицький експеримент — пересторога для нації,
яку намагаються знову втягти
в московське ярмо, нав’язавши
українцям вигідного кремлівській камарильї Президента на наступних виборах. Отож доречно
нагадати таке застереження автора: «Зросійщення діставало
нас і після Другої світової війни,
коли творили один «радянський
народ», зрозуміло, з провідною
російською мовою, коли встановлювали доплату за викладання російської мови, як і за царя,

коли книги російською виходили
більшими тиражами і публікації
щедріше оплачували, коли ефір
усе більше наповнювався «общепонятным языком», коли перед
Незалежністю російська мова завоювала майже всі владні коридори тощо» (с. 96). Такі тенденції
тривають і далі в сусідній лукашенківській Білорусі, яку нині
нахабно прагне «проковтнути»
Кремль.

Попереду перемоги йде віра в
себе
Кров’ю обливається українське серце, коли читаєш у книзі Василя Василашка три сторінки під
назвою «Русская баня» з хрестів
голодомору» (с. 79-81). Уже з першого абзацу постає картина, що
начебто випливає з новели нашого трагіка Василя Стефаника: «Де
мій хрест, мамо? — спитав бабусю Катерину у сні її покійний син
Євдоким, чий хрест теж пішов на
стіну лазні. Це мені розповідала
бабуся, коли молилася до каменя
в стіні, де прочитала напис: Василашко Євдоким» (с. 79).
Ще тяжче сприймається ця
картина на ширшому тлі. Виявляється, представник обласного
центру обурився тим, що на сільському цвинтарі так багато надмогильних хрестів із зазначенням одного року смерті — 1933,
тому наказав ламати їх і збудувати з кам’яних хрестів лазню,
кричав: «Провінція! Русскую
баню вам треба!» (с. 79). Село саботувало будівництво. Автор згадує, як у повоєнні роки разом iз
ровесниками читав на стінах імена вбитих голодом односельців, а
далі пише як вирок: «Досі не полишає жах, як голод на чорноземах, лазню з хрестів, як iз церкви хрест із дзвіницею скидали
на очах у мирян усього села, як
дзвони везли від храму на металобрухт. Усе це могли творити
тільки атеїсти-сталіністи, не боячись кари Божої за вчинене святотатство, якої в нашому селі хто
зразу, а хто згодом таки зазнав!»
(с. 80).
У рецензованій праці викривається вигадка, начебто «українці самі себе нищили» (с. 5671). Автор згадує афоризм, ві-

домий ще від часів Александра
Македонського: «Попереду перемоги йде віра в себе. Попереду
поразки йде зневіра у свої сили»
(с. 56). Дотримуючись такої настанови, українці зможуть подолати принцип національної меншовартості, який нав’язують
наші вороги, насамперед москвини. Звісно, прагнення перемоги
неодмінно передбачає заперечення страху й розгубленості. Такий
приклад майбутнім поколінням
дали герої УПА на чолі з Романом Шухевичем. Наші повстанці не капітулювали навіть перед явною загрозою смерті. Цьому сприяв історичний оптимізм і
солідарність повстанців: вони боролися навіть у концтаборах. Українці не могли самі себе знищувати голодом, позаяк більшість
у репресивних органах, як підтверджує статистика, становили євреї та москвини, бо Сталін
не довіряв навіть місцевим більшовикам. Безумовно, злочинів
окремих представників нації не
можна переносити на цілі спільноти, що практикувало сталінське керівництво. Протестуючи
проти політики окупантів, українці не хотіли пристосовуватись, нерідко втікали за кордон,
про що пише письменник Василь
Шкляр у романі «Залишенець».
Деякі сторінки праці Василя Василашка настільки захоплюють, що хочеться перечитувати ще і ще. Причина зрозуміла:
автор вдало поєднує талант письменника і дослідника-вченого,
аналізує, залучає художні твори,
а також розповіді своїх односельців, робить обґрунтовані висновки. Достовірність таких висновків зумовлена тим, що автор сам
пережив Голодомор 1946-1947
року й передає свої спогади як
закарбовані в серці для нинішнього й майбутніх поколінь. Гадаю, що суть книги «У пеклі голодоморів» можна передати одним словом «пересторога». Василь Василашко доводить, що
москвини не змиряться з вільною Україною. Якщо раніше воювали з нашою нацією голодом,
то тепер використовують летальну зброю.
Проте навіть після голодоморів наш народ не втратив оптимізму. У період національно-визвольних змагань 19171921 років розпочалось третє
відродження нації, після попередніх польського й московсько-царського поневолення. Переживши більшовицькі репресії,
голодомори, духовну наругу, наш
народ вийшов на дорогу духовного визволення, намагається увійти на рівноправних засадах у родину європейських народів. ■

Смерть у Маріїнському
парку. Така назва пасувала
б якомусь детективу на класичний англійський взірець
— з непоквапними розмовами
джентельменів за ланчем, дамами у класично-вікторіанських сукнях, чемним і завжди
мовчазним дворецьким та фінальною сценою, в якій поліцейський інспектор, попихкуючи люлькою, остаточно
з’ясовує, хто ж зі спадкоємців
підсипав ціанід у філіжанку
вечірнього чаю, яку випив господар маєтку. Проте київський Маріїнський парк зі своїми смертями та похованнями на декорацію для фільму
в стилістиці Агати Крісті не
надається аж ніяк, натомість
шекспірівські драми з їхнім
шаленством злочинів та кривавою ворожнечею для його
ландшафтів пасували б неабияк. Бо в Маріїнському вбивали багато і ховали часто —
зазвичай у спільних могилах,
колективно і знеособлено. І
ніякий допитливий інспектор нічого там не з’ясовував
— і так усе зрозуміло було…
Невеличка книга Олександра Кучерука «Некрополь
Маріїнського парку» (Київ,
Фундація ім. О. Ольжича,
2018) своєю сумлінною фактологією — споминами діячів
знаних і маловідомих, архівними документами, повідомленнями у старих часописах,
світлинами — безпомильно
доводить, що кожен із тих,
хто був 18 лютого 2014-го у
Маріїнському і бачив, як стояло сонце у гіллі дерев, сповитих пеленами білого диму,
без найменшої цяти перебільшення відчував своєю
шкірою. Відчував, що земля
та у самісінькому адміністративно-номенклатурному «серці» Києва — недобра, і все там
відгонить погуком аж ніяк не
гламурним, а моторошно-інфернальним.
Книга Олександра Кучерука переконує, що за тими
суб’єктивними відчуттями
— підстави зовсім не легковажні. Бо в сенсі історичному Маріїнський парк, у якому мешканці Липок полюбляють вигулювати своїх породистих псів — то цвинтар.
Величезний багатошаровий
могильник, у глибинах якого покоїться тлін членів Ценральної Ради та більшовиків
з «Арсеналу», січових стрільців та совєцьких номенклатурників, розстріляних денікінцями українських письменників-«боротьбистів» та
звичайних киян.
...Хтось із європейських
філософів назвав XX століття часом великого приходу диявола у світову історію.
У Маріїнському парку сліди
його розгонистих кроків (масові поховання) — повсюди.
Урочистий бал смерті розпочався у листопаді 1917-го,

коли тут були поховані жертви жовтневих вуличних боїв у
Києві (тоді більшовикам протистояли вірні Тимчасовому уряду військові частини);
потім з’явилися великі могили лютого 1918-го, в одній
з яких більшовики з помпезністю поховали учасників так
званого «Січневого повстання», зрозуміло, тих, хто був
на їхньому боці, а в іншу без
ніякого пошанівку поскидали
тіла захисників УНР (місце
цієї могили і досі не встановлене), у лютому ж «чекісти»,
які отаборились у Маріїнському палаці, розстрілювали тут
киян і закопували їхні трупи (зокрема, просто в парку
були поховані три вбиті «муравйовцями» члени Української Центральної Ради — Богдан Зарудний, Леонард Бочковський та Ісак Пугач).
У грудні 1918-го тут поховали січовиків Євгена Коновальця, які загинули у бою
під Мотовилівкою, зокрема
— сотників Федора Черника
(його називали «душею Січового Стрілецтва») та Миколу
Загаєвича («В нашій столиці
матимемо нарешті й ми свої
святі могили», — писав очевидець і учасник того похорону Віктор Андрієвський).
У 1919-му тут копали могили для жертв чекістського
терору та «білої контррозвідки, а у вересні 1921-го — для
«червоних», які поїхали відбирати хліб в українських
селян і не повернулися з тієї
«виправи». І цей перелік вільно множити й множити…
А 1934-го з Харкова до
Києва перемістили столицю,
у Маріїнському палаці почав
працювати її «парламент» —
і більшовицьким бонзам не
сподобалося, що прямісінько
за їхнім ґанком починається
занедбаний цвинтар, та ще й
з багатьма «класово ворожими» похованнями. Тому вирішено було зберегти тільки кілька меморіальних «точок», ідейно-витриманих під
оглядом ідеології ВКП(б), а
все інше — закатати під асфальт. А потім почалася Друга світова і принесла свої могили... ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Кулінарія як нескінченна любов
Авторські рецепти Марини Гармаш із Запорізької області
Тетяна ЗІНЧЕНКО

«Кулінарія — як любов: в неї або потрібно зануритися з головою, або взагалі не
занурюватися», — такою цитатою Гаррієт Ван Хорн починає Марина Гармаш
свою «кулінарну подорож», як вона й
назвала свою історію про те, що для неї
кулінарія.
Такі історії — життєві, складені з простих родинних, сімейних, жіночих, материнських досягнень, насправді дуже
цікаві. Вони мотивують, спонукають поглянути на свою хатню роботу під іншим
кутом зору і знаходити в цьому справжнє задоволення.

Із чоловіком і трьома дітьми
Близько 10 років тому Марина опублікувала свій перший рецепт у пресі, за
цей час стала відомим і популярним автором у багатьох кулінарних виданнях.
Майстриня пишається тим, що її рецепти публікують і за кордоном.
«Разом iз чоловіком Миколою та трьома дітьми ми живемо в невеликому
селі Запорізької області. Свій кулінарний шлях я починала з самого дитинства. Мама, бабуся й прабабуся прищепили мені всю свою любов до кулінарії.
А нині, переймаючи мій трепет у буквальному розумінні до кулінарії, вже
мої діти з радістю мені в цьому допомагають. Старший син навіть вибрав одну
з кулінарних професій, вчиться в Запорізькому центрі професійно-технічної освіти водного транспорту, на спеціальності кухар-офіціант, молодший
брат вчиться на кока.
Свій найперший хліб я спекла в 13
років. Моя прабабуся Маруся випікала
величезні хлібини в печі на дровах. Ці
хлібини були на хмільній заквасці, величезні за розміром, не черствіли майже тиждень. Шкода, що тоді я так і не
дізналася рецептів її хліба. Але, продовживши вже свій кулінарний шлях,
я назбирала близько 100 рецептів свого
хліба, причому більша половина — мої
авторські рецепти».
«З такою ж, як я, шанувальницею
кулінарії, — продовжує Марина Гармаш, — ми створили три кулінарні групи в соцмережах. Люблю прості рецепти з найдоступніших інгредієнтів. Свої
рецепти намагаюся чітко й детально
викласти, від А до Я, щоб не виникало запитань. Особливу увагу приділяю
фото, в кожен кулінарний кадр вкладаю
душу і частинку любові. Приємно, коли
мої роботи тішать око. Ще приємніше,
коли діти впізнають мамині роботи. З
радістю хочу поділитися своєю кулінарною творчістю і з вами!».

❙ Особливі пиріжки.
боку миску просійте борошно, приблизно 4,5 склянки, додайте сіль і 3 столові
ложки олії. Перемішайте за допомогою
ложки. Потім введіть рідину з цукром і
дріжджами. Знову перемішайте ложкою. Закип’ятіть воду, відміряйте 250
мл окропу, тонкою цівкою введіть у тісто, розмішуючи ложкою. Тісто при цьому завариться, дайте йому 1-2 хвилини
злегка охолонути, потім замісіть руками. Тісто має бути м’яким, злегка липнути до рук. Наприкінці замісу додайте
0,5 ст. л. олії. Після додавання олiї тісто
до рук не липне. Накрийте миску рушником, поставте для піднімання в тепле місце на годину, за цей час тісто чудово підійде. Його необхідно вимісити,
взяти двома руками і сформувати невелику кульку. Знову залиште його підходити на 30-40 хвилин. Потім змастіть
форму олією. Сформуйте хлібець, це
можна зробити на столі, злегка присипаному борошном, або просто в руках. Перекладіть заготовку у форму. Накрийте рушником, залиште підходити тісто
ще 25-30 хвилин. За бажанням нанесіть
лезом малюнок, потім присипте борошном. Випікайте у заздалегідь розігрітій
духовці при температурі 170-180 градусів близько 40 хвилин. Гарячий хліб
загорніть у чистий рушник і дайте йому
повністю охолонути.
Ароматний домашній хлібчик готовий. Смакуватиме він iз першими стравами, рибою, м’ясом, iз ним смачні домашній джем і мед. Спробуйте і ви спекти власний хліб!

Фірмові пиріжки
Хліб — справжній домашній затишок
«Пропоную вашій увазі простий рецепт заварного хліба, каже господиня.
— У приготуванні немає нічого складного. В результаті у вас вийде ароматний, ніжний хлібчик. Із тоненькою скоринкою і найніжнішим м’якушем. Такий хліб не черствіє впродовж кількох
днів. Завжди необхідно підходити до замішування тіста з хорошим настроєм і
бажанням, ось тоді буде чудовий результат. Саме цьому зараз вчу своїх діток,
і вже вони під моїм керівництвом чудово замішують тісто, і не тільки для хлібця».
Хліб — це домашній затишок. Так
вважає господиня і пропонує перевірений рецепт заварного хліба.
Потрібно: вода — 500 мл (250 мл теплої води, 250 — окропу), сухі дріжджі —
1,5 чайної ложки, цукор — 2 чайні ложки, сіль — 1-1,5 чайної ложки, олія —
3,5 столової ложки, борошно пшеничне
— 4,5-5 стаканів, стакан об’ємом — 200
мл.
У 250 мл теплої води додайте цукор і
сухі дріжджі. Перемішайте, залиште на
5 хвилин — до появи «шапочки». У гли-

«Готую такі пиріжки вже років 15,
це наш улюблений сімейний рецепт, —
каже пані Марина. — У кожної господині є свої секрети в приготуванні смажених пиріжків. Хочу поділитися своїм
фірмовим рецептом, відкривши всі секрети в приготуванні швидкого дріжджового тіста. Зазвичай ми залишаємо тісто
для підходу в теплі або ставимо в холодильник, я ж пропоную помістити його в
холодну воду.
Саме у воді воно й пiдходитиме, зберігаючи вуглекислий газ, оскільки при звичайному бродінні газ іде в повітря, і тісто довше підходить. Підняття тіста у вас
займе від 15 до 25 хвилин. Начинку потрібно приготувати заздалегідь. Пиріжки
виходять дуже ніжні, тонке тісто і море
начинки (на ваш смак), до речі, на другий день вони такі ж м’які. Наразі у мене
дві начинки: зелена цибуля з яйцем і смажена молода капуста. У народі таке тісто
має назву «утопленик».
Складові: вода (тепла) — 700 мл, цукор — 2 столові ложки, сухі дріжджі —
3 чайні ложки, сіль — 1-1,5 чайної ложки, олія — 5 столових ложок, борошно —
4 баночки (0,5 л).

❙ Господиня Марина Гармаш.

❙ Домашній хліб.
Для фритюру: олія — 400-500 мл.
Начинка (1): зелена цибуля — 1-2
пучка, кріп — 1 пучок, яйця курячі варені — 5-7 шт, сіль, чорний мелений перець, лимонний сік-за смаком, олія —
1-1,5 ст. л.
Начинка (2): молода капуста — 1 качан, олія для смаження, сіль, цукор за смаком, томатний сік або томатна паста.
У банку (0,5 л) всипаємо столову ложку
цукру, 3 чайні ложки дріжджів і заливаємо 200 мл теплої води. Дати постояти (5-7
хвилин.) У миску всипати столову ложку
цукру, 1-1,5 чайної ложки солі, 4 столові
ложки олії, 0,5 л води теплої, влити опару й додати борошно, замісити тісто. Наприкінці замісу додаємо ще столову ложку олії.
«Відмірюю борошно саме 0,5 л баночкою, думаю, вона є у кожного, обов’язково
борошно необхідно просіяти», — каже господиня.
Тісто покласти у 2 пакети, зав’язати й
опустити в каструлю з холодною водою.
Хвилин через 15-20 тісто спливе, і вже
можна приступати до виготовлення пиріжків.
Руки і поверхню робочої дошки змастити маслом. «Усе тісто я розміщую в миску, накриваю рушником, — далі уточнює
Марина Гармаш. — Беру необхідну кількість і відщипую (між великим і вказівним
пальцем) розміром iз волоський горіх шматочки, розкочую качалкою і кладу начинку (1-1,5 чайної ложки). Защіпую, як вареник, і відразу ж смажу у великій кількості
олії, швом донизу, на середньому вогні. Готові пиріжки розміщую на друшляк, вистеливши паперовим рушником. Затим —
на таріль і скликаю родину смакувати!»

Котлети для маленьких «нехочухів»
«Карась — солодка і ніжна річкова
риба. Справжнє джерело вітамінів, жирів
у ній практично немає, а ось білка — аж 20
відсотків», — посвячує у важливі харчові
деталі господиня, бо переконана, що страва має бути не лише смачна, а й корисна.
— Із карася готують юшку, маринують,
смажать, запікають у духовці або на мангалі, роблять консерви. Пропоную вашій

❙ Рибні котлети.
❙ Фото з власного архіву господині.
увазі ще один варіант приготування цієї
риби — котлети з карася. Готуються вони
нескладно, з цілком доступних інгредієнтів. Оскільки в рибі є багато дрібних кісточок, я поділюся маленьким секретом, як
легко їх видалити. І найголовніше, такі
котлети не пахнуть рибою, тому їх їдять
навіть маленькі «нехочухи». Спробуйте,
рекомендую!»
Потрібно: карась свіжий — 1,5-2 кг,
свіже сало — 100 г, ріпчаста цибуля —
180-200 г, часник — 3 зубчики, яйце, 2-3
столові ложки манної крупи, сіль, перець
— за смаком, окріп — 1,5-2 столові ложки.
Карасів очистіть від луски, видаліть
нутрощі і зябра. Обріжте з тушки голову,
хвіст і плавники. Закип’ятіть воду, покладіть тушку карася в окріп — приблизно на 3-4 хвилини, потім витягніть і дайте охолонути. Затим видаліть шкуру. Оскільки вона темна, у фарші будуть чорні
вкраплення. Відокремте м’ясо від кісток,
ретельно перебираючи кожен шматочок
руками. Таким чином відходів буде набагато менше, ніж при обробленні сирої
риби. З 1,5 кг свіжої риби у мене вийшло
півкілограма рибного фаршу. Ріпчасту цибулю і часник очистіть від шкірки, із сала
зріжте шкуру. За допомогою м’ясорубки
подрібніть м’ясо карася, сало, цибулю і
часник. Додайте у фарш яйце, сіль, чорний мелений перець за смаком і манну
крупу. Ретельно перемішайте фарш. Долонями, змоченими водою, сформуйте
котлети круглої форми. Обсмажте на олії з
двох боків до золотистої скоринки 4-5 хвилин iз кожного боку. Готуйте без кришки,
на повільному вогні. Такі котлети смачні
як гарячими, так і холодними. М’які, ніжні і соковиті котлети з карася подавайте до
картопляного пюре, рису, гречки. Приготуйте такі котлети своїй сім’ї, вони неодмінно оцінять вашу працю.
Готуйте просто! Смачних і приємних
моментів бажає кулінарна майстриня із
Запорожчини. Ми побачили у її кулінарному записнику ще багато смачних і оригінальних рецептів, тому далі буде. Смачного! ■

СПОРТ. РЕКЛАМА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 ЛЮТОГО 2019

■ ФУТБОЛ

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Заключні матчі 19-го туру. «Динамо» —
«Зоря» — 5:0 (Шапаренко, 34, 45;
Вербич, 38, 53; Соль, 73), «Шахтар»
— «Олександрія» — 2:0 (Марлос, 14;
Мораес, 78; нереалізоване пенальті:
Марлос, 78 («Ш»)).
Лідери: «Шахтар» — 48, «Динамо» — 41, «Олександрія» — 36,
«Зоря» — 28, «Десна», «Ворскла»,
«Маріуполь» — 27.

Слово сильного
Перегравши найближчих конкурентів, лідери
національного чемпіонату підтвердили свою
домінуючу роль у прем’єр-лізі
Григорій ХАТА
Перехресні дуелі всередині
«топової четвірки» прем’єр-ліги
— між першою й третьою та другою й четвертою командами —
вкотре яскраво продемонстрували існування серйозної дистанції, котра розділяє пару вітчизняних грандів та решту команд
чемпіонату країни.
На «Олімпійському» в Києві
столичні динамівці здобули десяту за ліком велику перемогу
над луганською «Зорею» в чемпіонатах країни.
Не було проблем у домашньому матчі й у донецького «Шахтаря» з «Олександрією». Досягши

комфортної переваги в два м’ячі
ще до перерви, надалі підопічні
Паулу Фонсеки впевнено тримали під контролем хід поєдинку.
На правах третьої команди першості «Олександрія» все
ж намагалася показувати зуби,
проте довести до логічного завершення кілька хороших моментів (зокрема, реалізувати два виходи сам на сам) підопічним Володимира Шарана не дозволив
брак майстерності. «У матчах
з таким суперником, як «Шахтар», не можна не реалізовувати стільки моментів», — після
гри пояснював причини поразки очільник «Олександрії».
Без сумніву, мав претензії

вул. Саксаганського, 119, 9 поверх
01032 Київ, Україна
Тел. (044) 332 77 77
www.unl.ua
НАКАЗ
№ 10
Від 25 лютого 2019 року

м. Київ

Щодо змін до Умов випуску та проведення державної
тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»
Затвердити Зміни до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» (реєстраційний номер 118
у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні) (додаються).
Генеральний директор

15

А. С. Бочковський

«Українська національна лотерея». Зміни до Умов випуску та проведення
лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора
№ 10 від 25 лютого 2019р.
ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової
лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ»
І. Внести наступні зміни до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» (номер 118 в Єдиному
реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні):
1. Викласти Додаток №4 «Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет» в новій редакції:
ПРАВИЛА
реєстрації та використання ігрового рахунку гравця
в мережі Інтернет
1. Загальні положення.
1.1. Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати власний ігровий рахунок на
Інтернет сайті Лотереї. Для реєстрації, гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так й додаткові (не персоналізовані)
для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.
1.2. Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право
на відкриття ігрового рахунку має тільки фізична особа, яка може бути
гравцем Лотереї відповідно до цих Умов.
1.3. Будь-які операції на ігровому рахунку гравця, що підтверджені
введенням логіна і пароля гравця, вважаються дійсними і мають юридичну силу.
Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку гравця, електронної пошти та інших даних гравця у випадках
передачі самим гравцем цих даних.
2. Персональній дані гравця та їх перевірка Оператором.
2.1. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Оновлення персональних та інших даних гравця, можливо шляхом внесення змін через Інтернет сайт в особистому кабінеті або шляхом написання відповідного запиту у службу по роботі з гравцями Лотереї за допомогою електронної пошти (e-mail).
2.2. Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб,
які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо, відповідно до чинного
законодавства, цих Умов, або з інших причин, Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкритті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то усі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а
гравець втрачає право на будь-які виграші, які нараховані йому і/або які
він отримав.
2.3. Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність
своїх персональних та інших даних, наданих ним під час реєстрації ігро-

❙ У воротах «Зорі» словенський легіонер «Динамо» Беньямін Вербич
❙ відзначився «дублем».
❙ Фото з сайта upl.ua.
до своїх підопічних і головний
тренер «Шахтаря», адже в захисті «гірники» зіграли не надто
надійно. Особливо проблемним
місцем у протистоянні з «Олександрією» у донецькому колективі став центр захисної ланки,
де після переходу Ярослава Ракицького до «Зеніту» в «Шахтарі» грає дует Кривцов — Хо-

чолава. «Команду й справді залишив її лідер, але сьогоднішні
провали в обороні не пов’язані
з відсутністю Ярослава. Це індивідуальні помилки, котрих
може припуститися будь-який
гравець», — пояснив Давид Хочолава.
А от у динамівському таборі
після здобуття командою най-

вого рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-якого заявника або гравця у будь-який час.
За запитом Оператора гравець зобов’язаний надати відповідне посвідчення особи, зокрема паспорт, посвідчення водія, тощо, який дозволяє повністю ідентифікувати особу та вік гравця.
З метою запобігання фінансовим зловживанням Оператор має право
зробити запит на отримання додаткового документу, що засвідчує особу
гравця в будь-який час, незалежно від того чи проходив гравець первинну перевірку. Перелік додаткових документів включає (але не вичерпується): цифрове фото, на якому гравець зображений з паспортом, свідоцтво
про народження, закордонний паспорт, рахунки за комунальні послуги,
банківська виписка по рахунку / картці тощо. В разі виникнення сумнівів
щодо наданих гравцем документів Оператор має право вимагати проведення відеоконференції з гравцем в режимі реального часу для ідентифікації особи гравця.
На період проведення перевірки особи гравця Оператор має право обмежити доступ до ігрового рахунку гравця.
2.4. Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві дані.
2.5. З метою дотримання чинного законодавства та безпеки, особисті
дані гравців не передаються і не продаються Оператором третім особам.
Для збереження пароля гравцям рекомендується вводити складні паролі,
що складаються з літер і цифр, що не повторюють логін і не є конкретним
словом, а також не публікувати ці дані, не відправляти електронною поштою тощо. Оператор рекомендує відключити функцію запам’ятовування
пароля в браузері перед використанням сайту з ігровим рахунком.
В разі, якщо гравець забув будь-які зі своїх персональних даних, які
використовуються для входу на сайт і доступу до ігрового рахунку, йому
необхідно негайно зв’язатися зі службою підтримки гравців на сайті Оператора або направити електронного листа на електронну адресу Оператора для відновлення даних, або для призупинення дії рахунку з метою запобігання його несанкціонованому використанню.
2.6. Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме, логін та пароль, стали відомі сторонній третій особі,
він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове
обмеження рахунку до з’ясування усіх обставин.
3. Користування ігровим рахунком.
3.1. Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування
та отримання грошових коштів від одного гравця іншому забороняються.
При недотриманні цих вимог, до рахунків гравця може бути обмежено доступ, а у виплаті - відмовлено.
3.2. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця
документи, що підтверджують приналежність певних рахунків цьому гравцеві, а також має право провести перевірку наданих гравцем документів та
приналежності певних рахунків цьому гравцеві. На час проведення перевірки Оператор має право обмежити доступ гравця до ігрового рахунку.
У разі, якщо після внесення гравцем коштів на ігровий рахунок буде
виявлено, що зазначені вище дані гравця в платіжній системі та в системі
Оператора є не повністю ідентичними, Оператор має право скасувати всі
ставки гравця з даного ігрового рахунку та повернути внесені кошти гравцеві з подальшим блокуванням ігрового рахунку. Якщо на момент повернення коштів гравцеві на даному ігровому рахунку доступна сума буде
менше суми, внесеної гравцем спочатку, внаслідок ігрової активності гравця в системі Оператора, гравцеві повертається тільки залишок по рахунку на дату повернення.
3.3. Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або дебетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний
надати в службу підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відредагованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі
факти відповідним правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними дани-

більшої перемоги в сезоні (5:0),
панував піднесений настрій.
«Такі матчі додають упевненості», — наголосив головний тренер «біло-синіх» Олександр
Хацкевич. Примітно, що останній м’яч у ворота «Зорі» забив
іспанський новачок динамівців
Фран Соль, який, нагадаємо, під
час зимового трансферного «вікна» був головною ціллю столичного клубу. Іспанський форвард
забиває за «Динамо» в другому
матчі поспіль, таким чином підтверджуючи статус забивного
форварда. «Радий, що знову вдалося забити, проте хотілося забити ще», — наголосив Соль. ■

ми і даними, представленими гравцем, Оператор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до
тих пір, поки останній не доведе ідентичність і правильність наданої інформації.
3.4. Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений результат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір
негативного балансу. В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до перерахунку, залишаються в силі.
3.5. Оператор має право на введення особливих обмежень щодо рахунків та операцій по цим рахункам для окремих гравців в разі порушення правил проведення Лотереї, правил та обмежень при використанні ігрового рахунку, визначених цими Умовами.
3.6. Гравець самостійно несе відповідальність за виконання всіх умов
для відкриття ігрового рахунку для гри в лотерею та розміщення ставок
згідно місцевих, національних, державних норм законодавства країни,
громадянином якої є гравець.
3.7. З огляду на законодавчі обмеження ряду країн, Оператор не допускає (в межах свого контролю) наявності ігрових рахунків, що були відкриті або використовуються гравцями, що знаходяться під юрисдикцією
певних іноземних країн, включаючи підконтрольні їм території.
4. Політика повернення коштів з ігрового рахунку гравця.
4.1. Кошти можуть бути отримані з ігрового рахунку гравця при дотриманні наступних умов:
— будь-які попередні платежі на ігровому рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;
— особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюватись в
шахрайських діях або будь-яких інших незаконних діях з грошовими коштами;
- рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.
4.2. Гравець має право повністю або частково повернути суму коштів з ігрового рахунку на власний банківський (картковий) рахунок, в разі
якщо гравець не планує в подальшому використовувати дані кошти для
гри в Лотерею. Оператор на запит гравця повертає суму коштів з ігрового
рахунку на банківський (картковий) рахунок гравця за вирахуванням сум
витрат, понесених Оператором в результаті обслуговування такого рахунку, в тому числі вартість будь-яких комісій за перерахування коштів.
4.3. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Оператора про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде
повідомлено гравця. Якщо, внаслідок помилки, у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати не розраховані ставки, які
були зроблені після того, як сталася помилка.
4.4. У разі виявлення фактів неодноразового запиту на виплату грошових коштів, раніше внесених на ігровий рахунок, які не були використані
гравцем для гри в Лотерею, Оператор має право скасувати будь-яке зарахування коштів на ігровий рахунок і стягнути з гравця всі витрати, понесені в результаті обслуговування такого рахунку, в тому числі вартість
будь-яких комісій за перерахування коштів.
4.5. Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через
обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).
4.6. В разі якщо з технічних причин, зарахування коштів на ігровий
рахунок Гравця відбулось пізніше, ніж закриття ігрового рахунку Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравцю надсилається запит
про надання реквізитів банківського рахунку для негайного повернення
платежу.»
II. Прикінцеві положення
1. Ці зміни набирають чинності з дня їх опублікування.
2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття
чинності цими змінами, підлягають виконанню на раніше діючих умовах.
Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями,
залишаються незмінними.
Генеральний директор

Бочковський А.С.

Читайте
в наступному
номері:
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Правда — у природі
Світ усе швидше переходить на відновлювану енергетику, досягаючи тим самим вищого рівня життя.
Україні ж також радять поспішити

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 27 ЛЮТОГО 2019

■ ОВВА!

Алек Болдуїн відчув
загрозу з боку
Дональда Трампа
Президент США ображається
на пародії на себе самого
Здається, вся президентська каденція Дональда Трампа так і пройде в безкінечних скандалах і судових розбірках. Та найбільше дошкуляють колишньому шоумену нападки з боку
«цеховиків». Так, скажімо, черговий сатиричний скетч у вечірньому суботньому шоу викликав настільки негативну реакцію з боку президента США, що він опублікував черговий сердитий «твітт», у якому поцікавився, як телеканали збираються викручуватися зі всіма цими
насмішками над республіканцями, якщо їм доведеться за них відповідати. Головний кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у Білому Домі Пітер Бейкер відповів, що за останні десятиліття жоден президент не погрожував телемережам розправою через пародії на нього.
У свою чергу відомий актор Алек Болдуїн
розцінює заяву президента на своїй сторінці у
Варка ВОНСОВИЧ
Паралельно з тим, як зростає число злиденних людей у Росії, збільшується і кількість
спортивних заходів, на які влада витрачає захмарні суми, проте ними так люблять пишатися росіяни. Ще свіжа в пам’яті Сочинська
зимова олімпіада, яку провели в субтропічному кліматі і, відповідно, витратили на це
найбільшу суму грошей з-поміж аналогічних
попередніх олімпіад; чемпіонат світу з футболу з його стадіонами, які то змило дощами,
то роздовбали баклани. Цього ж року росіяни збираються так само оригінально провести Універсіаду, що пройде в березні у Красноярську — найбільш забрудненому промисловому місті РФ. Але хіба це може зупинити доблесних функціонерів від спорту!
Щоб пустити порох в очі сонцеликому,
а заодно й гостям Універсіади, організатори цих спортивних змагань вирішили навести лад у місті, яке потерпає від промислового смогу, а заодно й прикрасити його. Оскільки через шкідливі викиди сніг у місті (а це

«Твіттері» як загрозу для себе і
своєї сім’ї, адже
він часто пародіює
Дональда Трампа в
телешоу. «Мені цікаво, чи означає цей заклик
президента до своїх прихильників, що моя роль у телешоу робить мене ворогом народу
і є загрозою безпеки для мене і
моєї сім’ї», — висловилась зірка
Голлівуду у своєму «Твіттері».
Алек Болдуїн.
Критика в бік Трампа лунала і з уст інших зірок Голлівуду. Так, скажімо, ди висловити своє обурення поведінкою глана врученні «Золотого глобуса» Меріл Стріп ви держави. Так, минулого року 350 видань,
різко висловилася про Трампа як нелюда. Таку включаючи найбільші в країні і дрібніші регіобурхливу заяву актриси викликала груба па- нальні, опублікували статті, в яких йшлося про
родія президента на журналіста-інваліда.
недопустимість нападок президента на лібеТа й представники ЗМІ не оминають наго- ральні ЗМІ. ■

❙

■ ПАРАД МАРАЗМІВ

Синтепоновий сніжок,
або Росла у Красноярську ялиночка...
синтетична
ж, нагадаємо, — Сибір і сніг там лежатиме
ще до квітня) дуже швидко після випадання
набуває брудно-сірого забарвлення, місцеві
чиновники видали розпорядження прикрити
його білосніжним... синтепоном. Проте вони
не врахували, що за кілька днів і синтепон
забрудниться, адже промислові гіганти продовжують працювати, незважаючи на різноманітні заходи, які проходитимуть у місті. Та
й це ще не кінець: щоб озеленити місто, місцеві можновладці розпорядилися висадити
в місті ялинки... також синтетичні. Їх втикають просто в землю, при цьому розпушуючи

гілочки (ну просто так само, як це робимо ми,
дістаючи з антресолей коробки зі штучними
новорічними деревцями і розпрямляючи злежані в коробках гілочки).
А ще місцева влада потурбувалася, щоб
повітря в місті на час проведення змагань
було чистішим, тож і роздала жителям міста,
які проживають у власних будинках, вугілля,
яке при спаленні не виділяє кіптяви й диму.
Народ зрадів безкоштовному паливу, але ненадовго, адже тут-таки прийшов «наганяй»
— палити в грубах цим вугіллям дозволяється тільки під час проведення Універсіади! ■

По горизонталі:
4. Пахуче дерево чи кущ, що
цвіте навесні білим цвітом. 8. Духовий музичний інструмент. 9. Південний американський штат. 10. Невелика пігментна пляма на шкірі. 11.
Невеличкий квачик, яким священик кропить святою водою. 12. Одна
з країн Великої сімки. 13. Відомий
футболіст, екс-гравець київського «Динамо» та збірної СРСР. 15.
Давньослов’янська богиня любові,
злагоди, родинного щастя. 21. Поема Тараса Шевченка, за яку його
відправили у солдати. 22. Кінь Олександра Македонського. 23. Твердження, яке не потребує доведення.
24. Король поп-музики, який із негра став білошкірим. 26. Театральний псевдонім французького драматурга та актора Жана-Батиста Поклена. 27. Худоба.
По вертикалі:
1. Свирид Петрович Голохвастов за натурою. 2. Індійський штат
на кордоні з Пакистаном. 3. Сучасна
назва Константинополя або ж Царгорода. 5. Давньогрецький бог і повелитель вітрів. 6. Давньогрецький
драматург, автор драми «Іфігенія в
Тавриді». 7. Дві довгі жердини з набитими на них приступками, на яких
виступають актори на маскарадах. 9.

Пристрій для передавання друкованого тексту на відстані. 14. Удар знизу в боксі. 16. «І день іде, і ніч іде.
І голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде ... правди і науки?»
(Тарас Шевченко). 17. Один із останніх князів київської династії, який, як
стверджують науковці, першим охрестив Київ. 18. Мускусний щур, що
живе у річках та озерах і має цінне
хутро. 19. Мішанина кількох мов, не
притаманна літературній мові. 20.
Наперед продумана послідовність
дій. 25. Українська націоналістична
організація, яка недавно відзначила
90 років від дня заснування. ■
Кросворд №22
від 26 лютого

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
28 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер захiдний,
7-12 м/с. Температура вночi близько 0, удень +6...+8.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi 0...+2, удень +9...+11. Яремче: вночi 1...+1, удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +6...+8.
Рахiв: уночi 0...+2, удень +10...+12.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-2…+3
+4…+9

-2…+3
+8…+13
Схід

хмарно

Центр

-2…+3
+3…+8

-2…+3
-2…+3

дощ

26 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай —
37 см, Мiжгiр’я — 4 см, Рахiв — 16 см, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — 1 см, Яремче — немає, Коломия — немає, Пожежевська — 34 см.
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сніг

Південь -2…+3
+4…+9
дощ,
гроза
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культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Під час сварки з батьками син
кричить:
— Я хочу романтики, пригод,
грошей! Я йду з дому і не намагайтеся мене зупинити!
Його батько піднімається і йде
за ним.
— Навіть не пробуй мене зупинити!
— Та хто тебе зупиняє? — обурився батько, — я одягаюся й iду з
тобою.
***
— Дівчино, подаруйте мені
свою фотографію.
— А навіщо вам? (Кокетливо)
— А я її на сервант поставлю,

щоб діти боялися по цукерки лазити.
***
Жінка купує на базарі десять
півнів і одну курку.
Продавець їй каже:
— Треба навпаки: десять курей
та одного півня.
Вона:
— Нехай хоч їй пощастить.
***
Біла жінка у віці народила чорного хлопчика. Побачивши його,
вона посміхнулася:
— От буде задоволений мій
старий! Він обожнює чорний гумор.
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