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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,862 грн 

1 € = 0,577 грн

1 рос. руб. = 0,408 грн

Хоровий колектив 

із 100-літньою 

історією після 

концерту в Києві 

відправиться у турне

По-українськи гостей 

пригощають варениками 

з маслом, а не «блiнамi» 

з лопати

стор. 3» стор. 11»

На Харківщині 

переселенці з Донбасу 

отримали квартири 

у відремонтованому 

будинку

стор. 3»

Своя домівка «Думкою» багатаМасниці вітають весну

Батурин — святе місце для кожного українця.
Фото Національного заповідника гетьманської столиці в мережі «Фейсбук».

❙
❙

У його грудях билося 
українське серце
Чи була б Україна без гетьманування Кирила Розумовського?
«Україна молода» продовжує цикл публікацій до 350-річчя 
гетьманської столиці у Батурині стор. 10—11»
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«Усе, що зі мною відбувається, я розцінюю як роботу репресивної машини Кремля 
у Криму. Це відверта помста особисто мені, як людині, яка захищає та підтримує 
українських політичних в’язнів на території Росії, а також представників кримсько-
татарського народу».

Климент
архієпископ Сімферопольський 

і Кримський

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 Колишня терористка «Л/ДНР», легендарний коман-
дир танкового екіпажу Світлана Дрюк із позивним «Віте-
рець» перейшла на бік України і тепер співпрацює з ук-
раїнською контррозвідкою.
 Героїня фільму «Ополченочка» розкрила сценарій, 
який може застосувати Росія у разі масштабного насту-
пу на Україну. Про це повідомляє ТСН.
 Світлана пройшла шлях від санітарки до команду-
вання полком. Щоб вивести її з окупованої території, ук-
раїнські військові провели ювелірну операцію.
 Буквально до дня виходу сюжету «Вітерець» роз-
повідала терористам, що перебуває в Ростові, у приват-
них справах. Вона декілька місяців відправляла «селфі» 
з території України і переконувала, що була в Росії.
 «Поки, за легендою, я в лікарні в Росії», — розпові-
ла Світлана.
 У «ДНР» вона отримувала посади в реактивному 
дивізіоні під час штурму Дебальцевого, в батальйоні 
«Чебурашка» і в горезвісній «дев’ятці». Вершиною 
кар’єри стало командування «одинадцятим полком», 
найбоєздатнішим підрозділом бойовиків.
 «Мені кажуть, мовляв, ти воювала, ти вбивала лю-
дей. Так, я в 14-му році стала начальником штабу дивізіо-
ну. Я себе не виправдовую, просто тоді був такий час, і я 
виконувала те, що мені говорили», — сказала жінка.
 В Україні у неї з’явився друг із числа співробітників 
спецслужб, який зіграв чималу роль у переході Світла-
ни на українську сторону.
 «Я маю тут, сподіваюся, друга, який мені набагато 
ближчий. Він співробітник спецслужби. І ставлення всіх 
хлопців, які беруть участь у моїй нинішній долі, дуже 
відрізняється від того, що я там бачила. Не шкодую», 
— зазначила вона.
 Також Світлана «злила» українським військовим 

найважливішу інформацію про танк «Привид». Його і 
ще сім танків за наводкою «Вітерця» підірвали українсь-
кі воїни.
 Жінка має відомості про 30 кадрових російських вій-
ськових, яких Росія відправила вбивати українців, щоб 
не давати охолонути гарячій точці на Донбасі. Світлана 
готова давати свідчення з цього приводу в Гаазі.
 «Приїжджаючи до нас, вони одразу ж підписують 
наказ, за яким не мають права спілкуватися з нами, або-
ригенами, тільки щодо служби. Їм не можна спілкуватися 
з жінками, на що вони благополучно плюють», — роз-
повідає Світлана.
 На своїй високій посаді вона отримала доступ до 
секретного алгоритму, за яким росіяни збираються вво-
дити армію на українську територію. У кожній війсь-
ковій частині так званої «ДНР» є пункт прийому особо-
вого складу. І там уже підготовлені документи прикрит-
тя на кожного з російських солдатів, яких заведуть під 
виглядом мобілізації місцевих роботяг. На базі одного 
«ДНРівського» полку за лічені години повинні розгор-
нутися три російські. У масштабах усього Донбасу це — 
до сотні тисяч солдатів.
 «І всі росіяни за списком є місцевими. З кожно-
го полку робиться три частини — якщо в полку дві ти-
сячі осіб, то зайде шість тисяч росіян», — повідомила 
жінка.
 Вона додала, що готова воювати за Україну в разі 
масштабної агресії Росії. ■

Ірина КИРПА

 Представників ООН, ОБСЄ та Ради 
Європи вже поінформували про неза-
конне затримання архієпископа Кли-
мента в окупованому Криму. Як роз-
повіли в прес-службі Київської мит-
рополії ПЦУ, інцидент стався пізно 
ввечері 3 березня на автовокзалі міс-
та Сімферополь. Єпископа православ-
ної церкви України Климента затри-
мали поплічники Кремля саме в той 
момент, коли той сідав в автобус для 
поїздки до російського міста Ростов-
на-Дону. Там священик повинен був 
зустрітися в СІЗО з наймолодшим ук-
раїнським політв’язнем Павлом Гри-
бом. Нагадаємо, що на даний час 20-
річний хлопець перебуває на межі 
життя та смерті через прогресування 
небезпечних хвороб, однак належної 
медичної допомоги не отримує.
 Місія архієрея Кримської єпархії 
в Криму Климента полягає не лише 
у захисті українських арештантів, а 
й у зборі інформації про умови їх ут-
римання та оприлюднення кричущих 
фактів беззаконня з боку російських 
окупантів.
 Однак, за відомою лише росій-
ським «спецслужбам» причиною, 
Климент сам став незаконно обвину-
ваченим i був доставлений до Київсь-
кого районного відділу поліції міс-
та Сімферополь. Понад п’ять годин 
російські спецслужби незаконно ут-
римували священика Київської пра-
вославної церкви на підставі фейко-
вих звинувачень у крадіжці. Коли 
поплічники Кремля зрозуміли, що 
«пришити» кримінальну справу не-
можливо, почали звинувачувати ар-
хієпископа Климента у... нецензур-
ній лайці. «Мене змусили відкрити 
валізу та обшукали з ніг до голови, 
— розкрив скандальні подробиці за-
тримання архієпископ Климент, як 
тільки вийшов на свободу. — Все, що 
зі мною відбувається, я розцінюю як 
роботу репресивної машини Кремля 
в Криму. Це відверта помста особис-
то мені, як людині, яка захищає та 
підтримує українських політичних 
в’язнів на території Росії, а також 
представників кримсько-татарсько-
го народу». Аналогічної точки зору 
дотримуються активісти громадсь-
ких організацій на території анек-
сованого півострова, а також пред-
ставники офіційної влади в Києві.
 «Окупанти подолали новий рубіж 
абсурду, — заявив адвокат Еміль 
Курбедінов. — Архієпископа Кли-
мента затримали на підставі фей-
кових звинувачень, а далі все від-
бувається за заздалегідь складеним 
сценарієм. Пройде так званий «суд», 
який винесе вирок за статтею «дріб-
не хуліганство» ні в чому не винній 
людині. Моєму підзахисному загро-
жує або 15 діб арешту, або традицій-

ний у подібних випадках штраф». 
Наразі архієпископ Климент живе 
у режимі постійного телефонного 
зв’язку з представниками українсь-
кого МЗС, адвокатами та правоза-
хисниками, які надають йому допо-
могу.
 «Окупаційна влада за будь-яку 
ціну, нехай навіть i незаконно, гото-
ва виписати Клименту адміністра-
тивний арешт, позбавивши його тим 
самим можливості захищати та мо-
рально підтримувати арештантів з 
України, — вважає уповноважена 
Верховної Ради з прав людини Люд-
мила Денiсова. — Росія боїться, що 
всьому світу стане відома правда про 
стан здоров’я політв’язня україн-
ця Павла Гриба. Їм є що прихову-
вати! Ми просто зобов’язані надати 
допомогу архієпископу Клименту, 
це наш обов’язок, тому що йдеться 
про людину, яка багато зробила для 
нашої країни». Уже відомо, що всі 
зібрані факти про незаконне затри-
мання, фейкові звинувачення та пог-
рози архієпископу Клименту, а та-
кож інформацію про свавілля оку-
паційної влади в Криму передадуть 
представникам ООН, ОБСЄ та Ради 
Європи.
 «Ми бачимо справжнє обмеження 
прав i свобод віросповідання людей, 
які перебувають на території окупо-
ваного Криму, — заявила офіційний 
представник зовнішньополітичного 
відомства Катерина Зеленко. — Росій-
ські окупанти власними діями лише 
зайвий раз довели свою непримирен-
ність щодо українського православ’я 
на анексованому півострові».
 Адвокати архієпископа Климен-
та вже подали заяву за фактом неза-
конного затримання до прокуратури. 
Зазначимо, що керівник інформа-
ційного відділу Православної церк-
ви України (ПЦУ) архієпископ Кли-
мент активно виступив проти анексії 
Криму в 2014 році. Поміж активістів 
руху опору він «живим щитом» пе-
рекривав дорогу росіянам до війсь-
кової частини у селі Перевальне, що 
під Сімферополем. Після анексії пів-
острова Климент залишився на те-
риторії окупованого Криму, попри 
тиск російської влади на Українсь-
ку церкву, та продовжив свою діяль-
ність. Він був громадським захисни-
ком українського активіста Володи-
мира Балуха, відвідував у російсь-
кій колонії режисера Олега Сенцова 
під час його протестного голодуван-
ня, а також надавав підтримку ук-
раїнським морякам, захопленим у 
Керченській протоці по шляху про-
ходження з Одеси до Маріуполя. На 
сьогодні єпископ православної церк-
ви України Климент очолює Право-
славну місію допомоги політичним 
в’язням, які перебувають на тери-
торії Росії. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

  Російські окупаційні вій-
ська 3 березня дев’ять разів 
порушили режим припинен-
ня вогню, десять разів засто-
сувавши озброєння, заборо-
нене Мінськими домовленос-
тями, і витративши 100 мін 
різних калібрів.
 У смузі відповідаль-
ності оперативно-тактично-
го угруповання «Схід» ворог 
двічі обстріляв наші позиції: 
з мінометів калібрів 120 та 
82 мм — у районі населеного 
пункту Водяне; з мінометів 
82-го калібру та великокалі-
берних кулеметів — поблизу 
села Гнутове.
 У смузі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ» против-
ник здійснив сім обстрілів по-
зицій підрозділів Об’єднаних 
сил: iз мінометів калібру 120 
мм — поблизу населених пун-
ктів Новозванівка, Новоолек-
сандрівка та Хутір Вільний; 
iз мінометів 120-го калібру 
та автоматичних станкових 
гранатометів — біля селища 
Новолуганське; з мінометів 

120-го та 82-го калібру, оз-
броєння бойових машин пі-
хоти та великокаліберних 
кулеметів — поблизу міста 
Попасна; з мінометів каліб-
ру 82 мм i великокаліберних 
кулеметів — у районі населе-
ного пункту Лобачеве; з ав-
томатичних станкових гра-
натометів i стрілецької зброї 
— біля села Кримське.
 Під час обстрілів одного 
нашого військовослужбов-
ця поранили. Жоден обстріл 
підрозділів Об’єднаних сил 
не залишився без адекват-
ної відповіді вогнем iз чер-
гових вогневих засобів. За 
даними розвідки, двох оку-
пантів знищено, одного 
поранено.
 Станом на 7-му годи-
ну ранку 4 березня против-
ник двічі обстріляв iз міно-
метів калібру 120 мм позиції 
підрозділів Об’єднаних сил у 
смузі відповідальності опе-
ративно-тактичного угрупо-
вання «Схід» біля населених 
пунктів Лебединське та Во-
дяне. Втрат серед наших за-
хисників немає. Об’єднані 
сили надійно контролюють 

противника на лінії зіткнен-
ня, дотримуючись при цьо-
му умов припинення вогню.
 У неділю українські вій-
ськові збили БПЛА против-
ника типу «Орлан-10». А 
1 березня на одному iз взвод-
них опорних пунктів окре-
мої механізованої брига-
ди, яка тримає оборону на 
Світлодарському напрям-
ку, військовослужбовці ба-
тальйонної тактичної групи 
окремого загону спеціально-
го призначення «Азов» На-
ціональної гвардії Украї-
ни помітили над позицією 
безпілотний літальний апа-
рат противника. Гвардій-
ці пропустили його через 
першу позицію та відкри-
ли загороджувальний во-
гонь по безпілотнику зі 
штатної стрілецької зброї. 
О 7-й годині 43 хвилини на 
висоті 150 метрів у безпі-
лотний літальний апарат 
вдалося вцілити. Військо-
вослужбовці знайшли зби-
тий дрон i передали його 
фахівцям спеціальних 
підрозділів. БПЛА, збитий 
пильними гвардійцями, ви-
явився російським безпі-
лотним літальним апара-
том типу «Елерон». Наразі 
фахівці вивчають збиті во-
рожі безпілотники та носії 
інформації.
 Додамо, що здобутком 
українських військовослуж-
бовців на передовій стало та-
кож знищення Олександра 
«Скіфа» — командира роти 
11-ї мотострілецького пол-
ку «Восход» окупаційних 
військ. ■

КРИМНАШИЗМИ

Зупинити 
духовного пастиря
Архієпископа Климента затримали, аби не 
допустити до українських в’язнів совісті

■

ДО РЕЧІ

 На кінець лютого 19 із 60 зареєстрованих на Львівщині церковних громад УПЦ Мос-
ковського патріархату перейшли до складу новоствореної Православної церкви України. А 
минулої неділі ліквідована у лютому парафія Української греко-католицької церкви храму 
Стрітення Господнього у Львові також ухвалила рішення про перехід до Православної цер-
кви України. Про це повідомив представник громади Ігор Барановський.
 Останні 17 років у згаданому храмі проводили служби і греко-католики, і римо-католи-
ки, а у 2018 році між парафіянами двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкли-
кала свого священика, не призначивши нового. У лютому 2019 року УГКЦ ліквідувала па-
рафію храму Стрітення Господнього.

■

НА ФРОНТІ

Непроханих 
«пташок» — у вирій
Українські армійці збили дрони 
запоребрикових терористів

■

Командир танкового екіпажу Світлана Дрюк.
Фото з сайта nikopolnews.net.

❙
❙

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Кацапiв розриває вiд злостi
Легендарний командир 
«ДНР» перейшла на бік 
України і здала плани Кремля

■
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Своя домівка
Переселенці з Донбасу 
отримали квартири 
у відремонтованому будинку
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У селищі Дослідне Красноградського райо-
ну дванадцять родин з окупованої частини Дон-
басу отримали комфортабельне житло. Власни-
ки ордерів вселилися до двоповерхового будин-
ку, де 20 років тому розташовувався лаборатор-
ний корпус дослідної станції сільгоспінституту. 
«Тут були голі стіни без вікон і дверей, — роз-
повів міський голова Краснограда Володимир 
Максим. — Тепер це комфортабельна будівля, 
реконструйована за сучасними технологіями. У 
приміщенні встановили енергозберігаючі вікна 
та двері, провели необхідні комунікації. Кожна 
квартира має лічильники тепла і води. Цей бу-
динок — комунальна власність міста. Війна за-
кінчиться, люди повернуться додому, а споруда 
буде використана для вирішення соціальних пи-
тань місцевих жителів».
 Серед тих, хто отримав нове житло, пересе-
ленка з Луганської області Ганна Кузьміна та її 
родина, в якій троє дітей. «Дуже раді, що нам 
дали двокімнатну квартиру з ремонтом і навіть 
подарували ліжка й дивани для діточок, — ска-
зала жінка. — У нас є кухня, ванна. До цього ми 
винаймали дім у селі Зоряне Красноградського 
району. Тут нам усе надзвичайно подобається, 
просто шалено раді».
 На реконструкцію покинутої будівлі витрачено 
5,5 мільйона гривень. Цю суму виділив «Українсь-
кий фонд соціальних інвестицій» за фінансової під-
тримки уряду Німеччини. Завдяки іноземним пар-
тнерам на теренах регіону наразі триває реконс-
трукція ще шістьох будівель, де також безплатно 
отримають житло переселенці з Донбасу.
 Як «УМ» уже повідомляла, у квітні минуло-
го року підписано фінансову і проектну угоду, 
якою передбачається виділення урядом ФРН до-
даткових 9 мільйонів євро на створення соціаль-
ного житла для людей, які через війну змушені 
були покинути рідні домівки. Грантові кошти 
спрямували до Дніпропетровської, Запорізької, 
Харківської областей та в міста неокупованої 
частини Донбасу. Реалізація проекту допоможе 
отримати квартири тисячам переселенців. ■

ПОПОВНЕННЯ

Зелений гекон 
українізувався
У Черкасах продовжили рід 
екзотичні земноводні 
з Мадагаскару
Людмила НІКІТЕНКО

 Новина з Черкаського зоопарку: тут народилося двоє ма-
дагаскарських геконів.
 Як розповідають «УМ» працівники цього зоосаду, мада-
гаскарський гекон, або зелена фельзума, — вид геконів, що 
є досить поширеним серед тераріумістів-любителів.
 «У природі ці гекони мешкають на півночі Мадагаскару і 
на деяких ближніх островах. Довжина дорослих особин сягає 
28—30 сантиметрів. Живуть у лісових місцевостях із дуже ви-
сокою вологістю», — пояснюють у зоопарку.
 Виявляється, майже все своє життя гекони проводять на 
деревах. Активні вдень. Живляться комахами, членистоногими, 
фруктами, нектаром і пилком.
 «Зараз ці зелені малюки перебувають у розпліднику. Вони 
спочатку мали довжину всього кілька сантиметрів, але швидко 
ростуть», — зазначають у Черкаському зоопарку. ■

■

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Відійшов у засвіти в Івано-Фран-
ківську 65-річний актор Сергій Рома-
нюк. Славу і впізнаваність акторові у 
1990-ті принесло українське кіно. 
 «Його людська і чоловіча фактура 
була ніби спеціально витворена для 
ролей масштабних, епічних образів, 
що пробивають товщу історичного 
часу, — ділиться кінознавець Сергій 
Тримбач.— І в Романюка, на щастя, 

були такі ролі: у «Молитві за гетьма-
на Мазепу» Юрія Іллєнка, «Мамаї» 
Олеся Саніна, «Івані Силі» Віктора 
Андрієнка, «Владиці Андреї» Олеся 
Янчука, де він зіграв самого Андрея 
Шептицького — в його реальний іс-
торичний зріст. Було й чимало інших 
ролей і фільмів, серед яких виокрем-
лю «Гетьманські клейноди» Леоні-
да Осики, «Страчені світанки» Гри-
горія Кохана, «Приятель небіжчика» 
В’ячеслава Криштофовича, «Райські 

птахи» Романа Балаяна... Він умів 
писати своїх персонажів ніби двома 
пензлями — великим і малим, що по-
давав деталі, нібито дрібні, але ж на-
прочуд важливі. Останньою у Рома-
нюковій фільмографії стоїть стрічка 
«Толока», екранізація Шевченково-
го вірша «У тієї Катерини хата на по-
мості...» режисера Михайла Іллєнка. 
Нас очікує нове побачення з прекрас-
ним актором...»
 «Поза святими Тайнами і добри-
ми ділами нема іншої дороги до Бо-
жої благодаті, крім молитви», — ка-
зав митрополит Андрей Шептиць-
кий. Це була Ваша велика робота...
Нехай Господь приймає у свої обій-
ми», — так відреагував на втрату 
колега з Театру імені Івана Фран-
ка, міністр культури Євген Нищук, 
який у 2008 році разом із Сергієм Ро-
манюкам знімався у фільмі «Влади-
ка Андрей». ■

ВТРАТИ

Владика історичних ролей
Сергій Романюк зіграв Андрея Шептицького 
й інші епічні образи

■

Інф. «УМ»

 Володимиром його назвав батько 
— на честь двох своїх улюблених по-
етів: Сосюри та Cамійленка.
 Івасюк буквально виріс на репе-
тиціях учительського хору, в якому 
співали батьки. Не дивно, що в десять 
років і сам співав так, що став відо-
мим у рідному місті Кіцмань. У 15 про 
нього почули Чернівці, а вже у 20 го-
ворила вся Україна.
 Паралельно з естрадною кар’єрою 
Івасюк вчився у Чернівецькому ме-
дичному університеті. Володимира 
звідти відрахували, буцімто за від-
ставання. Та насправді — за участь в 
«політичному інциденті». Івасюк був 
одним із тих, хто в 1966 році повалив 
пам’ятник Леніна у рідному селі Кіц-
мань. 
 1971 рік прославив Володимира 
Івасюка на весь Союз. Тоді його «Чер-
вону руту» визнали найкращою піс-
нею року. Заспівав він її разом із На-
зарієм Яремчуком та Василем Зінке-
вичем зі сцени в Москві. Наступного, 
1972, року на весь Радянський Союз 
дзвінко прозвучала вже інша його 
знакова пісня — «Водограй». 
 Володимир Івасюк став одним 

зі знакових творців популярної ук-
раїнської естрадної музики. За 30 
років, які він встиг прожити, напи-
сав 107 пісень та 53 інструменталь-
них твори. А ще писав музику до 
спектаклів. Та серед цього справді ве-
ликого і розмаїтого творчого спадку 
не знайдете жодної пісні російською 
мовою. Івасюк завзято відмовлявся 
писати навіть музику до російських 
текстів. Говорив: «Я — український 
композитор». 
 Коли у 1979 році радянська влада 
вирішила з помпою святкувати 325-
річчя Переяславської угоди, Івасю-
ку пропонували створити музику на 
хвалебні вірші. Та він на це не пішов. 
Зробив протилежне: замість прослав-
ляння горезвісного «возз’єднання» 
сів писати музику для опери козаць-
кої доби.
 Того ж року Володимира Івасю-
ка не стало. 18 травня його знайшли 
повішеним у Брюховицькому лісі під 
Львовом. Офіційна версія тодішньої 
влади — самогубство. Та в неї ніхто 
не вірить. Бо занадто багато підстав 
для сумнівів у намірі накласти на 
себе руки має життєствердна біогра-
фія Івасюка. Так, за два місяці до 
смерті молодого композитора викли-

кали в КДБ для бесіди з приводу го-
норарів, які він повинен був одержа-
ти за вихід своїх платівок у Канаді. 
Володимира переконували переда-
ти ці гроші у «Фонд миру» в обмін 
на дозвіл виїхати в Америку. Але за-
кордон геть не цікавив Івасюка. І він 
відмовився. Між датою зникнення й 
датою смерті Івасюка є загадковий 
проміжок часу: майже місяць неві-
домості. 24 квітня 1979 року Володи-
мир забіг додому, сказав, що повер-
неться за годину, і… зник. Поліція 
вела пошуки до 11 квітня, потім за-
крила справу. А тіло знайшов начеб-
то випадковий солдат, що наткнувся 
на нього в лісі 18 травня.
 Дотепер ані родичам, ані праців-
никам музею Івасюка не відкрива-
ють архіви цієї справи. Усі папери 
зберігаються в Москві під грифом 
«таємно». Генеральна прокуратура 
вже незалежної України двічі понов-
лювала розслідування обставин смер-
ті Івасюка: у 2009 та 2014 роках.
 У лютому 2015-го прокурор Львів-
щин Роман Федик заявив: Івасюка 
вбили працівники КДБ. ■

ПАМ’ЯТЬ

Недоспівана мелодія
70 років тому народився видатний український 
композитор, поет, творець популярної української 
музики Володимир Івасюк

■

Володимир Івасюк.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙

Олена ЯРОШЕНКО

 Сиропуст, Масниці, Запусти, Колодій... Тра-
диційно в Україні на святі проводів зими і зуст-
річі весни, коли поминають і просять підтримки 
у предків, обряди спрямовані не на бої, змагання 
і вуличні забави, а на родинні святкування, культ 
родючості й життя. Обрядова страва передпосто-
вого тижня у нас — вареники з пшеничного або 
гречаного борошна, начинені сиром, политі сме-
таною, а не «блiни» з ікрою. 
 Вареники з сиром — ритуальна страва, 
пов’язана з символікою місяця: адже, як відомо, 
Масницю справляють завжди на місяці-молодику.
 Подихати свіжим повітрям під Києвом та 
вдосталь наїстися вареників у чудовій компанії 
запрошує Клуб мандрівників НавколоUA. Цілий 
день гарної природи, народних традицій, весе-
лощів і смаколиків! У колоритному й привітно-
му етнографічному комплексі під відкритим не-
бом «Українське село», де відтворено побут на-
ших предків, можна також завітати в гості до 
народних майстрів, повчитися у них різним ре-
меслам. Колодія тут відзначають особливо яскра-
во і колоритно. Основне обрядове дійство з етніч-
ною музикою, іграми на галявині й дванадцятьма 
видами вареників завершиться спаленням Море-
ни. З Києва о 10-й ранку від станції метро «Жи-
томирська» сюди везтиме бажаючих спеціальний 
автобус. Так само святкові Масничні дійства тра-
диційно відбудуться в Пирогові та на цетральних 
площах більшості обласних міст. ■

СВЯТО

Масниці вітають весну
По-українськи гостей пригощають варениками 
з маслом, а не «блiнамi» з лопати

■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачену довідку на право власності на 
квартиру ЖБК «Луч» №22 від 28 лютого 
1992 року, видану на ім’я Пастушенко Гали-
ни Василівни, вважати недійсною.

■
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Порошенко звільнив 
Гладковського 
 Президент України Петро Порошен-
ко підписав указ про звільнення Олега 
Гладковського з посади першого заступ-
ника секратаря Ради національної безпе-
ки і оборони України. «Так само його зня-
то з посади голови Міжвідомчої комісії з 
політики військово-технічного співробіт-
ництва та експортного контролю», — до-
дав Петро Порошенко на своїй сторінці у 
«Твіттері». Він також публічно звернув-
ся до НАБУ із проханням розслідувати 
резонансні публікації і покарати винних. 
«За кілька років жодного разу не дозво-
лив собі звертатися до керівництва НАБУ 

з питань конкретного розслідування. Роб-
лю це вперше. Публічно звертаюсь із за-
кликом до НАБУ розслідувати резонанс-
ні публікації і розставити всі крапки над 
«і». Якщо хто винен — покарати!» — за-
значив Президент.

«Північний потік—2» 
залишить Україну без 
транзиту 
 У разі запуску російського проекту 
«Північний потік—2» Україна втратить 
весь транзит газу через свою газотран-
спортну систему. Про це в ефірі 5 кана-
лу заявив глава «Нафтогазу України» Ан-
дрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ. 

«Ми втратимо весь транзит. Увесь. Тому 
що є ще «Турецький потік», який побуду-
ють і з великою ймовірністю запустять до 
кінця 2019 року. Він теоретично може за-
брати понад 30 млрд. кубометрів. Також 
55 млрд. кубометрів із території України 
може забрати «Північний потік—2». Якщо 
їх скласти, це близько до нинішнього обся-
гу транзиту через територію України», — 
сказав Коболєв. Він зазначив, що «Північ-
ний потік—2» також потрібно аналізува-
ти не у фінансовому плані, а з точки зору 
безпеки. «Якщо транзит газу через тери-
торію України не буде проходити, ймовір-
ність повноцінної військової агресії карди-
нально зросте», — сказав Коболєв.

Катерина БАЧИНСЬКА

 До президентських виборів за-
лишається менше місяця, і кожен 
із кандидатів робить усе можли-
ве, щоб зберегти підтримку своїх 
виборців. Гасла, заяви, обіцянки 
та передвиборчі програми — од-
вічна боротьба кандидатів за свій 
електорат. Тому очевидно, що ау-
диторія кожного з політиків має 
спільні запити та очікування від 
свого кандидата. Проте саме в 
цей період, коли до моменту го-
лосування залишається все мен-
ше часу, для кандидатів розпочи-
нається найнебезпечніший етап. 
Адже будь-яка заява, подія, скан-
дал або ж обіцянка може стати як 
щасливим квитком у майбутнє, 
так і поразкою всієї президентсь-
кої кампанії. 
 Лише  впродовж минулого 
тижня в Україні було опублікова-
но три соціологічні дослідження 
щодо рейтингів кандидатів у пре-
зиденти. Лідери залишаються нез-
мінними — це Володимир Зеленсь-
кий, Петро Порошенко та Юлія Ти-
мошенко. За останніми соціологіч-
ними дослідженнями Київського 
міжнародного інституту соціоло-
гії, соціологічної агенції «Фама», 
Українського інституту соціаль-
них досліджень імені Олександра 
Яременка та Центру «Соціальний 
моніторинг», а також досліджен-
ням видання «Новое время» ми 
вирішили змалювати портрет се-
редньостатистичного виборця Во-
лодимира Зеленського, Петра По-
рошенка та Юлії Тимошенко. Хто 
він — цей виборець, де проживає, 
скільки йому років та навіть якою 
мовою спілкується. 
 Новачок на виборах, проте  з 
першиим рейтингом — це Воло-
димир Зеленський. За останніми 
рейтингами КМІСу, він має 26,4% 
підтримки виборців. Портрет його 
електорату виглядає приблизно 
так: переважно — це молоді люди 
18-34 років, саме вони складають 
41% загальної підтримки актора. 
Мешкає виборець Зеленського у 
південній частині України, проте 
так само значний відсоток готовий 
підтримати його і на сході країни. 
Найменше за пана Зеленського го-
тові голосувати виборці 60+, лише 
5% електорату зрiлого вiку зазна-
чили, що Зеленський — їхній кан-

дидат. За даними аналітиків, живе 
виборець Зеленського у великому 
місті — з населенням понад пів-
мільйона мешканців, має серед-
ню спеціальну освіту.
 Для Петра Олексійовича це 
будуть другі президентські вибо-
ри. У 2014 році він здобув перемо-
гу в один тур. Очевидно, що цього 
разу повторити це вже не вдасться. 
Проте рейтинг чинного гаранта, 
за даними КМІСу, в сiчнi-лютому 
почав зростати. За останньою со-
ціологією, Петро Порошенко має 
18% підтримки електорату. Тери-
торіально його найбільше підтри-
мують у Західній Україні. Кон-
куренцію в цьому регіоні йому не 
може скласти жоден із кандидатів. 
Там його готові підтримати майже 
36% виборців. А вікова категорія 
підтримки Порошенка — це від 40 
до 59 років. За гендерною ознакою 
— це переважно жінки з вищою ос-
вітою, які спілкуються українсь-
кою мовою та ходять до ПЦУ. 
 Політик iз досвідом — Юлія 
Тимошенко. Вона вже втретє на-
магатиметься очолити країну. У 
2010-му її конкурентом був Вік-
тор Янукович, у 2014-му — чин-
ний Президент Петро Порошен-
ко, проте зараз Леді Ю має вже 
двох конкурентів. І хто знає, 
може, з’явиться й ще один. Адже 
після об’єднання Андрія Садово-
го з Анатолієм Гриценком рей-
тинг останнього може зрости. Але 
на скільки — покаже час. Як же 
виглядає виборець Юлії Володи-
мирівни? За останніми рейтин-
гами КМІСу, вона має підтримку 
13,8%. Проживає її електорат пе-
реважно у північній частині краї-
ни, проте значний відсоток під-
тримки пані Тимошенко знахо-
диться і в центральній частині 
країни. Її виборець — це пере-
важно люди від 45 до 60+. За со-
ціологією, це близько 20% її елек-
торату, а от найменше готова го-
лосувати за Юлію Тимошенко  мо-

лодь. Лише 6% виборців від 18 до 
29 років сказали, що підтримають 
її на виборах.  Якщо ж визначати 
переважну більшість виборців Ти-
мошенко за гендерною ознакою, 
то це будуть жінки-пенсіонерки. 
Мешкають вони в селі або зовсім 
невеликому містечку. 
 І якщо ще в дослідженнях 
грудня український виборець був 
не дуже активним і більшість з 
опитаних не могли чітко відповіс-
ти, за кого все-таки віддадуть свій 
голос, то, за соціологією, на поча-
ток березня 2019 року виборці де-
кларують високу електоральну 
активність. Відповідно до резуль-
татів третьої хвилі опитування, що 
відбулась наприкінці лютого 2019 
року, намір узяти участь у виборах 
мають 91,8% опитаних, вагають-
ся — 1,3%, а 6,9% не мають намі-
ру голосувати. За місяць до виб-
орів більшість (62,6%) з опитаних 
вказали, що визначились, за кого 
голосуватимуть на президентсь-
ких виборах, тоді як 15,1% схиля-
ються до вибору одного кандида-
та, 11,4% вагаються між кілько-
ма кандидатами, а 10,8% узагалі 
не знають, за кого голосувати. 
 Таким чином, за місяць до пре-
зидентських перегонів картина із 
запитами та очікуваннями вибор-
ців стає все чіткішою. Адже най-
більше люди переймаються вирі-
шенням конфлікту на Донбасі, бо-
ротьбою з корупцією та сумами 
в комунальних платіжках. І для 
кожного кандидата очевидно, що 
чим більше він говоритиме про 
«наболіле», тим сильнішою става-
тиме підтримка його електорату, 
який очікуватиме після виборів на 
вирішення тих чи інших проблем. 
Проте кожному з виборців варто 
зрозуміти одне: як в українській 
приказці «обіцяти — не означає 
одружитися», так і в українській 
політиці — обіцянки обіцянками, 
а лише справи пiдтверджуть, хто 
на що здатен. ■

 Представники українсь-
кої інтелігенції закликають 
громадян України відпові-
дально поставитися до ви-
борів Президента та не до-
пустити обрання на цю поса-
ду шоумена Володимира Зе-
ленського, який є проектом 
бізнесмена Ігоря Коломойсь-
кого.
 Про це йдеться у відкрито-
му листі-зверненні до україн-
ців 27 представників інтелі-
генції — учасників громадсь-
кої ініціативи — «Слуга олі-
гарха як загроза Україні».
 «Популярний артист Во-
лодимир Зеленський, яко-
го багато хто помилково асо-
ціює з вигаданим героєм 
серіалу «Слуга народу» Го-
лобородьком, всерйоз пре-
тендує на найвищу посаду 
Української держави. Що 
ж, це його право. А право лю-
дей — знати, хто ховається за 
цією театральною маскою», 
— йдеться у зверненні.
 Представники інтеліген-
ції також зазначають: «Не 
секрет, що кандидат у пре-
зиденти Зеленський — це 
проект одіозного олігарха 
Ігоря Коломойського, який 
розікрав мільярди доларів 
Приватбанку. І лише держа-
ва врятувала вкладників від 
втрати коштів, провівши на-
ціоналізацію та взявши на 
себе фінансові зобов’язання 
штучно збанкрутілої бан-
ківської установи».
 Автори звернення закли-
кають усвідомити, що «кан-
дидат у президенти Володи-
мир Зеленський — це зовс-
ім не смішно!». «Бо не може 
бути смішним те, що несе тра-
гедію для України. Зеленсь-
кий усім своїм способом жит-
тя, офшорами, інформацій-
ним і бізнес-ресурсом залеж-
ний від Коломойського, його 
телеканалів, юристів, режи-
серів і політтехнологів», — 
переконані підписанти.
 Вони нагадують, як «пос-
тійно «Квартал 95» і його 
керівник Зеленський насмі-
хався над святими для ук-
раїнства речами: українсь-
кою мовою, Майданом, То-
мосом, гаслом «Слава Ук-
раїні!», виставляв українців 
у вигляді «хохлів-салоїдів», 
а нашу країну — в образі 
повії. Безпосередньо блазню-
вав перед Януковичем, Мед-
ведєвим і Кадировим, і жод-
ного разу йому не спало на 
думку вибачитися».
 «Шановні співвітчиз-
ники! Насуваються чергові 
президентські вибори. Ми не 
агітуємо вас за певного кан-
дидата. Але вважаємо за не-
обхідне звернути увагу на 
таке вкрай небезпечне яви-
ще, як проект Коломойсько-
го «Зеленський — слуга на-
роду». Обрати цю людину 
Президентом — означає пе-
ретворити Україну на об’єкт 
кпинів для всього світу. Не 
віддавайте голос «по прико-
лу» за облудну маску, маріо-

нетку корупційного олігар-
ха», — зазначається у від-
критому листі.
 Українські інтелекту-
али закликають кожного 
громадянина поставитись 
до свого вибору серйозно, 
бо за нинішніх соціологіч-
них розкладів цінним є ко-
жен голос. «Обміркуйте на-
слідки. Саме від вашого во-
левиявлення залежить доля 
всієї країни», — просять ав-
тори звернення.
 Водночас на прес-кон-
ференції в Укрінформі 1 бе-
резня дипломат Юрій Щер-
бак, презентуючи відповід-
не звернення, наголосив: 
«Якщо не подобається вла-
да та її кандидат — у вибор-
чому списку є представники 
опозиції, бізнесмени, еко-
номісти, молодь — підтри-
майте когось із них. Але не 
віддавайте голос «по прико-
лу».
 Щербак також зауважив, 
що для того, щоб кандида-
ти у президенти були дійс-
но достойними, треба зміни-
ти закон про вибори Прези-
дента. Зокрема, кандидата 
в президенти мають висува-
ти політичні сили, вони ма-
ють пройти жорсткий від-
бір, зокрема, як у США, де 
борються у кожному штаті 
і потім лише залишають-
ся один чи два кандидати, і 
вже з’їзди вирішують, хто 
з них залишиться кандида-
том. Крім того, на його дум-
ку, треба значно збільши-
ти заставу, «щоб будь-який 
дядя Вася не міг стати кан-
дидатом».
 У свою чергу, письмен-
ник-документаліст Богдан 
Горинь зауважив, що порів-
няння Зеленського з прези-
дентом США Рональдом Рей-
ганом є недоречними. А го-
лова товариства «Просвіта» 
Павло Мовчан зазначив, що 
українцям є з чого вибирати 
— «є шлях України, і треба 
припинити цей фарс».
 Документ підписали: 
В’ячеслав Брюховецький, 
Юрій Буряк, Юрій Винни-
чук, Петро Вольвач, Любов 
Голота, Богдан Горинь, Ми-
кола Жулинський, Олек-
сандр Ірванець, Тарас Ком-
паніченко, Дмитро Лома-
чук, Надія Лук’яненко, 
Павло Мовчан, Раїса Недаш-
ківська, Микола Нестерчук, 
Володимир Панченко, Олек-
сандр Пономарів, Михайло 
Ратушний, Ірен Роздобудь-
ко, Вадим Скуратівський, 
Кирило Стеценко, Микола 
Тимошик, Леонід Фінберг, 
Олена Фінберг, Микола 
Цимбалюк, Юрій Щербак, 
Володимир Яворівський.
 Іван Дзюба приєднався 
до звернення, висловивши 
окрему думку. Він побажав 
таланту Зеленського «іскри-
ти» винятково на сцені: «А 
як іскритиме на чолі держа-
ви, то може і себе спалити, і 
державу». ■

КОМУ СЛУГА?

Не смiшно!
27 інтелектуалів 
застерігають від 
приходу до влади 
Коломойського —
Зеленського

■

НОВИНИ ПЛЮС■

ХТО ЗА КОГО

«Обiцяти — не означає одружитися»
На підставі 
соціологічних 
досліджень аналітики 
створили «портрет» 
типового виборця 
кандидатів у 
президенти

■

Фото з сайта gazeta.ua.❙
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Потроху здається їхнiй гордий 
«Варяг»
 Попри об’єктивні в умовах аг-
ресії труднощі складного і боліс-
ного процесу реформування, Ук-
раїна утверджується як неза-
лежна держава економічного 
зростання і повноцінний між-
народний суб’єкт. Незважаючи 
на погрози, шантаж і економіч-
ну блокаду, закріпила в Консти-
туції незворотність стратегічно-
го курсу в ЄС і НАТО. Завдяки 
культурній і духовній революції 
відроджує власну ідентичність 
та українське помісне автоке-
фальне православ’я. За підтрим-
ки західних партнерів упевнено 
торує шлях у бажане майбутнє. 
Прикладом і досвідом України 
все більше цікавиться розсудли-
ва спільнота авторитарної Росії, 
інших пострадянських країн, 
захоплюється демократичний 
світ.
     Протилежні наслідки через 
агресію проти України пожи-
нає Кремль. Путінська Росія 
все глибше провалюється в між-
народну ізоляцію. Через санкції 
Заходу за останні чотири роки 
втратила більше 173 млдр. до-
ларів США. За даними Росста-
ту, ціни на продути харчуван-
ня у РФ виросли у чотири рази 
більше, ніж у ЄС. Загрозливої 
форми набуває стагнація еконо-
міки і скорочення золотовалют-
них резервів, через що режим 
змушений суттєво зменшува-
ти фінансування оборонно-без-
пекових і соціальних програм. 
Украй негативний вплив на мо-
ральний стан суспільства РФ чи-
нять втрати окупаційних військ. 
Лише за час дії ООС вони станов-
лять понад 500 загиблих і біль-
ше тисячі поранених. Ванта-
жі «200» стали звичною трагіч-
ною подією у житті росіян. 
 Усе це призводить до невдо-
волення зубожілого населен-
ня, посилення акцій соціально-
го протесту та виїзду розчарова-
них громадян за межі РФ. Понад 
41% російської молоді, згідно з 
соцопитуванням «Левада-Цен-
тру», мають бажання емігрува-
ти за кордон. Бо їх лякає перс-
пектива бути гарматним м’ясом 
цинічного, жорстокого і байду-
жого до власного народу дикта-
тора Путіна. 
 Через страх обов’язкової 
відповідальності в Гаазі за вій-
ськові злочини дедалі неком-
фортніше та невпевненіше по-
чувається пристаріле «путінсь-
ке політбюро», бізнес-еліта, так 
зване аристократичне середови-
ще, близьке оточення «царя» та 
державний істеблішмент. 
 Через непоодинокі провали 
небезпечне для Путіна «бродін-
ня умів» опановує особовий 
склад спецслужб і збройних сил 
РФ. До них приходить усвідом-
лення того, що основана на фун-
даменті культу особи Путіна мо-
дель державного капіталізму та 
керованої демократії заганяє 
Росію у глухий кут. 
 Отже, суспільно-політична і 
соціально-економічна обстанов-
ка в Росії має всі ознаки передре-
волюційної ситуації. Коли, за сло-
вами шанованого у Кремлі одіоз-
ного класика Леніна, «верхи не 
можуть, а низи не хочуть».

Дотиснемо разом
 Об’єктивна оцінка вимагає 
також визнати, що Російська 
Федерація ще має належні фі-
нансово-економічні, військово-
технічні та оборонно-безпекові 
ресурси. Проте вони швидко 
вичерпуються через волюнта-
ризм, ревізіонізм і суб’єктивізм 
правлячої верхівки. Тому чер-
гова російська революція приз-
веде до фрагментації РФ, краху 
режиму Путіна та імперських 
амбіцій націонал-шовіністів 
«руського міра».
     Подібний сценарій розвитку 
подій є досить ймовірним, його 
панічно боїться Путін. Такий 
стан узурпатора посилює нещо-
давно зетверджений ЄС пакет 
«Азовських санкцій» та внесе-
ний у Сенат США законопро-
ект «Про загрозу агресії Росії», 
що передбачає введення стосов-
но РФ «пекельних і драконівсь-
ких» санкцій. Генеральна асам-
блея ООН 20 лютого 2019 року 
і раніше закликала Кремль по-
вернути Україні незаконно 
анексований Крим i тимчасо-
во окуповані території Донба-
су. Таку ж позицію висловила 
більшість учасників 55-ї Мюн-
хенської конференції з питань 
безпеки. 
 Стратегія НАТО і США зі 
стримування Росії, незважаю-
чи на дії лобістів Кремля, набу-
ває все жорсткіших форм і послі-
довно позбавляє Москву переваг 
у чутливих для РФ регіонах сві-
ту, особливо в Україні. Оскільки 
з боку Альянсу, США та ЄС ос-
таннім часом відчутно зростає 
фінансова і військово-техніч-
на допомога, що сприяє реаліза-
ції реформ та помітно посилює 
безпеку й оброноздатність краї-
ни, хоча, зі слів президента Єв-
ропейської Ради Дональда Тус-
ка, «допомога партнерів Україні 
могла б бути і більшою». 
 Незважаючи на блеф і брава-
ду Путіна та його медіа-кілерів, 
уже очевидно, що ініціюван-
ня Росією припинення Догово-
ру про ліквідацію ракет серед-
ньої і малої дальності (РСМД) 
відчутно позначиться на її обо-
роноздатності. Адже Кремль, 
як і раніше СРСР, не витримає 
чергової гонки озброєння в су-
перництві з потужностями За-
ходу. 
 Отже, із викладеного напро-
шується досить неупередже-
ний і прийнятний для україн-
ства висновок. Так, путінська 
Росія ще залишається небезпеч-
ним ворогом і довгостроковою 
загрозою для України. Проте 
вона не є невідворотною. Ком-
плекс внутрішніх проблем і за-
грозлива для режиму їх ескала-
ція та нарощування перманент-
ного тиску з боку провідних де-
мократій світу та міжнародних 
інституцій кардинально зміню-
ють баланс сил і геополітичну 
обстановку не на користь Крем-
ля. Існують усі підстави вважа-
ти, що така тенденція є устале-
ною, але з часом буде лише по-
силюватись. За таких обставин 
Україна отримує сприятливі 
умови на покрокову реалізацію 
стратегічних пріоритетів жит-
тєдіяльності країни, кінцевою 
метою чого є переможний мир.

Українські «бояри» 
російського «царя»
 Проте аналіз суспільно-полі-
тичної ситуації в умовах вибор-
чого процесу та палаючої вій-
ни засвідчує, що на цьому шля-
ху існують виклики, для подо-
лання яких необхідна потужна 
консолідація й мобілізація як 
чинних гілок влади, так і єд-
ності громадянського суспільс-
тва. З цього приводу Голова Ди-
ректорії УНР Симон Петлюра у 
книжці «Московська воша» на-
писав: «Гірше, ніж москальсь-
кі воші, можуть бути тільки ук-
раїнські гниди». Йдеться, перш 
за все, про шалену антиук-

раїнську інформаційну війну, 
яку безкарно розгорнув в Ук-
раїні путінський боярин Мед-
ведчук. 
 Цей нувориш нахабно просу-
ває свій капітулянтський «мир-
ний план», що ставить Україну 
на коліна перед Кремлем і поз-
бавить згодом її незалежності 
та державності. Вочевидь, «ве-
ликому політику» не дають спо-
кою лаври відомого царсько-
го боярина Бутурліна, підступ-
ні дії та брехливі запевнення 
якого в 1654 році в Переяславі 
призвели до ліквідації козаць-
кої держави Богдана Хмельни-
цького. 
 Марять васальною залеж-
ністю України від Москви 
кандидати в президенти Бой-
ко, Вілкул, Мураєв та інші. Із 
вкрай дилетантською програ-
мою балотується палацовий 
блазень олігарха та президен-
та Європейського єврейського 
паламенту Коломойського — 
Зеленський. Із безмежної кіль-
кості бордів («откуда деньги, 
Зин?», як спiвав Володимир Ви-
соцький) обіцяє країні маніпу-

лятивно популістський «Новий 
курс» Юлія Тимошенко. Логіч-
но припустити, що курс із та-
кою назвою є протилежним 
тому, що декларує українсь-
ка держава за підтримки нації 
та західних союзників. «Леді 
Ю» бажає розшматувати Конс-
титуцію України, щоб підлаш-
тувати її під свої деспотичні 
амбіції. На клептократичному 
слензі обіцяє країні якусь жорс-
тку конфронтаційну «зарубу». 
Сумнівно, щоб такий політич-
ний садомазохізм сприйняло 
українське суспільство. А ко-
лись «жінці з косою» були влас-
тиві і пасіонарність, і харизма. 

Десь розгубила вона їх при не-
законному перетині українсь-
ко-польського кордону разом iз 
Мiхеїлом Саакашвілі. 
 Не менш екзотичними «про-
жектами» (від позаблокового 
статусу країни до реалізації в 
Україні збанкрутілої в Європі 
ідеї побудови мультикультур-
ного суспільства) рясніють про-
грами інших кандидатів, які в 
більшості є або технічними, або 
виконують роль кілерів у ком-
прометації рейтингових пре-
тендентів. Хоча більшість із 44 
кандидатів напрацьовують для 
себе електоральні симпатії на 
парламентські перегони. 

Не дати шансу «вчорашнім» 
 Відсутні підстави, щоб оми-
нути і головного пошуковувача 
на президентське крісло. За пе-
ріод бурхливої каденції у Петра 
Порошенка були і видатні істо-
ричні досягнення, і прикрі про-
рахунки, які він визнає і не со-
ромиться публічно про них го-
ворити. Особливо це стосується 
ще повільних темпів із прибор-
кання корупції, свавілля олі-

гархічних кланів та подолан-
ня бідності. Деколи гарант і 
його команда самі собі створю-
вали проблеми, а потім «героїч-
но» і не без втрат для суспільс-
тва та репутації країни їх дола-
ли. Утiм потрібно визнати, що 
ця команда продемонструвала 
здатність тримати удар. 
 Доречно також визнати, що 
Петру Порошенку вдалося ста-
ти Президентом всіх українців, 
незалежно від їх етнічної, расо-
вої чи конфесійної приналеж-
ності. Для ухвалення необхід-
них рішень об’єднувати у кри-
тичні періоди для країни такий 
суперечливий політичний клас 
і не до кінця вмотивовану на ук-
раїнську справу національну 
еліту.
 У своїй книзі «Мистецтво 
управляти державою» Марга-
рет Тетчер написала: «Якщо ви 
вирішили битися — бийтеся до 
перемоги!» Акцентувала також 
увагу на тому, що «недопусти-
мо ставити ліберальну доктри-
ну вище воєнної ефективності». 
Видається, що такими є стиль і 
позиція чинного Президента 
України.
     За якого кандидата чи пар-
тію голосувати, є конституцій-
ним правом кожного громадя-
нина України. Але громаді пот-
рібно чітко усвідомлювати, що 
Українська держава і народ по-
винні подолати цей виборчий 
рубікон таким чином, щоб не 
дати жодного шансу прокрем-
лівським реваншистам та ос-
каженілим популістам і дема-
гогам. Не завадить і розумін-
ня того, що путінська Росія та 
РПЦ продукують імперську 
помпезність і зверхність, рабсь-
ку покірливість і війну. Навпа-
ки, Українська держава та ПЦУ 
не лише декларують, а й утілю-
ють у життя духовну велич і 
віру, любов, мир та конструк-
тивний прагматизм. Подібний 
підхід повинен забезпечити пе-
ремогу патріотичних державни-
цьких сил, що гарантуватимуть 
незалежність, соборність та су-
веренну територіальну ціліс-
ність України. ■

БУДЬМО СВІДОМІ

«Не так тії вороги, 
як добрії люди...»
Рубікон вибору: як його подолати, не втративши Україну? 

■

Реваншисти знову рвуться до влади.
Фото з сайта youtube.com.

❙
❙

Громаді потрібно чітко усвідомлювати, що Українська 
держава має подолати цей виборчий рубікон так, щоб 
не дати жодного шансу прокремлівским реваншистам 
та оскаженілим популістам і демагогам.

Василь БОГДАН, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, публіцист

На межі більш ніж чверть сторіччя новітньої незалежності Україна 
постала перед загрозою реваншу контрреволюційних сил. Зазнав-
ши фіаско в спробі знову колонізувати Україну збройним шляхом, 
Москва намагається використати з цією метою президентські й  
парламентські вибори. Всіляко мобілізує «п’яту колону», засо-
бами спецслужб і російсько-окупаційних військ, i терористичних 
бандформувань ОРДЛО дестабілізує обстановку в Україні, масш-
табно дезінформує вітчизняну і світову громадськість. Імперські 
зазіхання узурпатора зрозумілі. Адже Україна, вимушено жертву-
ючи кращими синами і дочками, зупинила ворога і дає ординцям 
Московії гідну відсіч на східному фронті.
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«Мій перехід відзначили 
такими фанфарами, що 
всі почули»
 ■ Отче Вікторе, розка-
жіть про себе, ви — корін-
ний волинянин?
 — Так, мої батьки — 
родом iз Волині. Я наро-
дився в Нововолинську 
і жив у ньому до момен-
ту, коли треба було йти 
до школи. Згодом жив у 
Латвії, кілька років — 
на Камчатці та в Естонії. 
Мій батько — військовий, 
тому така географія. Вже 
у дев’ятий клас я пішов у 
Нововолинську.
 ■ Не мали бажання ста-
ти військовим?
 — Ніколи. Вже навіть, 
коли прийшов той час, щоб 
вибирати шлях, то у мене 
вибору не було: я знав, 
що оберу духовну стежи-
ну. Не можу сказати, що 
на мій вибір вплинули ду-
ховні наставники, та й мої 
батьки не були надто цер-
ковними. Я від усіх щось 
почерпнув, сам читав, ці-
кавився. Раба божа Гали-
на Степанівна, яку я у її 92 
роки називаю «моя подру-
га», возила мене у Почаїв, 
знайомила з монахами. 
Тобто, я з багатьма людь-
ми спілкувався, але сказа-
ти, щоб мав одного настав-
ника, не можу.
 ■ Скажіть, як воно бути 
першим священиком на 
Волині, який офіційно пе-
рейшов до Православної 
церкви України?
 — Я ніколи не прихову-
вав своєї позиції, і про неї 
усі знали. Я не хотів це ро-
бити гучно, але мій перехід 
відзначили такими фанфа-
рами, що всі почули. Прав-
да, ціною власної ганьби. З 
недолугих документів, які 
видав митрополит Воло-
димир-Волинський та Ко-
вельський, щодо заборони 
мені служити та причаща-
тися, сміявся весь світ.
 В Україні буде Ук-
раїнська церква. Цей про-
цес може буде трішки 
болісним, бо все так прос-
то не буває. Та це — при-
родно. Як природно пова-
жати матір, любити свою 
батьківщину, так природ-
но, щоб у державі була не-
залежна церква. Розуміє-
те, суть не тільки в тому, 
щоб була автокефальна 
церква, а й у тому, щоб 
обмежити вплив Москви. 
Церкву МП, особливо в ос-
танні роки, використову-

вали як одну з дивізій для 
гібридної війни. Тепер усе 
стає на свої місця.
 Ми нікуди по суті 
не переходимо. Ми як 
були в єдності зі світовим 
православ’ям із часів бла-
женнійшого митрополита 
Володимира, так з ним і ли-
шаємося. Це Москва відхо-
дить, огороджує себе, роз-
колює світове православ’я, 
а ми залишаємося зі Все-
ленською церквою, з усіма 
православними церквами 
світу.
 ■ Ви згадали блажен-
нійшого митрополита Во-
лодимира. Знаю, що до-
волі тісно спілкувалися і з 
ним, і з його правою рукою 
митрополитом Олександ-
ром Драбинком. Не вини-
кало думки: якби блажен-
нійший був предстоятелем 
УПЦ МП, то він би взяв 
участь в об’єднавчому со-
борі?
 — Вірю, що якби він до-
жив до цього часу, у нас би 
все було по-іншому. Наша 
церква, очолювана ним, 
стала б основою для авто-
кефалії, для об’єднання 
всіх інших. На жаль, наше 
теперішнє керівництво 
втратило шанси, а процес 
об’єднання звело нанівець. 
Блаженнійший неоднора-
зово говорив, проводив че-
рез рішення синодів те, що 
ми — за автокефалію, тіль-
ки законну, визнану все-
ленським православ’ям. 
Зараз ми цю автокефалію 
отримали.
 Кажуть: по плодах їх 
ви впізнаєте їх... За роки 
керування церквою мит-
рополит Володимир її при-
множив, прикрасив і вивів 
на новий рівень: у нас була 
дійсно Українська право-
славна церква. Хоч нас і 
тоді обзивали москалями, 
але одна справа — крича-
ти про патріотизм, а інша 
— проявляти його ко-
рисними для країни спра-
вами. Блаженнійший був 
патріотом і завжди казав, 
що канонічний статус ав-
токефалії повинен вінчати 
наші зусилля. Він у 2007 
році розпочав процес звер-
нення до предстоятелів по-
місних церков, щоб вони 
допомогли залікувати 
розкол. За його часів було 
створено комісію, яка по-
чала налагоджувати діа-
лог із Київським патріар-
хатом. Потім із Москви, 
вже в останні дні його хво-

роби, цей процес було при-
зупинено і зруйновано. 
 Я вірю, що він зараз 
радіє з неба за нас.

«Усі друзі бувають 
наставниками»
 ■ Особисто мене поди-
вувало, що на об’єднавчий 
собор не приїхав давній та 
палкий прихильник ав-
токефалії митрополит 
Чер каський і Канівський 
Софроній, який згодом у 
ЗМІ розкритикував Томос.
 — Не тільки вас здиву-
вала його позиція, та я не 
можу коментувати слова 
людини дуже поважного 
віку. На об’єднавчому со-
борі мали бути близько 12 
архієреїв, які задеклару-
вали свою участь у ньому. 
Я бачив документ на влас-
ні очі. Їх чекали. Та ми ба-
чили відео, як під руки 
одного митрополита виво-
дять із готелю, відповідно, 
мабуть, і з іншими вчини-
ли подібно. Або батогом, 
або пряником їх стрима-
ли.
 ■ Думаю, як священик, 
який служить у Володи-
мир-Волинській єпархії, 
ви радієте вчинкові митро-
полита Симеона, колиш-
нього очільника цієї єпар-
хії, котрий узяв участь в 
об’єднавчому соборі.
 — Тішуся, бо це — до-
стойний архієрей. Він 
мав і має великий авто-
ритет. Погляньте: на ви-
борах предстоятеля УПЦ 
МП він посів за кiлькiстю 
голосів третє місце. При 
тому що він не докладав 
жодних зусиль, щоб пе-
ремогти. На об’єднавчому 
соборі він посів друге міс-
це — і знову, не доклада-
ючи зусиль та не маючи 
своїх прихильників від де-
легатів УПЦ.
 Це людина — надзви-
чайно обдарована, надз-
вичайно харизматична, 
щира та людяна. Радію, 
що два найперших ар-
хієреї УПЦ мене висвячу-
вали: на диякона — влади-
ка Симеон, а на священи-
ка — владика Олександр. 
Це, до речі, найближчі 
люди та учні блаженній-
шого митрополита Воло-
димира.
 ■ Ви часто буваєте у 
Києві у митрополита Дра-
бинка. Він вам — друг чи 
духовний наставник?
 — Усі друзі бувають 
наставниками, бо ми має-

мо вчитися один в одного 
чомусь доброму. Ми — ра-
зом поступали, разом вчи-
лися в духовній академії. 
Зараз, звичайно, він — 
митрополит, а я — про-
стий священик, тож він — 
мій наставник.

«Підозрюю, що деякі 
наші «стоятєлі в вєрє» не 
за безплатно стоять, а за 
чемоданчики від Вадима 
Новінського»
 ■ У вас залишилися 
друзі в УПЦ МП?
 — Звичайно, ми спіл-
куємося, хоч і змінила-
ся юрисдикція. Розуміє-
те, нас намагаються про-
тиставити один одному, 
видають ці смішні, жа-
люгідні заборони, які вза-
галі суперечать усім ос-
новам канонічного права. 
Щоб заборонити свяще-
нику причащатися, його 
спочатку треба заборони-
ти у священнослужінні, 
потім його треба архієрей-
ським собором позбавити 
сану і, якщо він буде ще 
щось робити шкідливе для 
Церкви, то потім собором 
на нього потрібно наклас-
ти анафему, — і лише тоді 
він не має права причаща-
тися. Часом у наших ар-
хієреїв освітній рівень — 
жалюгідний, на рівні «лу-
цького технікуму совєць-
кої торгівлі».
 Усі ці заборони пода-
ються як зрада віри, пору-
шення присяги, мовляв, 
священики хрестились у 
Руській церкві. Це — не 
так. Ми хрестилися в пра-
вославній церкві, яка єди-
на в усьому світі. Даючи 
присягу, священик обіцяє 
зберігати віру православну 
і не йти в розкол. Я обіцяв 
не йти в розкол — і не піду 
навіть з архієрейськими со-
борами та синодами. Моск-
ва на мінському синоді, а 
потім наша УПЦ МП — на 
своєму, підтвердили роз-
кол від Вселенської церкви. 
Вони на Афоні вже не при-
чащаються, на черзі — не 
благодатним стане Єруса-
лим, і тільки Москва — бла-
годатна. Ми дотримуємося 
цієї присяги, бо лишаємо-
ся в єдності православ’я, а 
от Російська церква якраз і 
йде в розкол.
 Сьогоднi з боку Мос-
ковського патріархату 
йде пропаганда гри на по-
чуттях, на залякуванні 
людей, кажуть: стійте до 

крові за віру... За яку віру? 
Віра у нас не міняється! За 
ваші амбіції, за вашу неру-
хомість у Підмосков’ї сто-
яти? Знаючи трохи лю-
дей, підозрюю, що деякі 
наші «стоятєлі в вєрє» не 
за безплатно стоять, а за 
чемоданчики від Вадима 
Новінського.
 Наведу один яскра-
вий приклад. Не так дав-
но єпископа УПЦ МП Ге-
деона Харона депортува-
ли з аеропорту в Києві, 
тому що він — громадянин 
Америки. Він того не при-
ховує, плюс — він має гро-
мадянство Росії і якимись 
незрозумілими шляхами 
отримав український пас-
порт у нас, у Горохові на 
Волині. У Святому Пись-
мі є вимога, що «єпископ 
має мати добре свідчен-
ня від зовнішніх». А це — 
людина, на репутації якої 
немає де ставити клейма! 
Якісь оборудки iз землею, 
фірми, виграні тендери на 
торгівлю тютюном та ал-
коголем у місцях позбав-
лення волі, МАФ на «Деся-
тинці». І його митрополит 
Онуфрій висвячує на єпис-
копа! Більше позорище — 
це тільки Павєл Лебідь.
 ■ Ви згадали настояте-
ля Києво-Печерської лав-
ри Павла. Довгий час ви 
служили дияконом у Низ-
киницькому монастирі, і 
у ЗМІ проходила інфор-
мація, що саме в той час, 
коли Павєл служив у цьо-
му монастирі, звідти зник-
ло чимало історичних цін-
ностей. Щось можете ска-
зати з цього приводу?
 — У владики Павла 
— альтернативне бачен-
ня дуже багатьох речей,  у  
тому числі — прекрасно-
го. Він свого часу знищив 
у монастирі автентичний 
іконостас ХVІІ століття і 
поставив якесь одоробло, 
фольгою покрите. Він зни-
щив родові герби Киселів 
на склепінні Успенської 
церкви. Це — те, що всі ба-

чили і про що знали. При 
мені він казав, що потріб-
но забрати «казанницю» 
— такий балкончик, що є 
у храмі, бо вона — уніат-
ська. Її, на щастя, не зни-
щили, а реставрували. Він 
при мені благословляв спа-
лити вночі дзвіницю ХVІІ 
століття, щоб побудува-
ти нову. Коли я заступив-
ся, то він мене перший раз 
прокляв. Проклинав він 
мене два рази, але, як ка-
жуть старі люди, дурних 
Бог не чує.
 ■ Яким бачите майбут-
нє Православної церкви 
України і майбутнє УПЦ 
МП?
 — Дай Боже, щоб воно 
було світлим. Церква в Ук-
раїні вже постала. Вона — 
законна, визнана, і тому 
тепер усе залежить від нас. 
Потрібно працювати всім 
на своїх місцях, духовно 
вдосконалюватися. Мож-
на отримувати спасіння 
і в Російській церкві, але 
нова церква звільнена від 
псевдорелігійних елемен-
тів. Я маю на увазі ідео-
логеми «руського міра», 
«єдінства народа». Це — 
абсолютна маячня, яка не 
має до віри ніякого відно-
шення.
 Звісно, невідворотним 
є й те, що певний час бу-
дуть існувати паралель-
ні структури Російської 
церви на території Украї-
ни. І  нехай будуть. Якщо 
люди з якихось переко-
нань чи упереджень хо-
чуть там молитися, то ма-
ють право, адже ми жи-
вемо у правовій державі. 
Головне, щоб не було шко-
ди державності і не діяла 
«п’ята колона», не бла-
гословлялися бойовики 
та сепаратисти. Як ка-
зав владика Олександр 
Драбинко: «Вже ті коро-
ваї, з якими деякі мої ко-
леги збиралися зустріча-
ти Путіна, висохли на су-
харі. Але нічого: вони їм 
пригодяться». ■

ЦЕРКВА І ВІРА

Отець Віктор Мартиненко: Росія використовує УПЦ МП 
як одну з дивізій для гібридної війни
Священик, який першим на Волині приєднався до кліру Православної церкви 
Ураїни, розповідає, чому саме Російська церква розколює православ’я

■

Ярослава ВОЗНЮК

Віктор Мартиненко знаний на Волині священик. Пізнаваним він став ще в часи Революції гідності, коли порадив 
наміснику Києво-Печерської лаври Павлу Лебедю поцілувати Януковича у місце, на якому зазвичай сидять. За 
це владика прокляв отця Віктора, але він не злякався і продовжував займати відкриту проукраїнську позицію в 
Українській церкві Московського патріархату. 
Тільки-но Православна церква України отримала Томос, отець Віктор став першим священиком на Волині, який 
не лише публічно привітав усіх із цією визначною подією, а й приєднався до кліру ПЦУ.
Віктор Мартиненко каже, що від ідеологем «руского міра» треба відходити, адже Росія використовує УПЦ МП як 
одну з дивізій для гібридної війни. Він переконаний, що хоч процес переходу і буде болісним, але в Україні буде 
Українська церква. А ще священик добре знав блаженнійшого митрополита Володимира і вірить, що той нині 
радіє з неба за нас.
В інтерв’ю «Україні молодій» Віктор Мартиненко розповідає про себе, своїх друзів серед архієреїв УПЦ та про те, 
чому намісник Лаври проклинав його аж двічі.

За проукраїнську позицію отця Віктора Мартиненка двічі 
проклинав намісник Києво-Печерської лаври.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙
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У Чорногорії відбулися 
багатотисячні антипрезидентські 
акції протесту 
 У Чорногорії відбулися масові акції протес-
ту проти президента країни Міло Джукановича 
та його політичної сили. В суботу ввечері, 2 бе-
резня, тисячі людей вийшли на вулиці столи-
ці Чорногорії з вимогою відставки президента 
Джукановича та уряду країни, повідомляє «Рей-
тер». Керівництво країни звинувачують у коруп-
ції, кумівстві та зловживанні владою. Багато-
тисячна колона, яку очолювали громадські ак-
тивісти, журналісти та блогери, пройшла вули-
цями Подгориці, скандуючи «Міло — злодій». 
Опозиційні чорногорські політики не підтрима-
ли демонстрацію. Нинішня акція протесту — не 
перша. Їй передували ще кілька антиурядових 
виступів, що сталися останніми тижнями. Про-
тести розпочалися після того, як колишній со-
ратник президента Душко Кнежевич звинува-
тив Джукановича і правлячу партію в корупції 
та причетності до фінансових афер. Джукано-
вич i його політсила практично незмінно прав-
лять у Чорногорії з часу проголошення неза-
лежності країни в 1991 році. В різні роки він 
обіймав як президентську, так і прем’єрську по-
сади. За ці роки країна стала членом Північно-
атлантичного альянсу (НАТО) та кандидатом на 
вступ до ЄС.

У Конгресі США розслідують 
можливе зловживання владою 
Трампом
 Комітет iз питань юстиції Палати представ-
ників Конгресу США розпочав розслідування 
можливих випадків зловживання владою та пе-
решкоджання правосуддю президентом країни 
Дональдом Трампом. Про це в неділю, 3 берез-
ня, заявив голова комітету, представник Демок-
ратичної партії США Джеррольд Надлер в ефірі 
телеканала Ей-Бі-Сі. За словами демократа, в 
рамках розслідування комітет має намір отри-
мати для вивчення документи від понад 60 фі-
зичних осіб та організацій, зокрема від мініс-
терства юстиції США, сина президента Дональ-
да Трампа-молодшого та фінансового дирек-
тора компанії The Trump Organization Аллена 
Вейселберга. Повний список осіб та організа-
цій, до яких комітет звернеться по документи в 
рамках розслідування, оприлюднений у понеді-
лок, 4 березня.

У Гданську відбулися дострокові 
вибори мера міста
 У польському Гданську 3 березня відбули-
ся дострокові вибори мера міста. За інформа-
цією міської виборчої комісії, процес голосуван-
ня проходив спокійно. За попередніми даними, 
на виборах перемогла 39-річна юристка та вико-
нувачка обов’язків президента міста Александра 
Дулькевич, яку підтримали понад 80% учасни-
ків голосування. Нагадаємо, дострокові вибори 
мера Гданська відбулися після трагічної смерті 
багаторічного очільника міста Павела Адамови-
ча, якого 14 січня під час фіналу благодійної ак-
ції «Великий оркестр святкової допомоги» смер-
тельно поранив житель міста. 

У США жертвами торнадо стали 
щонайменше 22 людини 
 В американському штаті Алабама 3 берез-
ня жертвами торнадо стали щонайменше 22 лю-
дини, ще кількох поранено. Як зазначає місце-
ва влада, кількість загиблих може зрости. Ря-
тувальники використовували дрони для пошуку 
людей, які могли вціліти, однак через склад-
ні погодні умови операцію довелося зупини-
ти. Вранці в понеділок наземні пошукові робо-
ти було відновлено. 

Латвія продовжує позбуватися 
радянського минулого 
 У Латвії зібрали 10 тисяч підписів за демон-
таж радянського пам’ятника Перемоги в Другій 
світовій війні, повідомляє портал Delfi. Збір під-
писів ініціювали ще в 2017 році. Цьогоріч кіль-
кість підписантів почала стрімко зростати після 
появи новин про готовність ризької влади витра-
тити кілька мільйонів євро на відновлення Пар-
ку перемоги. Пам’ятник Перемоги було відкрито 
в 1985 році, коли Латвія перебувала під радясь-
кою окупацією. «Сьогодні пам’ятник Перемоги 
вже давно не є пам’ятним місцем для радянсь-
ких «ветеранів-визволителів», а перетворився 
на місце проведення строго політичного заходу 
— 9 травня, який спонсорується з боку Кремля, 
створений в інтересах Росії і реалізується в рам-
ках кремлівської пропаганди», — наголошує ав-
тор ініціативи зі збору підписів Угіс Поліс. Тепер 
питання пам’ятника мають розглянути в латвій-
ському Сеймі. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Перемогу на парламент-
ських виборах в Естонії, що 
відбулися в неділю, 3 берез-
ня, здобула опозиційна пра-
воліберальна проєвропейська 
Партія реформ. Згідно з опри-
людненими в ніч на 4 березня 
даними Республіканської ви-
борчої комісії, Партія реформ 
набрала 28,8 відсотка голосів. 
Це найкращий результат в іс-
торії партії, створеної у 1994 
році. Це забезпечить політич-
ній силі 34 мандати з 101-го в 
законодавчому органі країни 
і дозволить очолити форму-
вання майбутнього уряду Ес-
тонії, зазначає агенція новин 
«Франс пресс».
 Натомість правляча до-
тепер Центристська партія, 
за яку традиційно голосують 
російськомовні виборці, здо-
була 23 відсотки, що гаран-
туватиме їй 26 місць у парла-
менті. На третьому місці — 
правопопулістська Консерва-
тивна народна партія Естонії 
(EKRE) з 17,8 відсотка голо-
сів. Її програма будувалася на 
гаслі «Естонія для естонців» і 
популістських обіцянках. Та-
кий результат більш ніж уд-
вічі перевищує показник, здо-
бутий нею на парламентських 
виборах чотири роки тому, на-
гадує «Франс пресс». Тепер 
EKRE може розраховувати на 
19 мандатів у законодавчому 
органі країни (дотепер вона 
мала 7 мандатів). Усі великі 
партії вже заявили, що не зби-
раються працювати в коаліції 
з EKRE.
 Націоналістичній партії 
Isamаa («Вітчизна»), що доте-

пер входила до складу урядо-
вої коаліції, віддали свої голо-
си 11,4 відсотка виборців, що 
гарантує їй 12 місць у парла-
менті. Ще одна правляча пар-
тія — Соціал-демократична — 
на нинішніх виборах послаби-
ла свої позиції: за неї проголо-
сували 9,9 відсотка виборців, 
тож вона може розрахову-
вати на 10 мандатів. Іншим 
партіям не вдалося подолати 
п’ятивідсотковий виборчий 
бар’єр до парламенту. 
 Прем’єр-міністр Естонії 
Юрі Рітас (він же — лідер Цен-
тристської партії) вже приві-
тав лідера Партії реформ Каю 
Каллас, яка до цього була де-
путатом Європарламенту, з 
перемогою. Відтепер в Естонії 
і на посаді президента (Керсті 
Кальюлайд), і на посаді гла-
ви уряду будуть жінки — Кая 
Каллас як переможець виб-
орів очолить його автоматич-
но. 
 До складу нинішньої уря-
дової коаліції входили Цент-
ристська партія, Isamаa та со-
ціал-демократи. Щодо фор-
мату майбутньої урядової ко-
аліції поки нічого певного не 
відомо. Однак ще до виборів 
ліберальна Партія реформ та 
Центристська партія виклю-
чили будь-яку співпрацю з 

популістами, котрі побудува-
ли свою передвиборчу ритори-
ку на євроскептичних i ксено-
фобських гаслах.
 Так само немає певності 
щодо можливої співпраці між 
цими двома провідними полі-
тичними силами: керівництво 
Партії реформ уже вказало на 
розбіжності з Центристською 
партією в таких питаннях, як 
податкова політика, право на 
громадянство та освіта, пере-
дає «Німецька хвиля».
 Нагадаємо, парламент Ес-
тонії — Рійгікогу — обира-

ють терміном на чотири ро-
ки. Право голосу на виборах 
до парламенту Естонії мають 
майже мільйон громадян краї-
ни. На цьогорічних виборах 
явка становила 63,1 відсотка. 
Попереднє електронне голосу-
вання завершилося 27 лютого, 
в ньому взяли участь близько 
40 відсотків виборців, зазна-
чає агенція «Франс пресс», 
що стало новим рекордом в е-
голосуванні. Естонія — перша 
країна у Європі, котра запро-
вадила електронне голосуван-
ня ще 2005 року. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Опівночі з неділі на понеділок завер-
шилась реєстрація кандидатів на прези-
дентські вибори в Алжирі, які призначені 
на 18 квітня. Конституційна рада, яка 
займається процесом виборів, спочатку 
заявила, що кандидати повинні особисто 
подати необхідні документи, але в остан-
ні години перед закінченням реєстрації 
все ж поступилась, і зареєструвала кан-
дидатом чинного президента країни Аб-
деля Азіза Бутефліку, який претендує 
на черговий, уже п’ятий, президентсь-
кий термін. 
 82-річний Бутефліка аж ніяк не міг 
подати документи особисто, оскільки 
перебуває в реанімаційному відділенні 
клініки при Женевському університеті у 
Швейцарії. Тому це зробив глава його ви-
борчого штабу Абдельгані Заалане. Виб-
орча комісія поступилась у питанні осо-
бистого подання документів, оскільки 
Заалане заявив, що у випадку переобран-
ня президента Бутефліки на п’ятий тер-
мін упродовж року будуть проведені до-
строкові вибори, в яких Бутефліка вже не 
братиме участь (що криється за цим хит-
рим маневром, годі зрозуміти). 
 Останні тижні в столиці та інших міс-
тах Алжиру не вщухали протестні акції 
проти висування кандидатури Бутефліки 
на п’ятий владний термін. Багатотисячні 
демонстрації відбулися також у Парижі 
та інших європейських містах, де меш-
кає численна алжирська діаспора. «Бу-
тефліка, йди геть» та «20 років при владі 
— це вже занадто», — скандували сотні 
маніфестантів з алжирськими прапора-
ми в руках, які зібрались минулої неділі 
на площі Республіки в Парижі, повідом-
ляє Міжнародне французьке радіо. В су-
боту подібна акція відбулася в Лондоні. 
 Рішення зареєструвати Бутефліку 
для участі у виборах лише підлило олії 
у вогонь протестних настроїв. Влада ви-
вела на вулиці численні наряди поліції 
та жандармерії, підсилено контроль на 
в’їзді до столиці та на автомагістралях. 
 У квітні 2013 року Бутефліка переніс 
інсульт і лікувався спочатку в Алжирі, а 
потім у шпиталях Франції. Це не завади-
ло йому переобратися 2014 року на чет-

вертий президентський термін з підтрим-
кою виборців у 82%. Проєвропейськи на-
лаштовані та більш просунуті ви борці 
міст розуміють абсурдність такої ситу-
ації, але консервативне мусульмансь-
ке населення провінцій пам’ятає заслу-
ги Бутефліки перших термінів його пре-
зидентства, коли він зумів зупинити про-
тистояння між владою та ісламістами, 
повернув країні безпеку та залучив ве-
ликі іноземні інвестиції, тому сприймає 
його радше не як президента в європейсь-
кому розумінні цього терміна, а «доброго 
халіфа», який має правити до скону. 
 Паралізований і прикутий до ін-
валідного візка, майже не здатний роз-
мовляти, Бутефліка впродовж четверто-
го п’ятирічного президентського терміну 

не з’являвся на людях три роки, оскільки 
майже постійно перебував на лікуванні 
в закордонних клініках. А тепер цей не-
мічний чоловік претендує на п’ятий пре-
зидентський термін, що й розлючує мис-
лячих алжирців. 
 Маніфестанти вимагають не лише 
відставки Бутефліки, а й зміни політич-
ної системи країни в цілому. За слова-
ми іноземних дипломатів, у столиці в 
акціях у минулі вихідні брали участь до 
70 тисяч людей, інформує агенція «Рей-
тер». Напередодні, в п’ятницю, 1 берез-
ня, між демонстрантами та правоохо-
ронцями виникли сутички, внаслідок 
чого понад 180 осіб були травмовані, а 
один протестувальник помер від серце-
вого нападу. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ЇХНІЙ ВИБІР

Естонія — в жіночих руках 
На виборах у прибалтійській країні перемогла опозиційна 
Партія реформ

■

Очільниця Партії реформ Кая Каллас очолить уряд Естонії.❙

СМАК ВЛАДИ

Не дочекаєтесь! 
Прикутий до візка 82-річний президент Алжиру хоче 
й далі керувати країною

■

Президент Бутефліка претендує на п’ятий термін. 
Фото з сайта euronews.com.

❙
❙
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 Попри всі труднощі зростання 
вітчизняного газовидобування, 
ми все-таки маємо хоча й неве-
ликий, але таки плюс. Так, видо-
буток природного газу в Україні 
у січні 2019 року зріс на 2,4%, 
тобто на 42,8 млн. кубометрів, у 
порівнянні з аналогічним періо-
дом минулого року. І становив 
1 млрд. 818,1 млн. куб. м.
 За даними Міністерства енер-
гетики та вугільної промисло-
вості, підприємства НАК «Наф-
тогаз України» минулого міся-
ця збільшили видобуток газу на 
2,9%, у тому числі Укргазвидо-
бування — на 2,5%, Укрнафта 
— на 8,6%. Невелику кількість 
газу — 1,4 млн. куб. метрів — 
видобув «Чорноморнафтогаз». 
 Інші нафтогазовидобув-
ні компанії у січні нинішнього 
року наростили видобуток газу 
на 0,7%, на 2,8 млн. куб. мет-
рів, у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року — до 
382,8 млн. кубів. Усього ж Ук-
раїна торік наростила видобу-
ток природного газу на 0,5% (на 
106,3 млн. кубометрів)  у порів-
нянні з 2017 роком. Загальна 
цифра становила 20 млрд. 897,7 
млн. кубометрів. Таке незначне 
нарощення обсягів, як відомо, 
спричинило гостру критику га-
лузі з боку очільника уряду Во-
лодимира Гройсмана, який ви-
ношує ідею, щоб наша держава 
перетворилася з покупця газу на 
його продавця. 
 Тим часом в Укргазвидобу-
ванні стверджують: без отриман-
ня додаткових ліцензій на нові 

ділянки вони зможуть досягти 
стабілізованого видобутку газу 
на рівні максимум 17,2 млрд. 
кубометрів. За словами першо-
го заступника голови правління 
Укргазвидобування Олександ-
ра Романюка, для нарощування 
видобутку до 20 млрд. куб. мет-
рів необхідно отримати додатко-
во підтверджені запаси в обсязі 
100 млрд. куб. м.
 Романюк зазначив, що цей 
показник уже враховує наяв-
ні захищені запаси в обсязі 31 
млрд. куб. м, які є в портфелі Ук-
ргазвидобування. А для забезпе-
чення додаткового видобутку і 
стабілізації її на рівні 16 млрд. 
куб. метрів газу до 2027-28 років 
компанії потрібно додатково от-
римати підтверджені ресурси 
ще на 22 млрд. куб. м. 
 Аналітики стверджують: без 
зарубіжних інвесторів домогти-
ся різкого зростання обсягів ви-
добування газу неможливо. Ук-
раїнський нафтогазовий сектор, 
як і велика частина економіки, 
страждає від хронічного браку 
іноземних інвестицій. Тільки 

інтенсивна участь іноземних ви-
добувних компаній може набли-
зити Україну до досягнення по-
ставленої мети енергетичної не-
залежності. 
 На думку експертів, пробле-
ма українських газових родовищ 
полягає в тому, що вони важко-
доступні й фрагментовані. Вели-
кі й прості у використанні родо-
вища вже майже вичерпали свій 
потенціал. Тому необхідно до-
сліджувати нові свердловини за 
складною технологією. В основ-
ному, українські родовища ви-
магають буріння на глибину по-
над 3 км або використання тех-
нології гідророзриву пласта.
 За оцінками Державної ін-
вестиційної ради, до 2020 року 
реалізація концепції видобут-
ку газу в Україні обійдеться в 6 
млрд. доларів. Близько 2 млрд. 
доларів повинні забезпечити ін-
вестори. Для цього влада спро-
стила процедуру поділу земель 
і видачі ліцензій. Правда, спро-
щення адресовані, в основному, 
вітчизняним, а не зарубіжним 
компаніям.

 Тим часом компанія «ДТЕК 
Нафтогаз», що належить олігар-
ху Рінату Ахметову, має намір за-
пустити в Україні видобуток газу 
з глибини 7 кілометрів. «Наша 
мета — перехід на нові глибин-
ні горизонти понад 7 тисяч мет-
рів, де до нас ще ніхто не видо-
бував газ в Україні», — сказав 
генеральний директор компанії 
ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.
 За його словами, за остан-
ній рік істотно стабілізувалися 
регуляторне середовище та фіс-
кальна політика держави щодо 

газовидобувних компаній, і сьо-
годні необхідно зробити пріори-
тетним питанням визначення 
можливостей у нарощуванні об-
сягів видобутку.
 «За 4 роки наша компанія 
збільшила видобуток газу   з 500 
млн. кубометрів до понад 1,6 
млрд. кубометрів газу. Ми впев-
нені, що такий ефект можна 
масштабувати на всю галузь», — 
зазначив Щуров, наголосивши, 
що його структура планує нарос-
тити видобування до 2 млрд. ку-
бометрів у 2022 році. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Сьогодні до України приїжджає місія Міжна-
родного валютного фонду. Команда наразі 
технічна: кілька працівників, які перебува-
тимуть у нашій країні тиждень. Назагал, 
це звична практика: спочатку стан справ у 
країні вивчає технічна місія, яка потім до-
повідає про побачене своєму керівництву, а 
вже вони готують ухвалення рішення. 

«Установи є, боротьби немає...»
 Іншими словами, нічого надзвичайно-
го, враховуючи можливість надання нашій 
країні чергового траншу кредиту стенд-
бай, — якщо би не одне «але». Нещодав-
но Конституційний Суд України визнав 
такими, що суперечать нашій Конститу-
ції, антикорупційні закони. А боротьба 
з корупцією, як відомо, є одним із голов-
них зобов’язань України перед міжна-
родними кредиторами.   
 Про те, що МВФ і справді може бути 
невдоволеним позицією КС щодо бороть-
би з корупцією, свідчить легкий натяк 
постійного представника МВФ в Україні 
Йости Люнгмана. «Технічна команда у 
складі кількох фахівців МВФ відвідає 
Київ упродовж 5-13 березня 2019 року 
для обговорення подій в економічній 
сфері та прогресу в напрямі запроваджен-
ня реформаторських заходів, передбаче-
них програмою stand-by з Україною», — 
сказав представник МВФ.
 Сказане виглядає особливо значу-
ще на тлі нещодавніх заяв того ж Йости 
Люнгмана про те, що наша держава му-
сить запровадити ще велику кількість ре-
форм, окрім уже зробленого. І головне, 
що Міжнародний валютний фонд поки не 
побачив справді відчутної боротьби з ко-
рупцією в Україні. «Ми поки не побачили 
радикальних змін у рівні корупції. Хоча 
були створені установи, які допоможуть 
боротися з корупцією», — сказав постій-
ний представник МВФ у Києві.
 За його словами, в Україні багато чого 
було зроблено за останні п’ять років для 
усунення дисбалансу в економіці, але 
перелік необхідних реформ залишаєть-
ся значним. У цьому переліку — земель-
на реформа, приватизація держпідпри-
ємств, скасування контролю цін на газ, 
реформа податкової та митної служб.
 Інші структури, як, наприклад 
Transparency International, уже попереди-

ли: рішення Конституційного Суду Украї-
ни про скасування однієї з антикорупцій-
них норм може призвести до скасування 
безвізового режиму з ЄС і припинення під-
тримки з боку МВФ: українські громадяни 
можуть позбутися можливості відвідувати 
країни ЄС без віз, а офіційний Київ ризи-
кує залишитися без фінансової підтримки 
з боку Міжнародного валютного фонду. 
 «Якщо рішення не буде знайдено, є 
ймовірність, що безвізовий режим країни з 
ЄС і фінансова допомога МВФ будуть замо-
рожені, що буде перешкоджати економіч-
ному розвитку держави», — наголосили 
в організації і закликали Кабмін України 
взяти під свій контроль і відповідальність 
ті справи, які раніше були закриті слідчи-

ми органами в результаті скасування пра-
вової норми про кримінальну відповідаль-
ність за незаконне збагачення.
 Побоювання правозахисників iз при-
воду неправомірності рішення Конститу-
ційного Суду України поділяють і в Євро-
союзі. Так, одразу ж після оприлюднення 
цього рішення офіційний представник Єв-
рокомісії Карлос Мартін Руїс де Гордеху-
ела заявив, що Єврокомісія проведе де-
тальний аналіз постанови Конституцій-
ного Суду України.

Можемо втратити 2,5 млрд. доларів. 
І не тільки...
 Україна намагалася запевнити Захід, 
що тримає антикорупційні дії під конт-

ролем: коли того ж дня єврокомісар iз 
політики сусідства та переговорів iз роз-
ширення Йоханнес Хан провів зустріч із 
заступником Прем’єр-міністра України 
Геннадієм Зубком, український чинов-
ник запевнив європейських партнерів, 
що незаконне збагачення залишиться 
кримінальним злочином. 
 Утім, як ми бачимо, Міжнародному 
валютному фонду одних запевнень ви-
явилося мало. Таким чином, правиль-
ні дії наших чиновників можуть відкри-
ти шлях Україні до отримання чергового 
траншу кредиту. Саме того, який ще 18 
грудня минулого року ухвалила Рада ди-
ректорів Міжнародного валютного фонду 
МВФ: на суму 3,9 млрд. доларів. Програ-
ма розрахована на 14 місяців, а перший 
внесок у сумі 1,4 млрд. доларів ми отри-
мали ще перед Новим роком. 
 Чи вдасться владі домовитися про чер-
гові фінансові надходження, наразі не-
зрозуміло. Розривати співпрацю з МВФ 
сьогодні було би, м’яко кажучи, невигід-
но: сама програма завершується у березі 
нинішнього року, а ключ до грошей за-
лишається у Києві. Тобто, на кону — 2,5 
млрд. доларів, які вкрай необхідні для 
здійснення виплат за нашими міжнарод-
ними зобов’язаннями. 
 Крім того, варто розуміти, що саме на 
найближчий час очікуються максималь-
ні виплати за нашим зовнішнім боргом, а 
у державі розпочинається активна перед-
виборча фаза. Псувати за таких обставин 
свої стосунки з МВФ було би не надто обач-
но. Навіть якщо комусь дуже вже не хо-
четься протидіяти корупції. ■

Вітчизняне газовидобування, опираючись лише на власні сили, 
зростає надто повільно.
Фото з сайта agropolit.com.

❙
❙
❙

СЕКТОР ГАЗУ

Іноземці на пластах
Державне газовидобування дійшло до 
стелі своїх можливостей. Для різкого 
збільшення обсягів галузь мусить залучати 
зарубіжних інвесторів

■

НАШІ ГРОШІ

А за суд відповісте!
В Україну прибуває місія МВФ — після рішення 
Конституційного Суду про скасування антикорупційних 
статей у Фонді заявили, що «не бачать відчутної 
боротьби» з цими порушеннями

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Ще півмільярда на реформи
 Україна залучила кредит у розмірі 529 
мільйонів євро на підтримку державної політики у 
сфері економічного зростання та фіскально стійких 
послуг від Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку. Кредит надано Deutsche Bank під гаран-
тію Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 
 Позику ми отримаємо двома траншами: тран-
шем A у розмірі 240 млн. євро з терміном пога-
шення 4 роки і траншем B у розмірі 289 млн. євро 
— на 10 років. Таким чином, ми використали дру-
гу частину гарантії МБРР на 750 млн. доларів. 
Раніше Deutsche Bank надав нам 349,3 мільйона 
євро — під гарантію Світового банку.

■

 Ключ до фінансового спокою в Україні сьогодні — у Конституційному Суді.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
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Співдружність генетики і космонавтики
 ■ Володимире Васильовичу, я бачив 
на вашому робочому столі цікаве фото — 
група людей у формі HAСА, а серед них 
— ви і Леонід Каденюк, перший космо-
навт незалежної України...
 — Дуже сумно, але Леоніда немає вже 
серед нас. Це була відважна і талановита 
людина. Він працював у складі екіпажу 
космічного корабля «Колумбія». А фото 
відзнято в американському космічному 
центрі НАСА. Серед досліджень Інститу-
ту фізіології рослин і генетики НАН Ук-
раїни велике значення мають досліджен-
ня та експерименти в космосі.
 ■ Мабуть, вирощування пшениці та ін-
ших зернових культур — чи не найбільш 
земна робота на нашій матінці Землі... 
Що ж роблять українські генетики там, 
у космосі? 
 — Ми вже знаємо про можливу кос-
мічну загрозу з позапланетного простору. 
Про це написано багато науково-фантас-
тичних романів. А від фантастики до дій-
сності — іноді один крок. Зараз існують 
цілком реальні версії, що задовго до дав-
ніх цивілізацій Вавилону, Єгипту, Ки-
таю, Індії вже існували інші, більш роз-
винуті цивілізації... Просто ще не знай-
дені сліди тої матеріальної культури. 
Невідомо, й чим було спричинене їхнє 
загадкове раптове зникнення...
 Узагалі цікаво переплітаються епохи 
дуже давніх цивілізацій і загадки більш 
наближених до нас часів. Ви, мабуть, 
чули, що до нас прилітали інопланетяни: 
у США були знайдені уламки їхніх кос-
мічних кораблів та рештки тіл прибуль-
ців... Раніше це було суворо засекречено 
— зараз секретність потроху знімається. 
 ■ Можливо, прилітали нащадки неві-
домих земних цивілізацій, які щезли у 
темряві прадавніх часів?
  — Чому б і ні?! Інопланетяни навіду-
валися до нашої планети, а ми мріємо про 
зустрічі з цивілізаціями інших світів. Я 
вже казав, що від фантастики до реаль-
ності іноді — один крок... Та повернемо-
ся до генетики та космонавтики. Вже за-
раз учені передових країн вивчають мож-
ливості створення поселень на Марсі та 
інших далеких планетах. Розглядають 
можливість їхньої колонізації та пошуків 
корисних копалин.

Щоб були хліб і кисень... 
 А що потрібно в космосі?! Хліб! Нія-
кого космосу без хліба не буде! Я говорю у 
широкому розумінні цього слова. А сало? 
Це теж хліб... Сало без хліба не буває.
 Потрібні будуть величезні космічні ла-
бораторії, могутні космічні кораблі. Я ба-
чив такі космічні лабораторії у США, коли 
працював три місяці у космічному центрі 
HАСА. Там дослідники моделюють умови 

космосу та вирощують рослини.
  А що ще необхідно космонавту в пер-
шу чергу? Кисень. Найбільша проблема! 
Але ж вагони з киснем iз собою не візь-
меш. Необхідні рослини, які виділяють 
кисень. Отже, кисень і харчі. Тому нам, 
генетикам, роботи вистачатиме завжди. 
  Наша місія в американському кос-
мічному центрі була досить солідна: крім 
космонавта Леоніда Каденюка, там пра-
цювала велика бригада біологів Інститу-
ту рослин і генетики НАН України. Ми 
розробляли умови культивування рос-
лин у Космосі разом з американськими 
вченими. До цього часу дослідникам не 
вдавалося досягнути мети й отримати по-
томство: рослина цвіте, а зав’язі немає... 
Дуже важко отримати насіння! 
 «З особливим нетерпінням я очікував 
проростання Брасіки рапи (гібрид капус-
ти. — Авт.). Було вкрай цікаво, як цей 
процес проходитиме в невагомості, — зга-
дував у своїх спогадах космонавт Леонід 
Каденюк. — Її перші паростки з’явились, 
як і в земних умовах, приблизно на третю 
добу. А далі спостерігався їхній, без пере-
більшення, бурхливий розвиток. 
  Від цього видовища я отримав насам-
перед насолоду селянина, який щось по-
садив і дочекався його появи із землі на 
світ. Так, у дитинстві, посадивши з бать-
ком картоплю, з нетерпінням чекав, коли 
вона проросте. Саме таку насолоду відчув 
від проростання Брасіки рапи в космосі. 
А ще — відчуття дослідника-біолога, 
який сприйняв проростання рослин як 
значну перемогу у своїх експериментах. 
Особливо емоційно вражаючою не лише 
для мене, а й для моїх друзів-космонавтів 
на «Колумбії» була поява квітів Брасіки 
рапи, а пізніше — і стручків від них. 
  Народження в невагомості робило 
їх особливими. Адже вони не знали, що 
таке гравітація».

Космічні поля продовжили 
досліджувати на Землі 
 ■ Володимире Васильовичу, у цих сло-
вах нашого космонавта-дослідника від-
чувається не лише захват від результатів 

його унікальних експериментів на орбіті, 
а й гордість за особистий внесок у цей віч-
ний процес творення. Творення косміч-
ного масштабу...
 — Так. Прийшов час таких звершень. 
І на Землі, і у Всесвіті. 
 ■ Я думаю, поняттям космічний мас-
штаб ви оперуєте вже тут, на Землі. Адже 
в iнституті на цей час створено понад 140 
сортів пшениці, які дають високі врожаї 
далеко за межами України. На великих 
площах. Мабуть, ви тепер на шляху ство-
рення нового, космічного сорту?
  — Ми йдемо до цього. Я казав, що 
дуже складно отримати потомство від 
рослин у космосі. Ми вивчаємо різні фак-
тори —генетичні, фізіологічні, а також, 
яким чином впливає невагомість на про-
цес вирощування. 
 ■ Володимире Васильовичу, розка-
жіть стисло про саму технологію виро-
щування врожаю у таких без перебіль-
шення фантастичних умовах. 
 — Під час тривалих космічних польо-
тів ми використовуємо лише карликові 
сорти нашого iнституту. Висока пшени-
ця там не поміститься. Для експеримен-
тів на борту космічного корабля «Колум-
бія» створено спеціальний пристрій, у 
трубки якого дослідники помістили по-
живне середовище. Туди ж ми заклали 
через отвори посівне насіння, з якого на 
орбіті виросла... пшеничка. А через 60-90 
днів вона дала потомство. Це був успіх! 
  Частина зерна йде на їжу екіпажу кос-
мічного судна, інша — на новий посів. 
Водночас солому заправляють у фермен-
тери, там вона «переграє» і стає поживою 
для вирощування нового врожаю. І так — 

постійний колообіг.
 ■ І це вже реально робиться?!
 — Так, все, про що я розповідаю, вже 
робиться. 
 ■ Геніально... і просто! Крихітне пше-
ничне поле в безмежному космосі... Як ви 
співпрацювали з нашим космонавтом, 
коли він літав на борту «Колумбії»?
  — Леонід працював у космосі, а ми 
— в лабораторії НАСА. На орбіті Леонід 
запилював рослини, слідкував за проце-
сом росту. У нас був постійний зв’язок. 
Космонавт розповідав, як протікає про-
цес розвитку рослин, які бувають усклад-
нення. Ми радили, ставили нові завдан-
ня — йшов постійний обмін науковою ін-
формацією.
  Коли касети — своєрідні мініатюрні 
поля — повернулися з орбіти, ми продов-
жували дослідження на Землі: як росли-
ни розвивалися у космосі, як почувалися 
в умовах невагомості. Вже пізніше були 
виявлені зміни на генному рівні. 
  Підготовка до експериментів у кос-
мосі почалася задовго до історичного по-
льоту Леоніда Каденюка. Цьому переду-
вав приїзд в Інститут фізіології рослин і 
генетики 12 американських космонавтів 
та вчених НАСА. Всю програму ретельно 
обговорювали, розробляли наукові пла-
ни. І ми ці плани виконували.
 Ця програма дуже дорога і, на преве-
ликий жаль, фінансів iз нашого боку не-
достатньо. В останні роки такого запус-
ку за участі українських космонавтів не 
було.
 І все ж наше співробітництво продов-
жується, щоправда, не в таких уже мас-
штабах... ■

КОСМОС

«Поза межами Землі дуже важко 
отримати насіння»
Учений-генетик Володимир Моргун — 
про космічні дослідження українських науковців

■

Володимир Моргун.
Фото з сайта zn.ua. 

❙
❙

ПРЯМА МОВА

 «Досить часто мене запитують, як вплинув 
космічний політ на післяпольотне психологічне 
сприйняття мною земної дійсності. Хочу наголо-
сити, що саме ці рослини разом із враженням від 
Землі та космосу сформували у свідомості особ-
ливе, післякосмічне ставлення до всього на ній жи-
вого. Зірвати зелений листок iз дерева чи насту-
пити на зелену стеблину — цього просто так я вже 
зробити не можу, сприймаючи їх як щось живе і 
беззахисне. Адже насправді — все так і є». 

Космонавт Леонід Каденюк.

■

Леонід Каденюк проводив на борту космічного корабля експерименти з рослинами.❙

Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

У той час, коли навіжений Путін грюкає новітніми ядерними ракетами у двері цивілі-
зованих країн, учені й космонавти передових держав планети провадять унікальні 
експерименти в космічному просторі та на загадкових тілах Сонячної системи. Мета 
— поширення земної цивілізації за межами нашої голубої планети та її порятунку 
від можливих космічних катастроф...
3 січня 2019 року китайський космічний зонд успішно сів на невидиму сторону Мі-
сяця, маючи на борту контейнери з живими видами земної природи: рапсу, бавовни, 
картоплі, плодової мухи та дріжджів. Китайські вчені спробують створити на Місяці 
міні-атмосферу за допомогою цих біологічних систем.
Дещо раніше, 26 листопада 2018-го, HAСA успішно здійснила посадку на Марсі чер-
гової космічної станції, і земляни незабаром отримали фото з поверхні Червоної 
планети. Американські дослідники вивчають геологічну історію Марса та намага-
ються відшукати там ознаки життя.
Розгадкою інтригуючих таємниць зоряного Всесвіту займаються американські, ки-
тайські, індійські, японські та європейські дослідники. Не останнє місце серед них 
посідають і українські вчені та космонавти. Читачі «УМ» уже зустрічалися на сторін-
ках газети зі всесвітньо відомим ученим-генетиком, Героєм України Володимиром 
Васильовичем Моргуном. Сьогодні — нова розмова з ученим.
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Діяльність  під пильним 
наглядом російських 
правлячих кіл
 Відновленню гетьманства пе-
редувала тривала робота. Пред-
ставники козацької старшини 
у 1744 та 1746 роках Яків Лизо-
губ, Микола Ханенко, Василь 
Гудович клопотали офіційно 
про відновлення гетьманства в 
Україні. Результатом багаторіч-
ної системної роботи у 1747 р. 
став указ імператриці Єлизаве-
ти Петрівни від 5 травня «Про 
буття в Малоросії гетьманові за 
колишніми норовами і звичая-
ми». 22 лютого 1750 року відбу-
лося урочисте обрання Кирила 
Розумовського гетьманом.
 Навряд чи хто з російської 
владної верхівки вбачав в особі 
Кирила Розумовського самостій-
ного керівника держави, проте 
він уже з перших кроків прояв-
ляє себе як гетьман із глибоким 
розумінням і повагою до попере-
дників. Від початку свого гетьма-
нування Кирило Розумовський 
переконує імператрицю в необ-
хідності перенесення гетьмансь-
кої столиці до міста, якому випа-
ла доля бути кілька десятиліть 
центром політичного та куль-
турного життя Гетьманської Ук-
раїни, столицею визначних де-
ржавних керманичів Д. Ігнато-
вича, І.Самойловича, І. Мазепи. 
Він добре розумів, що Батурин 
— це символ боротьби українців 
за власну незалежну державу. 
Наслідком прохання гетьмана 
став указ від 24 липня 1750 року, 
яким закріплювався статус Ба-
турина як гетьманської столиці. 
Саме з Батурина Кирило Григоро-
вич керував державою, зробивши 
спробу відродити Гетьманщину в 
повній її самостійності, незважа-
ючи на абсолютну владу російсь-
кого монарха.
 Історик І. Крип’якевич пи-
сав: «В його грудях билося ще 
українське серце». Усі подальші 
кроки гетьмана цьому є підтвер-
дженням. Кирило Розумовсь-
кий добре розумів, що, попри 
прихильність імператриці Єли-
завети Петрівни, його політична 
діяльність завжди буде під пиль-
ним наглядом російських прав-
лячих кіл. Саме тому він засто-
совував усі свої дипломатичні 
здібності та сімейні зв’язки, аби 
вдало вирішувати насущні ук-
раїнські проблеми.
 Після правління гетьмансь-
кого уряду, в якому керівну роль 
відігравали не зацікавлені в роз-
витку України-Гетьманщини 
російські урядовці, Кирило Ро-
зумовський отримав цілком роз-
балансований державний апа-
рат. Більшість адміністратив-
них структур Гетьманщини іс-
нували за застарілою системою 
ХVІІ століття. Саме тому Розу-
мовський вбачав необхідність у 
проведенні реформ в адміністра-
тивній, судовій, освітній галу-
зях, які мали б відповідати пот-
ребам нового часу.
 Для здійснення цього заду-
му потрібно було підготувати 
освічених та кваліфікованих 
спеціалістів у різних галузях. 
Тож перші реформаторські кро-
ки Кирила Розумовського були 

спрямовані на реформування 
освіти, адже навчання молодого 
покоління визначає вірний курс 
держави у майбутньому. 

Навчали козацьких дітей 
грамоти
 Гетьман увів обов’язкове 
навчання козацьких дітей у па-
рафіяльних школах. У 60-х ро-
ках ХVІІІ століття у всі полки 
були розіслані ордери гетьмана 
про організацію навчання ко-
зацьких дітей грамоти. Важли-
вим кроком Кирила Розумовсь-
кого у становленні вищої осві-
ти була ідея заснування універ-
ситету в Батурині. Оскільки на 
той час Києво-Могилянська ака-
демія була єдиним значним осе-
редком вищої освіти, наука в ній 
мала духовний характер. Необ-
хідність відкриття університе-
ту в Батурині зумовлювалась 
тим, що, по-перше, українці за-
вжди мали хист до навчання, а 
по-друге, на території Гетьман-
щини була недостатня кількість 
навчальних закладів. 
 Проект Батуринського уні-
верситету за дорученням гетьма-
на був розроблений у 1760 році. 
За основу було взято статути ні-
мецьких університетів. Проект 
вищого навчального закладу був 
досконалим, вирізнявся новіт-
ньою структурою навчальної 
програми. Попри його нереалі-
зованість, він чітко ілюструє 
гетьманське бачення тенденцій 
розвитку вищої освіти та амбітні 
плани гетьмана щодо розвитку 
Гетьманщини та орієнтацію на 
європейську освітню систему. 
 Важливою складовою мо-
дернізації держави та запору-
кою її розвитку є незалежна су-
дова система. Тож наступним 
реформаторським кроком Розу-
мовського була реформа судоус-
трою, яка вимагала не лише не-
упередженості, а й систематич-
ного цілеспрямованого підходу. 
Судова система, яка існувала в 
Гетьманщині, була застарілою, 
не відповідала суспільним запи-
там, крім того, не було чіткого 
розподілу між судовими інсти-
туціїями та адміністративними 
органами, подеколи їх функції 
тісно переплітались, що усклад-
нювало роботу правосуддя. 
 Згідно з гетьманськими уні-
версалами від 17 листопада 
1760-го та 17 лютого 1763 року, 
в Гетьманщині зменшувалася 
кількість судових інституцій, 
скасовувалися судові функції 
Генеральної військової канце-
лярії, а Генеральний суд ставав 
вищим апеляційним органом. 
До складу Генерального суду 
входило два генеральні судді та 
виборні представники з кожно-
го полку. З 1763 року на тери-
торії кожного полку було ство-
рено станові шляхетські суди: 
земські, підкоморські, гродські. 
Зазначені вище заходи сприяли 
зменшенню судової тяганини і 
водночас підвищували престиж 
Генерального суду, сприяли 
його демократизації, розмежу-
ванню судової, виконавчої і за-
конодавчої влади. Унаслідок 
послідовних кроків, спрямо-
ваних на процес судочинства, 

було відкликано російських чи-
новників зі складу Генерально-
го військового суду та зменше-
но вплив імперії на судові уста-
нови і сам процес судочинства у 
Гетьманщині, який поступово 
мав стати незалежним. 
 Була підготовлена та прове-
дена адміністративна реформа. 
Так, із того ж 1763 року тери-
торію Гетьманщини було поді-
лено на 10 полків та 20 повітів.

Реформування війська
 Формування цілісності де-
ржави неможливе без укріплен-
ня обороноздатності. Зауважи-
мо — російський уряд щораз на-
магався зменшувати кількість 
військової сили Гетьманщини. 
Тож Кирило Розумовський ак-
тивно береться за реформуван-
ня війська. 
 Результатом багаторічної та 
копіткої роботи гетьмана стали 
його універсали 1762-63 років, 
згідно з якими полки було пе-
ретворено на регулярні, запро-
ваджувався вишкіл за європей-
ським зразком. Він уперше ввів 
в українському козацькому 
війську одностайну уніформу: 
синій мундир із червоним ко-
міром, білі штани, різнокольо-
рові шапки для кожного полку. 

Обов’язковим набором зброї ко-
зака мали бути рушниця, шаб-
ля і спис. Таким чином, гетьман 
мав на меті посилити боєздат-
ність та обороноспроможність 
козацького війська, а віддак і 
кордонів Гетьманщини. Очевид-
ними є паралелі з сьогоденням, 
коли ми чітко усвідомили, що 
надважливо захищати кордо-
ни та територіальну цілісність 
держави, а для цього потрібні 
ефективні, мобільні та по-новіт-
ньому оснащені збройні сили. 
 Розумовському, здійснюю-
чи реформаторську діяльність, 
вдалося відновити права сво-
го уряду, принаймні до рівня 
1709 року. Він зумів розшири-
ти юрисдикцію Гетьманщини 
на місто Київ i Запорозьку Січ, 
мав право самостійно признача-
ти козацьку старшину на керів-
ні урядові посади. У 1760-му 
гетьман провів перепис населен-
ня з метою упорядкування сис-
теми податків. 
  Кирило Розумовський, як і 
його попередники, діючи з ме-
тою об’єднання та формування 
цілісності держави, утверджує 
державну символіку, яка на-
буває поширення по всій тери-
торії Гетьманщини. Московські 
правителі намагалися жорстко 

контролювати владні символи 
Гетьманщини, які були ознакою 
самостійності суспільста та не-
залежності держави. Так, згід-
но з гетьманським універсалом 
1755 р., у сотнях Гетьманщини 
починають використовувати єди-
ну затверджену печатку, що за-
свідчувало сприйняття її як єди-
ного державного символу. 
 Розумовський закріплює 
формування національної свідо-
мості, єдності нації шляхом фор-
мування такого невід’ємного де-
ржавного символу, як герб. За 
основу Національного герба (це 
таке звичне для нас сьогодні фор-
мулювання саме Розумовський 
вживає вперше!) гетьман бере 
герб Запорозької Січі, який у  ба-
гатьох асоціювався з кращими 
традиціями України-Гетьман-
щини.
 Результатом планомірної 
роботи гетьмана став ордер від 8 
березня 1755 року, який регла-
ментував порядок розташуван-
ня зображень на полкових і со-
тенних знаменах. Саме цей до-
кумент став рушійною силою у 
розробці й виготовленні нових 
прапорів у більшості адміністра-
тивних одиниць Гетьманщини 
та засвідчив легітимність вико-
ристання Національного герба 

ГЕТЬМАНСЬКІЙ СТОЛИЦІ — 350

У його грудях билося 
українське серце 
Чи була б Україна без гетьманування Кирила Розумовського?

■

Урочисте відкриття відреставрованого Палацу гетьмана України Кирила Розумовського 
Президентом Віктором Ющенком. 22 серпня 2009 р.
Ілюстрації надані НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙
❙

Проект прапора Лубенського полку Гетьманської України 
із зображенням Національного герба. 1758 р. 
(Місце зберігання — Центральний державний історичний архів України). 

❙
❙
❙

Юлія ФУРСОВА, завідувач відділу Палацу гетьмана України Кирила 
Розумовського Національного історико-культурного заповідника  
«Гетьманська столиця»

В українцях упродовж століть формували стереотипний погляд на 
гетьмана Кирила Розумовського як випадкового «улюбленця долі», 
який отримав гетьманську булаву винятково завдяки протекції свого 
брата; як формального, повністю залежного гетьмана, якому байду-
же було до стану справ у Гетьманщині. У результаті ми можемо кон-
статувати, що багаторічна імперська політика щодо насаджування 
такого сприйняття гетьмана Кирила Розумовського була успішною. 
Утім, за надзвичайно складних суспільно-політичних обставин та 
жорстокого контролю з боку Російської імперії Кирило Розумовсь-
кий зробив усе від нього залежне для збереження та реформуван-
ня гетьманської держави.

Портрет гетьмана України 
Кирила Розумовського. 
Художник Луї Токке. 1758 р.

❙
❙
❙
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правовим чином. У 1758-му лубенсь-
кий полковник Іван Кулябко за дору-
ченням гетьмана розробив проект На-
ціонального герба — «Козак із муш-
кетом», зображення якого згодом 
з’являється на Сотенному знамені 
Лубенського полку. Так поняття «На-
ціональний герб», не відступаючи від 
давніх українських традицій, за Ки-
рила Розумовського набуває нового 
важливого значення — як загально-
національного символу. 
  Усе, що здійснював Кирило Гри-
горович упродовж свого гетьмануван-
ня, було спрямовано на реалізацією 
ідеї незалежної Гетьманської держа-
ви. Він став одним із тих, хто форму-
вав піднесення патріотичних настроїв 
та духу опору в суспільстві Гетьман-
щини. Кирило Розумовський є без-
сумнівним взірцем, він зумів згурту-
вати навколо себе патріотично нала-
штованих представників сформова-
ної української еліти. 
  Логічним продовженням його 
політики стала підготовка документа 
«Прохання малоросійського шляхетс-
тва і старшин разом із гетьманом про 
відновлення різних старовинних прав 
Малоросії» 1763 року. Чолобитні, які 
були розроблені гетьманом та пред-
ставниками полкової і сотенної стар-
шини, складалися з 23 пунктів, найго-
ловнішими серед яких були: вільне об-
рання гетьмана, відновлення традиції 
укладення при його обранні договір-
них статей, запровадження сейму 
або генеральної ради, повернення ук-
раїнцям відібраних земель, звільнен-
ня України від утримання російських 
полків, спадкове гетьманство. Саме 
цей документ широко засвідчив праг-
нення українців до створення держа-
ви, сколихнув правлячі кола Гетьман-
щини та підняв патріотичні настрої у 
суспільстві. На думку Зенона Когута, 
цей документ містив найбільш само-
стійницькі погляди, які не висловлю-
валися так відкрито з часів гетьмана 
Мазепи. 

Повернення в Батурин
 Політичні настрої, що вирували в 
Гетьманщині в середині ХVІІІ століт-
тя, непокоїли Катерину ІІ, яка вбача-
ла в цьому загрозу для імперії. І як на-
слідок — 10 листопада 1764 року ім-
ператриця скасувала гетьманство. На 
тривалий час вимушено Кирило Ро-
зумовський полишає рідну землю... 
Йому було заборонено жити в Ук-
раїні. 
 На схилі свого життя повертаєть-
ся гетьман до Батурина. Усвідомлено 
повертається. Повертається щоб про-
жити тут останні роки свого життя і 
щоб спочити навіки саме в Батурині. 
Кирило Розумовський як усипаль-
ницю для себе будує Воскресенсь-
ку церкву, поряд із Мазепиною Ци-
таделлю — там, де полягли і навіки 
спочили борці за незалежність Украї-
ни 1708 року. Саме похованням у Ба-
турині Розумовський зробив це міс-
це пам’ятним для багатьох наступних 
поколінь, адже де тлін гетьмана, там 
і гетьманський дух.
 Відомий історик О. Оглоблін писав 
про роль гетьмана Кирила Розумовсь-
кого: «Це була доба останнього підне-
сення старої козацько-гетьманської 
держави, доба економічного зростан-
ня Лівобережної України та буяння 
української національно-політичної 
думки, доба блискучого розквіту ук-
раїнської культури та мистецтва». За 
своє 14-річне гетьманування своїми 
політичними поглядами, втіленими 
у реформах, він довів, що Гетьманщи-
на має відбутися як самостійна неза-
лежна держава європейського типу. 
Заглядаючи в минуле і дивлячись на 
реформи Розумовського, ми можемо 
провести чіткі паралелі з сьогоден-
ням, що здійснення реформ є одним 
із основних чинників для повноціно-
го розвитку держави.
 Для українців Кирило Розумовсь-
кий залишається взірцем відданості 
своїй справі, незважаючи на нереалі-
зованість багатьох його задумів, на-
ціональні ідеї, які були ним порушен-
ні, продовжують жити і сьогодні. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Уже у травні Національна 
заслужена академічна капе-
ла України «Думка» здійснить 
масштабний тур, присвячений 
100-літньому ювілею творчого 
колективу. А 11 березня відбу-
деться перший концерт «Манд-
ри «Думки» у Києві, у залі На-
ціональної філармонії. Прозву-
чать такі композиції: Кирило 
Cтеценко «Благослови, душе 
моя, Господа» та «Милість спо-
кою», Микола Леонтович «У 
Царстві Твоїм» (соліст — тенор 
Олександр Білошапка), Олек-
сандр Кошиць  «Іже херуви-
ми». У програмі також твори 
провідних сучасних українсь-
ких композиторів: Миросла-
ва Скорика, Євгена Станкови-
ча, Валентина Сильвестрова, 
Лесі Дичко, що написані на вір-
ші Тараса Шевченка. Капеля-
ни століття тому були перши-
ми виконавцями творів Кобза-
ря, «Думка» і на нинішньому 
етапі створює зразкові музичні 
інтерпретації творів знакового 
українця, які є орієнтиром для 
інших творчих колективів. 
 Нині «Думка» перебуває 
на хоровому олімпі. Свідчення 
цьо му — виступи в Італії та Бра-
зилії, Польщі та Мексиці, Авс-
трії та Уругваї, Швейцарії та 
Аргентині, Німеччині та Чилі, 
Голландії та США, Франції, Іс-
панії, Бельгії, Великобританії. 
Капела щоразу, кожним кон-
цертом і записом, підтверджує 
свій унікальний рівень та ста-
тус. «Думка» виступала з та-
кими всесвітньо відомими му-
зикантами, як Еніо Морріконе, 
Хосе Каррерас, Кшиштоф Пен-
дерецький та під орудою видат-
них диригентів, зокрема Двай-
та Беннета (Канада), Вальтера 
Хаупта (Німеччина), Міхаела 
Шьонгайта (Німеччина). Нага-
даємо, у 2004 році український 
колектив став номінантом за 
краще хорове виконавство му-
зичної премії «Греммі» у США, 
і має численні здобутки і наго-
роди у багатьох міжнародних 
престижних музичних конкур-
сах і фестивалях.
 У складі «Думки» працює 
70 високопрофесійних співаків. 
Хор неодноразово брав участь у 
багатьох музичних фестивалях 
Франції, зокрема Ля Шез Дьє, 
Алансон, Безансон, Сен Мало. 
«Думка» під орудою Євгена Сав-
чука є першим, а часто і єдиним 
виконавцем багатьох творів су-
часних українських компози-
торів. Серед останніх прем’єр 
— «Диптих» та «Реквієм для 
Лариси» Валентина Сильвест-
рова, «Бабин Яр», «Панахида» 
та «Слово про Ігорів похід» Єв-
гена Станковича, «Палімпсес-
ти» Юрія Ланюка. 
 Із репетицій любительсь-
кого хору найбільшої вітчиз-
няної кооперативної устано-
ви часів Української революції 
1917—1921 років — Дніпросо-
юзу — починався творчий шлях 
колективу, який став одним із 
флагманів українського співу, 
— капели «Думка» («Держав-
ної української мандрівної ка-
пели»), констатує дослідниця 
Лариса Семенко. Один із най-
відоміших українських хоро-
вих колективів і нині має дві, 
відтворені у мистецтвознавчій 
літературі, дати заснування: 
1919-й і 1920 роки. Причина не-
узгодженості саме в тому, що до 
витоків створення мистецько-
го колективу причетний Дніп-
ровська спілка споживчих со-
юзів, у середовищі якого пану-
вали ідеї відродження українсь-
кої державності. Організацію 
вже на початку 1920-х років 
більшовики ліквідували, а чи-

мало її членів у наступні роки 
репресували, намагаючись зро-
бити все для того, щоб історію 
Дніпросоюзу ніхто ніколи не 
згадав.
 Дніпровська спілка спо-
живчих союзів утворили навес-
ні 1917-го. Для розуміння: союз 
об’єднував близько 8 тис. коо-
перативів з усієї України та мав 
представництва у Відні, Лон-
доні, Парижі, Берліні. Дніпро-
союз мав у своїй структурі куль-
турно-просвітній відділ, який 
організовував та фінансував 
концерти, вистави, лекції для 
Києва і провінції, вів видавни-
чу, театральну, бібліотечну та 
музичну діяльність, допомагав 
у проведення етнографічних ек-
спедицій. У штаті були, зокре-
ма, Кирило Стеценко, Микола 
Леонтович, Павло Тичина. 
 При культурно-просвітньо-
му відділі працювала Худож-
ня рада діячів хорового мистец-
тва. Процес створення хорово-
го колективу на базі Дніпровсь-
кої спілки розпочався з кінця 
1918-го. Співочий колектив на 
початку своєї діяльності був ама-
торським і ставив за мету пропа-
гувати українську національну 
пісню. На афішах концертних 
програм 1919-го писали: «Хор 
робітників Дніпросоюзу», або 
«Хор співробітників Дніпросо-
юзу», рідше — «Хор Дніпросо-
юзу». Склад колективу постійно 
змінювався, у середньому налі-
чував до 60 хористів, в окремих 
випадках на сцену виходили од-
ночасно до 90 співаків.
 11 березня 1919 року в залі 
Купецького зібрання Києва 
(нині це приміщення філар-
монії) відбувся перший офіцій-
ний концерт хору, присвячений 
роковинам смерті Тараса Шев-
ченка. 6 квітня хор успішно 
виступив у програмі, за офіцій-
ною тодішньою назвою, Дня 
пролетарської культури. А як 
іще могли називатися урочис-
тості за більшовицької влади? 
Зміст виступу передає тогочас-
на преса: «Заля й інші кімнати 
були дуже гарно прибрані зе-
ленню, живими квітами, руш-
никами та килимами; по стінах 
порозвішувано портрети твор-
ців та працівників українсь-

кої культури: Г. Сковороди, 
І. Котляревського, Є. Гребінки, 
Т. Шевченка, Лесі Українки, М. 
Дра гоманова, Л. Глібова...». За-
галом упродовж 1919 року було 
ще 10 публічних концертів. 
 Починаючи з лютого 
1920-го, хор змінив офіційну 
назву на «Художня хорова капе-
ла Дніпросоюзу». Уже в першій 
половині року хористи відвіда-
ли села Київщини та Поділля. З 
12 липня по 1 вересня мандру-
вали Лівобережною Україною, 
давали і по декілька концертів 
на день. Лубни, Ромодан, Мир-
город, Полтава, Харків, Кобе-
ляки, Кременчук, Лохвиця, 
Ромни, села Полтавщини та 
Слобожанщини; на прохання 
місцевих священиків співали у 
православних храмах... Усього 
у звіті зазначено 31 концерт.
 «Дома чекав капелян убо-
гий куліш, майже без сала і без 
солі. З’їли прихватом по ложці, 
по другій, — більше не виста-
чало і в тому ж смутному, при-
давленому настрої мовчки ля-
гали спати — в хаті, на дворі, 
на соломі», — такий запис за-
лишив у щоденнику 14 липня 
1920 року письменник Степан 
Васильченко (С. В. Па насенко, 
1879—1935), який, за докумен-
тами, був теж хористом, але мав 
обов’язок нотувати мистецьку 
подорож. 
 Тим часом, наприклад, учи-
тель із міста Ромни порівняв 
концерт капели з ясним сон-
цем, яке несподівано зійшло на 
темному, нудному обрії. «Рідна 

пісня в прекрасному виконан-
ні. Як та жива вода з казки, 
обдавала і освіжала їх душі, 
збудила тугу за красою», — 
писав Степан Васильченко 28 
серпня.
 Утім  відразу ж після по-
вернення постало питання про 
розпуск першої мандрівної ка-
пели, його датовано 1 вересня. 
Відразу ж з’явилася Друга ман-
дрівна капела Дніпросоюзу на 
чолі з Кирилом Стеценком та 
Олександром Чапківським, до 
якої увійшла чимала части-
на хористів попередньої. І вже 
8 вересня вона виїхала в тур-
не по Правобережній Україні, 
що тривало до 10 листопада. 
Наприкінці жовтня капеляни 
були у Тульчині, де зустрілися 
з Миколою Леонтовичем. Піс-
ля завершення цих нетривалих 
гастролей розформували і Дру-
гу мандрівну капелу, і куль-
турно-просвітницький відділ 
Дніпросоюзу. 
 А 15 листопада 1920-го вне-
сли до реєстру державних за-
кладів мистецтва, керованих 
Київською губернською наро-
світою, новий хоровий колек-
тив Дніпросоюзу, основою яко-
го стали дві попередниці-капе-
ли. Навесні 1921 року хор був 
реорганізований у мандрівну 
одиницю під назвою «Держав-
на українська мандрівна капела 
«Думка». А  невдовзі Дніпросо-
юз оголосили «гніздом контрре-
волюції». Не могла не зачепити 
ідеологічна «анафема» і хоро-
вий колектив. ■

«Думка».
Фото з сайта dumkacapella.com.ua.

❙
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ДО ДАТИ

«Думкою» багата
Хоровий колектив із 
100-літньою історією 
після концерту в Києві 
вирушить у турне

■

Програмка концерту 
11 березня 1919 року.

❙
❙

Хорова капела Дніпросоюзу.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 У Києві 1-3 березня про-
ходив англомовний фести-
валь Pro.ActFest 2019, ор-
ганізований ProEnglish 
Theatre за підтримки На-
ціональної спілки теат-
ральних діячів України та 
Центру Леся Курбаса. Гас-
ло цьогорічного дійства 
«Ласкаво просимо до Аме-
рики». Яскраві театраль-
ні вистави, мюзикли, май-
стер-класи змусили гляда-
чів відчути себе на Бродвеї. 
Або Off-Broadway. Серед 
учасників фестивалю були 
ЦСМ «Дах», Молодий те-
атр, студія Лева Сомова, 
театр «Сузір’я», театраль-
ні установи і представники 
з Угорщини та Ізраїлю.
 У рамках Pro.ActFest 
показали «Примари» за 
п’єсою Генріка Ібсена — 
спільний проект теат-
ру «Сузір’я» (Україна) та 
компанії Mirage Adventure 
(Ізраїль). Постановку, яка 
минулоріч була учасницею 
міжнародного Единбурзь-
кого театрального фестива-
лю (Шотландія). Режисер і 
автор інсценізації, худож-
ник-постановник і худож-

ник по костюмах — Поліна 
Медведева — разом з акто-
рами зуміла створити силь-
ну психологічну драму про 
обов’язок у сім’ї і бунтарс-
тво, стереотипи суспільства 
і церкви та ретельне маску-
вання нефізичного насил-
ля у подружніх стосунках, 
а також одвічні любов і не-
порозуміння між батька-
ми і дітьми. Навіть через 
десяток років після смерті 
чоловіка дружину переслі-
дують примари безрадісно 
минулих майже 19 літ сі-
мейного життя.
 Генрік Ібсен — норвезь-
кий драматург, засновник 
європейської «нової дра-
ми» (яка показує новий 
тип конфлікту — зіткнен-
ня особистості й ворожої 
їй дійсності, яка спотво-
рює сутність людини). Він 

написав п’єсу «Примари»  
датською мовою влітку-во-
сени 1881 року в італійсь-
кому Соренто. Уперше її 
поставили вже наступного 
року, в Чикаго. Утім, по 
суті, заборонені у тогочас-
ному суспільстві теми: од-
нобокий осуд церквою дій 
подружжя, «дикі» шлю-
би, кохання кровних ро-
дичів тощо — ще кілька 
десятків років супровод-
жувалися скандалами. 
У Данії перша постанов-
ка відбулася лише у 1903 
році. 
 На Pro.ActFest 2019 по-
казали версію «Примар», 
яку спеціально створили 
для міжнародного Един-
бурзького театрального 
фестивалю. У ній витонче-
на психологічна структу-
ра постановки поміщена у 

стерильно-чорний простір, 
який розділяє лише транс-
формер, що слугує то як 
піаніно, то як місце сидін-
ня для оголеної юнки після 
втіх... На такому тлі чітко 
виразні всі чотири обра-
зи постановки: Фру Ал-
вінг (заслужена артистка 
України Ірина Мельник), 
Освальд, її син, художник 
(Олександр Бегма), Пастор 
— (заслужений артист Ук-
раїни Дмитро Завадський), 
Регіна (Гелена Сергутіна). 
Художник по світлу — Во-
лодимир Прудкін. У «При-
марах» звучить музика 
Олександра Бегми (пре-
мія «Київська пектораль-
2017» у номінації «За най-
кращу музичну концеп-
цію вистави»).
 Інтерпретація шедев-
ру Генріка Ібсена настіль-

ки сучасна, що відразу під-
свідомо згадуються слова 
нинішніх дітей до бать-
ків: «А я тебе просив мене 
народжувати?» і сюже-
ти теленовин про трива-
ле мовчання дружин ві-
домих і знаменитих про 
зради та пияцтво благо-
вірних. Постановка Полі-

ни Медведевої елегантна 
і нещадно жорстока жит-
тєвою правдою про сус-
пільний осуд та небажан-
ня докопуватися до суті, 
а ще фаталізм, від якого 
неможливо ні уберегти, 
ні уберегтися. Драматич-
не напруження триває уп-
родовж усієї вистави. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві на прес-конференції у 
Торгово-промисловій палаті Ук-
раїни нагадали про реалізацію за-
початкованого ще восени 2018-го 
масштабного тривалого проекту 
«Через культурну дипломатію 
до економічної незалежності Ук-
раїни», приуроченого 100-річчю 
створення Української республі-
канської капели (УРК) під керів-
ництвом Олександра Кошиця та 
світового тріумфу «Щедрика». 
Проект представляють Покровсь-
ка міська рада, Донецька обласна 
адміністрація, Тульчинська місь-
ка рада разом з Всеукраїнським 
хоровим товариством імені Ми-
коли Леонтовича.
 «Ця ініціатива поєднує куль-
туру і бізнес, минуле і майбутнє. 
Сьогодні потребуємо саме таких 
креативних, нестандартних рі-
шень та підходів промоції Украї-
ни у світі. Підходів, які допомо-
жуть поєднати культурні, еконо-
мічні та політичні інтереси нашої 
держави», — каже віце-прем’єр-
міністр Іванна Климпуш-Цин-
цадзе. Членкиня уряду наголо-
сила, що зараз максимально важ-
ливо повернути Україну на куль-
турну і ментальну мапу Європи та 
світу, адже Росія продовжує га-
небну політику присвоєння нашої 
історії та культури. «Особливо ті-
шуся, що ідея цього проекту за-
родилася не в Києві, не у держав-
них кабінетах, а на місцевому рів-
ні — в місті Покровськ Донецької 
області, де свого часу творив ком-
позитор Микола Леонтович. Упев-
нена, для багатьох не лише у світі, 
а й в Україні стане несподіванкою 
донецьке коріння всесвітньо відо-
мого «Щедрика», — додала Іван-
на Климпуш-Цинцадзе.
 Проект уже відзначився ре-
зонансними подіями. Упродовж 
майже півроку мандрує Украї-
ною, обласними центрами пе-
ресувна вулична фотовиставка 
«Культурна дипломатія Украї-

ни: світовий тріумф «Щедрика», 
в основі якої — документи з фон-
дів Центрального державного ар-
хіву вищих органів влади та уп-
равління України, які підтверд-
жують державно-інституційний 
характер культурної місії УНР за 
кордоном. У Києві інформаційні 
щити фотовиставки приверта-
ли увагу до раніше замовчуваної 
вітчизняної історії на площі пе-
ред Національною оперою Украї-
ни, у будівлі Міністерства закор-
донних справ, Національного іс-
торичного музею, на залізнично-
му вокзалі.
 У рамках фестивалю «Наше 
Різдво на Донеччині» пройшов 
Всеукраїнський конкурс хоро-
вих колективів «Щедрик Фест». 
У відбірковому турі взяли участь 
більше 40 колективів зі всієї Ук-
раїни у трьох номінаціях: ди-
тячі, однорідні, змішані. У фі-
налі в Києві та Покровську (До-
нецька область) взяли участь 17 
хорів. Переможець — столичний 
хор «Кредо» у травні відправить-
ся у світове турне, перший пункт 
призначення — Прага.
 У Покровську провели «круг-
лий стіл» «Українізація Донбасу: 
від теорії до практики» за участю 
директора Українського інституту 
національної пам’яті Володимира 
В’ятровича, що порушив питання 
нових форматів і важелів впливу 

та заохочення щодо більшого роз-
витку української мови і культури 
на Донбасі. Було визначено пріо-
ритетний перелік історичних пос-
татей, видатних людей Донеччи-
ни, і зокрема Покровська, вагомі 
історичні дати, які слід нанести на 
культурну мапу Донбасу. Визна-
чили, що найбільш правильною 
візуалізацією пісні «Щедрик» як 
українського бренда у всьому світі 
є зображення ластівки — цю пта-
ху українці раніше називали щед-
риком, і була вона символом на-
стання нового року весною, 1 бе-
резня. Ластівочку помістили на 
пам’ятний знак у Покровську, 
відтворивши ту, яку зобразив на 
дерев’яній різьбленій сухарни-
ці батько Миколи Леонтовича — 
Дмитро Леонтович і подарував її 
сину. Оригінал тарелі зберігаєть-
ся у Покровському краєзнавчому 
музеї.
 До речі, у місті Тульчин Він-
ницької область підписали до-
говір про побратимство між 
подільським містом та Покровсь-
ком Донецької області. Ці насе-
лені пункти пов’язані ім’ям ком-
позитора Миколи Леонтовича. А 
з нагоди 100-річчя від дня підпи-
сання Симоном Петлюрою нака-
зу Уряду УНР про створення Ук-
раїнської республіканської капе-
ли (УРК) під орудою Олександра 
Кошиця на Київському залізнич-

ному вокзалі організували вели-
кий хоровий флешмоб, учасника-
ми якого стали 6 хорів, усього — 
200 виконавців.
 Наступна помітна подія про-
екту — економічний форум «Че-
рез культурну дипломатію до еко-
номічної незалежності України», 
який відбудеться 23 квітня у На-
ціональному технічному універ-
ситеті «Київський політехнічний 
інститут  імені Ігоря Сікорсько-
го». На форумі оцінять потреби 
українського бізнесу в інвести-
ціях та нових ринках збуту, здат-
ності до прийняття цих інвестицій 
та виходу на європейський рівень. 
Результатом має стати залучення 
інвестицій та грантів на розвиток 
українського бізнесу, відновлен-
ня та вдосконалення інфраструк-
тури Донецької та Луганської об-
ластей, а також ініціювання пи-
тання щодо збільшення квот для 
українського експорту.
 У мистецькому плані голо-
вною подією року буде світо-
ве турне переможця фестивалю 
«Щедрик Фест» — камерного 
хору «Кредо» на честь 100-річчя 
культурної дипломатії України 
та світового тріумфу «Щедрика» 
Миколи Леонтовича. Утім куль-
турну місію супроводжуватиме й 
просування економічних інтере-
сів України у світі. Австрія, Бель-
гія, Велика Британія, Іспанія, 
Німеччина, Португалія, Фран-
ція, Чехія, Швейцарія, Канада, 
США почують не тільки 82 най-
кращі українські голоси, а й поз-
найомляться із 82 торговими мар-
ками України.
 Українська республікансь-
ка капела, створена у 1919 році 
за ініціативою очільника уря-
ду — голови Директорії Симона 

Петлюри, була державним куль-
турним проектом, який вплинув 
на підвищення закордонного імі-
джу українських державних ін-
ститутів і конкурентоспромож-
ності Української Республіки. 
Нова культурна інституція, за 
задумом Петлюри, мала прорва-
ти російську інформаційну бло-
каду в Європі. Цей історичний та 
ідеологічний факт як ніколи ак-
туальний і сьогодні, коли Украї-
на перебуває у складній політич-
ній та економічній ситуації. Ук-
раїнські підприємства, розташо-
вані у регіонах, де Росія веде війну 
і чинить сепаратистські впливи, 
втрачають позиції як на світово-
му ринку, так і на ринку України. 
За цих умов необхідно приверта-
ти увагу країн Європи та Амери-
ки до українського бізнесу, нама-
гатися залучати іноземні інвести-
ції, отримати гранти, ініціювати 
збільшення квот на поставки ук-
раїнської продукції. 
 Нагадаємо, датою утворення 
УРК є 25 січня 1919 року. А вже 
24 березня Українська республі-
канська капела вирушила на гаст-
ролі. Упродовж 1919—1924 років 
українські співаки тріумфально 
виступали в багатьох країнах Єв-
ропи та в США. Обов’язково ви-
конували українську колядку 
«Щедрик» в обробці Миколи Ле-
онтовича. Згодом її переклад анг-
лійською зробив Петер Вільховсь-
кий, який працював на радіо NBC. 
Нині найбільш упізнаваною різд-
вяною піснею у світі є Carol of the 
Bells. Уперше «Щедрик» прозву-
чав за кордоном 11 травня 1919 
року в Національному театрі Пра-
ги. Українська капела тоді на весь 
світ своїми виступами заявляла, 
що Україна — не Росія. ■

Заслужені артисти України Ірина Мельник 
і Дмитро Завадський — Фру Алвінг та Пастор.
Фото Театру «Сузір’я».
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ЧАС «Т»

Не уберегти, не уберегтися
Постановку Поліни Медведевої «Примар» Ібсена 
показали у рамках Pro.ActFest

■

НАЦІЯ

Летить щедрик у Європу
У травні хор «Кредо» розпочне світове мистецьке турне з 
економічною місією

■

Пересувна вулична фотовиставка «Культурна дипломатія України: 
світовий тріумф «Щедрика».
Фото з сайта vinnitsa.biz.

❙
❙
❙

Хор «Кредо».
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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Костянтин РОДИК

Церемонія вшанування лауре-
атів-2007 відбулася у казково-
му палаці Лялькового театру. 
Посприяв у наданні приміщення 
експерт «КР» Микола Жулинсь-
кий, за сумісництвом тоді — го-
лова Національної ради з пи-
тань культури при Президентові 
України. А далі почалася кіль-
карічна ефектна та ефективна 
співпраця з Університетом імені 
М.Драгоманова.

 Дійство «Книжка 
року’2008» проходило в ак-
товому залі Університету за 
сценарієм Олександра Ірван-
ця, котрий написав піднесено 
іронічний гімн рейтингу (на 
музику Лесі Герасимчук). У 
парі з ним рухала театралізо-
вану програму Оксана Шпор-
тько, драгоманівська випуск-
ниця. Вона вестиме церемонії 
кілька років поспіль; наступ-
ного 2009-го, наприклад, з Ми-
хайлом Бринихом.
 У редакції журналу «Kr» 
завжди практикувалися сту-
денти — майбутні журналіс-
ти, редактори, книгознавці, 
видавці; вони ж і волонтерили 
на «Книжці року». Два роки 
поспіль студентських поміч-
ників очолював старшокурс-
ник Університету Драгомано-
ва Дмитро Стретович — нині 
він має власне видавництво 
Pabulum, новинки якого два 
останні роки входять до топів 
«КР». Алла Миколаєнко за-
кінчила аспірантуру і вже 
сама викладає, а 2018-го ви-
пустила перше в Україні до-
слідження видавничої історії: 
«Смолоскип» (1967–2017): 
від Америки до України» (К.: 
Смолоскип). Колишній волон-
тер «КР» Олег Сербін став ди-
ректором Наукової бібліотеки 
імені М.Максимовича. Окса-
на Блажевська — нині відома 
поетка і літ-промоутер. Антон 
Комар працює у поважному 
видавництві «Кліо».
 Ми насмілилися залучати 
до роботи і власних дітей-сту-
дентів. Перше працевлашту-
вання випускника правничого 
факультету Антона Родика — 
редакція журналу «Kr», де він 
кілька років виконував функ-
ції юриста, менеджера служ-
би «книга-поштою» і водія-
експедитора. Молодший син, 
Дмитро, по закінченні мене-
джерського факультету подав-
ся у рекламний дизайн. Сере-
диною 2004-го запропонували 

йому робити обкладинки жур-
налу — тоді він уже успіш-
но працював у приватній ком-
панії, серед замовників якої 
були поважні фірми, напри-
клад «Нескафе» (на той час 
його гігантський банер Дмит-
рової роботи закривав усю сті-
ну колишнього млина Бродсь-
кого, що на Поштовій площі). 
Він же робив усі подальші ек-
склюзивні дипломи рейтин-
гу (герб «Книжки року» на-
малював перший верстальник 
«КР»-«Kr» Кузьма Федченко, 
з яким познайомилися ще де-
сять років перед тим, у редак-
ції Сопронюкового «Слова»). 
Молодша донька Юля, тоді сту-
дентка, — волонтерка усіх ек-
спертних сесій та церемоній. 
Старшу доню, Оленку, запро-
сили до числа експертів дитя-
чої номінації — спостерігаю-
чи, як вправно формує звичку 
до читання у двох власних до-
ньок. І не помилилися — її до-
свідчене око одного з кращих 
літературних редакторів глян-
цевої періодики непомильно 
виловлювало книжкову хал-
туру і так само помічало смі-
ливо-обґрунтовані виходи за 
межі стандарту. Думаю, усім 
їм було не так уже й легко пра-
цювати у нас, бо до членів сім’ї 
засновників ми ставили підви-
щені вимоги, професійні й мо-
ральні. І ми, і вони витримали 
випробування.
 2008-й книжковий рік 
запам’ятався багатьма, як тепер 
кажуть, стартапами. Київське 
видавництво «Атлант ЮЕмСі» 
започаткувало серію книжок-
нарисів про сучасників, що 
здобулися на славу: Ростислав 
Семків написав про Івана Мал-
ковича; Станіслав Кульчицький 
— про Джеймса Мейса; Олек-
сандр Євтушенко — про Андрія 
Середу та «Кому вниз». Видав-
ництво «Балтія-Друк» зладило 
путівник «Автомобільна прогу-
лянка Україною», що став еле-
ментом обов’язкової екіпіровки 
автівок, які мандрували краї-
ною з туристичною метою. Та-
мара Гундорова накрила коор-
динатною сіткою хаотичний 
розвиток масових жанрів (Кітч 
і література. — К.: Факт). Ми-
хайло Бриних ошелешив усіх 
«Шахматами для дебілів» (К.: 
Факт) — такою романну форму 
досі ніхто не уявляв. Юрій Ан-

друхович узявся модернізувати 
переклади Шекспіра (Гамлет, 
Принц Данський. — К.: А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА). Омелян 
Пріцак презентував справж-
ній історичний детектив «Коли 
і ким було написано «Слово о 
полку Ігоревім» (К.: Обереги). 
Колись чільний дипломат, а те-
пер видавець Валерій Грузин 
випустив роман «Загибель Киє-
ва» (К.: Амадей), у якому впер-
ше передбачено «епоху Яну-
ковича» та її кінець. Столичне 
видавництво «Пульсари» виве-
ло на український ринок фран-
цузького топ-політолога Алена 
Безансона (Лихо століття. Про 
комунізм, нацизм та унікаль-
ність голокосту.— К.: Пульса-
ри).
 Не менш відкривавчим був 
і 2009-й. Особливо це відчува-
лося у популярній історіогра-
фії. Топ-14 тієї рубрики 
поділили три київські ви-
давництва: «Кріон» із серією 
«Україна: хронологія розвит-
ку» (ідея проекту та її спонсо-
рування належить Анатолію 
Толстоухову); «Наш час» — 
практично, той самий алго-
ритм, навіть автори подеколи 
спільні, але в нижчому ціново-
му сегменті; «Темпора» — тоді 
вийшло перші чотири випуски 
серії Militaria Ucrainica.
 Серед лавреатів опинилася 
справді цікава, не протоколь-
на, книжка Леоніда Каденюка 
«Місія — космос» (К.: Пульса-
ри). А серед пізнавальних кни-
жок для дітей перемогло одне 
з найкращих видань в усій іс-
торії видавництва Івана Мал-
ковича: «Український космос» 
(К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА). 
У номінації «Хрестоматія» од-
ноосібним лідером стало пере-
видання Шевченкового «Коб-
заря» з ілюстраціями Василя 
Седляра (К.: Дух і Літера; Оран-
та) — 1933 року київська цензу-
ра не догледіла «компромату» в 
тих малюнках, а московська все 
зрозуміла правильно: Седляр — 
«націонал-фашист», бо натякає 
на відповідальність Сталіна за 
Голодомор (а видання ж, пре-
зентабельно-кольорове, плану-
вали поширювати за кордоном 
як контрпропаганду). Тираж 
знищили, художника розстрі-
ляли, решту причетних жорс-
тко репресували — серед них 
і головного редактора, онук 

котрого, Артур Рудзицький, ек-
сперт «Книжки року», і рестав-
рував видання.
 Ще одна прикметна новин-
ка того року з хрестоматій-
ного терену — Ігор Бондар-
Терещенко, «У задзеркаллі 
1910–30-х років» (К.: Темпо-
ра). Історія письменницько-
го повсякдення, котра роз-
чистила майбутній шлях серії 
«Наші 20-ті», котру в тому ж 
видавництві нині ефектно про-
вадить Ярина Цимбал.
 А двом книжкам «Темпо-
ри» у рейтингу-2009 явно «не 
пощастило». Їх написали дов-
ший час акредитовані у Моск-
ві британський та французь-
ка журналісти: Едвард Лукас 
(«Нова холодна війна. Як 
Кремль загрожує і Росії, і За-
ходу») та Елен Блан («Родом із 
КГБ. Система Путіна»). Мож-
ливо, вони були неправильно 
рубриковані — у підномінації 
«Зарубіжна гуманітаристика» 
— й експерти-філософи, що 
мають справу з вічними істи-
нами, не догледіли розпечено-
го реактивного ядра цих свід-
чень? Хай там як, а вони не 
потрапили до Коротких спис-
ків — а мали би: там, за ве-
ликим рахунком, ішлося про 
те, що наступним, і то невдов-
зі, об’єктом російської агресії 
стане Україна.
 Церемонія «КР-2009» уд-
руге поспіль відбулася у Націо-
нальному педагогічному уні-
верситеті імені М.Драгоманова 
за активної підтримки ректора 
Віктора Андрущенка, людини 
книги (того року в рейтингу фі-
гурувала його власна новинка, 
«Роздуми про освіту» (К.: Знан-
ня України), хоч і не здобулася 
увійти до Коротких списків). У 
структурі університету існує Ін-
ститут соціології, тож ми, звіс-
но, скористалися можливістю 
і провели ще одне соціологічне 
опитування, результати якого 
оприлюднили на прес-конфе-
ренції перед церемонією.
 Тема дослідження — лі-
тературні симпатії студентів 
Києва, опитування вели у де-
сяти столичних вузах, опра-
цьовано близько 800 резуль-
тативних анкет. Відповідала 
молодь, котра через п’ять років 
змінить на Майдані українсь-
ку парадигму. Тодішні, 2009 
року, читацькі преференції 

навіть не натякають на мож-
ливість такого здвигу. Подаю 
деякі з результатів того соц-
дослідження лише для того, 
аби ми збагнули, що пластич-
ність молодої свідомості — по-
диву гідна. На неї можна і тре-
ба впливати. 

Яку літературу «для душі» 
ви переважно читаєте?
Художню літературу — 56,5%.
Історичну літературу — 7,1%.
Пізнавально-довідкову — 16,7%.
Поезію — 6,6%.
Інше — 7,7%.
Не читаю паперових книжок та 
надаю перевагу електронним 
носіям — 3,7%.
Не визначилися — 1,7%.

Чи входить до раціону 
читання «для душі» класика? 
(Дайте відповідь, 
що переважає).
Українська класика — 12,3%.
Світова — 55,7%.
Ні, не читаю класики — 27%.
Важко відповісти — 5%.

Які класичні твори є для 
вас нині актуальні й цікаві? 
(Назвіть три варіанти).
«Майстер і Маргарита»,
«Війна і мир»,
«Злочин і покара», 
«Гордість і упередження».

Назвіть, будь ласка, трьох 
найулюбленіших сучасних 
українських письменників?
Андрухович,
Костенко,
Забужко, 
Дереш.
Важко відповісти — 2,7%.
Не читаю сучасних українсь-
ких письменників — 47,2.

Купуєте книжки переважно?
Українською мовою — 34,6%,
Російською мовою — 60,9%,
Інше — 4,5%.

 Наскільки все тепер зміни-
лося, можна побачити із гли-
бокого дослідження читацько-
го ринку Центром Разумкова 
2018 року. Та, може, все по-
чалося з того, що лауреатом 
«Книжки року’2009» стала 
книжка Василя Шкляра «За-
лишенець. Чорний ворон» (Х.: 
Клуб сімейного дозвілля)? ■

Книжки, студенти —
і політика
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Англія
 Минулого тижня вперше за 
довгий час в АПЛ змінився лі-
дер: «Ліверпуль» не зумів у 
«мерсисайдському» дербі за-
бити «Евертону» та пропустив 
на вершину «Манчестер Сіті». 
Між претендентами на «золо-
то» чемпіонату — лише один 
бал, тому головна боротьба ще 
попереду.
 За «городян», які мінімаль-
но обіграли «Вест Хем» і «Бор-
нмут», повні матчі відбігав ук-
раїнський захисник Олександр 
Зінченко. Вихованець «Шахта-
ря» отримав високі оцінки від 
преси, а у поєдинку з «Борнму-
том» його визнали найкращим 
гравцем. Крім цього, Зінченко 
претендує на нагороду кращого 
футболіста «Ман. Сіті» у люто-
му.
 Прем’єр-ліга. 28-й тур. 
«Кардіфф» — «Евертон» — 
0:3, «Хаддерсфілд» — «Вул-
верхемптон» — 1:0, «Лестер» 
— «Брайтон» — 2:1, «Нью-
касл» — «Бернлі» — 2:0, «Ар-
сенал» — «Борнмут» — 5:1, 
«Саутгемптон» — «Фулхем» — 
2:0, «Манчестер Сіті» — «Вест 
Хем» — 1:0 (Агуеро, 59 (пен.); 
Зінченко («МС») — 90 хв.), 
«Крістал Пелас» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 1:3, «Челсі» 
— «Тоттенхем» — 2:0 (Педро, 
57; Тріпп’єр, 85 (у свої ворота)), 

«Ліверпуль» — «Уотфорд» — 
5:0 (Мане, 9, 20; Орігі, 66; Ван 
Дейк, 80, 83).
 29-й тур. «Тоттенхем» — 
«Арсенал» — 1:1 (Г. Кейн, 74 
(пен.) — Ремзі, 16), «Борнмут» 
— «Манчестер Сіті» — 0:1 
(Марез, 55; Зінченко («МС») 
— 90 хв.), «Вулверхемптон» 
— «Кардіфф» — 2:0, «Берн-
лі» — «Крістал Пелас» — 1:3, 
«Брайтон» — «Хаддерсфілд» 
— 1:0, «Манчестер Юнайтед» 
— «Саутгемптон» — 3:2 (А. Пе-
рейра, 54; Р. Лукаку, 59, 89 — 
Валері Ян, 26; Уорд-Праус, 75), 
«Вест Хем» — «Ньюкасл» — 
2:0, «Уотфорд» — «Лестер» 
— 2:1, «Фулхем» — «Челсі» — 
1:2 (Чамберс, 28 — Ігуаїн, 21; 
Жоржиньйо, 31), «Евертон» — 
«Ліверпуль» — 0:0.
 Лідери: «Манчестер Сіті» 
— 71, «Ліверпуль» — 70, «Тот-
тенхем» — 61, «Манчестер 
Юнайтед» — 58, «Арсенал» — 
57, «Челсі» (28 матчів) — 56.
 Бомбардир: Агуеро («Ман-
честер Сіті») — 18.

Іспанія
 «Барселона» за 4 дні поз-
бавила шансів на два внутрішні 
трофеї свого найпринциповішо-
го суперника — мадридський 
«Реал». Спочатку «синьо-гра-
натові» розгромили підопічних 
Соларі в півфіналі Кубка коро-
ля, а потім мінімально обіграли 
в матчі Прімери. 

 Тепер «вершкові» програ-
ють «Барсі» 12 очок, відіграти 
які майже нереально, зважаючи 
на форму мадридців і каталон-
ців.
 Кубок. Півфінал. Мат-
чі-відповіді. «Валенсія» — 
«Бетіс» — 1:0 (Родріго, 56; пер-
ша гра — 2:2), «Реал Мадрид» 
— «Барселона» — 0:3 (Л. Су-
арес, 50, 73 (пен.); Варан, 69 (у 
свої ворота); 1:1).
 Ла Ліга. 26-й тур. «Райо 
Вальєкано» — «Жирона» — 
0:2, «Еспаньйол» — «Валья-
долід» — 3:1, «Вільярреал» 
— «Алавес» — 1:2, «Уеска» 
— «Севілья» — 2:1 (Хуанпі, 7; 
Авіла, 90+8 — Бен-Єддер, 79), 
«Реал Мадрид» — «Барсело-
на» — 0:1 (Ракітіч, 26), «Ейбар» 
— «Сельта» — 1:0, «Бетіс» — 
«Хетафе» — 1:2, «Реал Со-
сьєдад» — «Атлетико» — 0:2 
(Мората, 30, 33), «Валенсія» — 
«Атлетик» — 2:0. 
 Лідери: «Барселона» — 
60, «Атлетико» — 53, «Реал 
Мадрид» — 48, «Хетафе» — 
42, «Алавес» — 40, «Севілья» 
— 37.
 Бомбардир: Мессі («Бар-
селона) — 25.

Італія
 Після перемоги над голо-
вним конкурентом — «Наполі» 
— туринський «Ювентус» уже 
може святкувати здобуття вось-
мого поспіль «скудетто». Так, 

підопічні Карло Анчелотті ще 
мають примарні шанси наздог-
нати лідера, проте «стара синь-
йора» навряд чи втратить пере-
вагу в 16 балів.
 Продовжує перможну ходу 
«Мілан»: мінімально обіграв-
ши «Сассуоло», «россо-нері» 
піднялися на третє місце.
 Кубок. Півфінали. Пер-
ші матчі. «Лаціо» — «Мілан» 
— 0:0, «Фіорентина» — «Ата-
ланта» — 3:3 (К’єза, 33; Бе-
нассі, 36; Муріель, 79 — А. 
Гомес, 16; М. Пашаліч, 18; Де 
Рон, 58).
 Серія А. 26-й тур. «Ка-
льярі» — «Інтер» — 2:1 (Чеп-
пітелі, 31; Паволетті, 43 — 
Л. Мартінес, 38), «Емполі» — 
«Парма» — 3:3, «Мілан» — 
«Сассуоло» — 1:0, «Лаціо» 
— «Рома» — 3:0 (Ф. Кайседо, 
13; Іммобіле, 72 (пен.); Каталь-
ді, 89), «Торіно» — «К’єво» — 
3:0, «Дженоа» — «Фрозіно-
не» — 0:0, «СПАЛ» — «Самп-
дорія» — 1:2, «Удінезе» — 
«Болонья» — 2:1, «Аталанта» 
— «Фіорентина» — 3:1, «На-
полі» — «Ювентус» — 1:2 
(Кальєхон, 61 — П’яніч, 28; 
Джан, 39).
 Лідери: «Ювентус» — 72, 
«Наполі» — 56, «Мілан» — 
48, «Інтер» — 47, «Рома» — 
44, «Аталанта» — 41.
 Бомбардири: Квальярел-
ла («Сампдорія»), Роналду 
(«Ювентус») — 19.

Німеччина
 Дортмундська «Боруссія» 
знову втратила очки, програвши 
«Аугсбургу». Осічкою «джмелів» 
сповна скористалася мюнхенсь-
ка «Баварія», яка на виїзді роз-
громила іншу «Боруссію» — з 
Менхенгладбаха. Тепер підопіч-
ні Люсьєна Фавра випереджають 
чинних чемпіонів лише за додат-
ковими показниками.
 Удруге поспіль програло 
«Шальке» Євгена Коноплянки, 
українець залишився у запасі. 
Гельзенкірхенці мають лише 
теоретичні шанси на єврокубки.
 Перша Бундесліга. 24-й 
тур. «Аугсбург» — «Боруссія» 
(Д) — 2:1 (Чжи Донг Вон, 25, 
68 — Алькасер, 81), «Шальке» 
— «Фортуна» — 0:4, «Байєр» 
— «Фрайбург» — 2:0, «Айнт-
рахт Франкфурт» — «Хоф-
фенхайм» — 3:2, «Герта» — 
«Майнц» — 2:1, «Нюрнберг» 
— «РБ Лейпциг» — 0:1 (Клос-
терман, 40), «Боруссія» (М) — 
«Баварія» — 1:5 (Штіндль, 37 
— Х. Мартінес, 2; Мюллер, 11; 
Левандовський, 47, 90 (пен.); 
Гнабрі, 75), «Штутгарт» — 
«Ганновер» — 5:1, «Вольфс-
бург» — «Вердер» — 1:1.
 Лідери: «Боруссія» (Д), 
«Баварія» — 54, «РБ Лейпциг» 
— 45, «Боруссія» (М) — 43, 
«Айнтрахт Франкфурт» — 40, 
«Байєр» — 39.
 Бомбардири: Л. Йовіч 
(«Айнтрахт Франкфурт»), Ле-

вандовський («Баварія») — 
15.

Франція
 Лідер французької першості 
— «ПСЖ» — упевнено крокує 
до свого чергового чемпіон ства: 
минулого тижня перемогу над 
«Каном» приніс «дубль» Кіліа-
на Мбаппе. 
 Поступово відривається від 
зони вильоту срібний призер 
минулого сезону — «Монако»: 
цього разу «монегаски» розпи-
сали «мирову» з «Анже».
 Кубок. 1/4 фіналу. «Ліон» 
— «Кан» — 3:1 (Денайєр, 26; 
Корне, 49; Депай, 84 — Нін-
га, 78), «Ренн» — «Орлеан» — 
2:0, «ПСЖ» — «Діжон» — 3:0 
(Ді Марія, 8, 28; Меньє, 76).
 Ліга 1. 27-й тур. «Кан» 
— «ПСЖ» — 1:2 (Нінга, 56 — 
Мбаппе, 59 (пен.), 87), «Анже» 
— «Монако» — 2:2, «Реймс» 
— «Ам’єн» — 2:2, «Генгам» — 
«Нант» — 0:0, «Лілль» — «Ді-
жон» — 1:0 (Лаутоа, 72 (у свої 
ворота), «Ніцца» — «Страсбур» 
— 1:0, «Ліон» — «Тулуза» — 
5:1 (Депай, 10; Б. Траоре, 31; 
Фекір, 35 (пен.); Дембеле, 67, 
71 — Доссеві, 15), «Марсель» 
— «Сент-Етьєн» — 2:0.
 Лідери: «ПСЖ» (26 матчів) 
— 71, «Лілль» — 54, «Ліон» 
— 49, «Марсель» — 44, «Сент-
Етьєн» — 43, «Реймс» — 42.
 Бомбардир: Мбаппе 
(«ПСЖ») — 24. ■

Григорій ХАТА

 Приїзд до України забив-
ного іспанського форварда 
Франа Соля відчутно пож-
вавив інтерес до справ у віт-
чизняному футболі. По-
ява у складі «Динамо» фут-
боліста, котрий у трьох пер-
ших офіційних матчах на 
українській землі забив два 
м’ячі, обіцяла інтригу не 
тільки в національній пер-
шості. В очікуванні київсь-
кого поєдинку «біло-синіх» 
проти лондонського «Чел-
сі» в 1/8 фіналу Ліги Європи 
столичні вболівальники вже 
за два тижні до гри практич-
но повністю розкупили квит-
ки на гру.
 Проте  за кілька днів після 
повідомлення про можливий 
аншлаг на матчі «Динамо» — 
«Челсі», котрий відбудеться 
14 березня на НСК «Олімпій-
ський», спортивний інформа-
ційний простір України збу-
рила новина про серйозну 
травму Франа Соля, отрима-
ну ним практично на рівному 
місці в гостьовому протисто-
янні ЧУ проти чернігівської 
«Десни». За попередньою ін-
формацією, найближчі два мі-
сяці динамівцям доведеться 
грати без Соля. Ступінь роз-
чарування динамівської ко-
манди та їхніх уболівальни-
ків уявити нескладно, адже 
трансферу іспанця до Києва 
у столичному клубі чекали 
як манни небесної.
 Провівши першу частину 
поточного сезону без номіналь-
ного форварда, команді Олек-
сандра Хацкевича, схоже, зно-
ву доведеться діяти за старою 

тактичною схемою, поклада-
ючись більше на командні дії, 
ніж орієнтуючись на персону 
одного виконавця.
 До слова, в Чернігові про-
ти «Десни», перш ніж от-
римати травму, Фран Соль 
зіграв половину матчу. За цей 
час відзначитися динамівсь-
кому новобранцю не вдалося, 
хоча він і долучився до пер-
шого взяття господарських 
воріт. Подвоївши рахунок 
після перерви, динамівці та-
ким чином досягли необхід-
ного для мінімальної перемо-
ги голевого рубежу. У матчі з 
«Динамо» чернігівський ко-
лектив зробив ставку на масо-
вану оборону, проте план на-
ставника «Десни» Олександ-
ра Рябоконя не спрацював.
 Відверто захисну модель 
на домашній поєдинок проти 
«Шахтаря» обрав і головний 
тренер «Чорноморця» Ангел 
Червенков. Досить довго вона 
приносила результат, допоки 
новачок «моряків» — ісланд-
ський захисник Арні Віль-
хамссон — в не надто склад-
ній ситуації не припустився 
помилки у власному штраф-
ному майданчику. Пенальті 
для «гірників» заробив Сер-
гій Болбат, а холоднокров-
но реалізував його Марлос. 
«Складна вийшла гра, «Чор-
номорець» дуже добре захи-
щався», — підсумував очіль-
ник «Шахтаря» Паулу Фон-
сека. Попри невиразну гру 
в Одесі за два тури до завер-
шення першої частини чем-
піонату, після котрої, нага-
даємо, відбудеться поділ його 
учасників на два секстети, лі-
дер турніру зберіг семиочко-

вий «гандикап» над «Дина-
мо». 
 А от у боротьбі за шосту 
сходинку в турнірній табли-
ці, котра дозволить його во-
лодарю надалі поборотися за 
місце в єврокубках, точить-
ся відчайдушна боротьба од-

разу між чотирма колектива-
ми, котрих розділяє лише два 
пункти. У компанії «Маріу-
поля», «Десни» та «Львова» 
несподівано опинилася «Вор-
скла», котра в перших двох 
матчах весняної частини се-
зону зазнала двох поразок iз 

загальним рахунком — 0:7. 
Після «Карпат» полтавська 
команда поступилася «Зорі», 
тричі пропустивши від супер-
ника. «Ворота опонента були 
немов зачаровані», — бідкав-
ся наставник «Ворскли» Ва-
силь Сачко.
 Водночас у минулому турі 
нарешті посміхнулася вда-
ча київському «Арсеналу», 
котрий під орудою свого но-
вого наставника Ігоря Лео-
нова у матчі з «Олімпіком» 
здобув свою третю перемо-
гу в першості. Для самого ж 
Леонова, котрий узимку очо-
лив клуб, це перші залікові 
очки. «Хочу, щоб наша ко-
манда залишилася в елітно-
му дивізіоні», — заявив голо-
вний тренер «канонірів», які 
продовжують залишатися на 
останньому місці в турнірній 
таблиці. ■

Іспанський новачок «Динамо» Фран Соль (у центрі) через травму, 
отриману в матчі проти «Десни», пропустить найближчі два місяці.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ТАБЛО

 Чемпіонат України. 20-й 
тур. «Десна» — «Динамо» — 1:2, 
«Чорноморець» — «Шахтар» — 
0:1, «Олімпік» — «Арсенал-Київ» 
— 0:1, «Зоря» — «Ворскла» — 
3:0, «Карпати» — «Львів» — 0:1, 
«Олександрія» — «Маріуполь» — 
1:1.
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 51, «Динамо» — 44, 
«Олександрія» — 37, «Зоря» — 
31, «Маріуполь» — 28, «Десна», 
«Ворскла» — 27, «Львів» — 26, 
«Карпати» — 20, «Олімпік» — 19, 
«Чорноморець» — 15, «Арсенал-
Київ» — 11.
 Бомбардири: Мораес («Шах-
тар») — 15, Швед («Карпати») — 
11.

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Травматичний «тайм-аут»
У Чернігові «Динамо» здобуло мінімальну перемогу, але через травму втратило свого забивного форварда

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ



Хригорій ХАТА

 До цьогорічного чемпіонату 
світу з легкої атлетики, котрий 
восени відбудеться у столиці 
Катару — Досі, відповідально 
готуються всі зацікавлені сто-
рони. Спеціально до легкоатле-
тичного «мундіалю» його гос-
подарі модернізували арену 
«Халіфа», встановивши на ній 
унікальну систему кондиціону-
вання повітря, котра у «відкри-
тих» умовах (на стадіоні немає 
даху) підтримуватиме в серці 
змагальної споруди температу-
ру близько 21 градуса за Цель-
сієм.
 Особливе значення матиме 
катарський чемпіонат світу й 
для самих легкоатлетів, адже, 
по суті, це буде останній і голо-
вний контрольний старт перед 
Олімпіадою-2020 в Токіо.
 У Глазго на чемпіонаті Євро-
пи «під дахом» українські лег-
коатлети перевірили стан своєї 
проміжної готовності до «мун-
діалю»-2019 й паралельно ок-
реслили пріорітетні для ук-
раїнської «королеви спорту» 
напрямки розвитку.
 За три змагальні дні вітчиз-
няні атлети п’ять разів сходи-
ли на п’єдестал пошани. Пер-
шим «у призи» потрапив стри-
бун у висоту Андрій Проценко, 
котрий, iз третьої спроби взяв-
ши 2,26 м, разом iз греком Кон-
стадіносом Баніотісом розділив 
другу сходинку підсумкового 
протоколу.

 Статус потужної школи ук-
раїнських висотників підтвер-
дила й Юлія Левченко. Віце-
чемпіонка світу-2017 у Глазго 
знову розжилася «сріблом». 
Попередній ЧЄ у приміщенні 
Левченко завершила з бронзо-
вим результатом, підкоривши 

два роки тому планку на висо-
ті 1,94 м. Відтоді уродженка 
Бахмута досягла відчутного 
прогресу, подолавши в столи-
ці Шотландії позначку 1,99 м. 
До слова, прагнула Левченко 
в Глазго й оновити свій персо-
нальний рекорд у приміщенні, 

проте не змогла з трьох спроб 
взяти висоту 2,01, котра під-
корилася лише Марії Ласиц-
кене з Росії (вона виступала 
під нейтральним прапором).
 Своєрідним «дуплетом» на 
ЧЄ-2019 у приміщенні вистре-
лили й представниці стрибків 

у довжину. Після кількарічної 
перерви знову на європейський 
п’єдестал піднялася досвідче-
на майстер стрибків потрій-
ним Ольга Саладуха. 35-річна 
уродженка Донецька показала 
результат 14,47 м і стала в під-
сумку третьою.
 Також «бронзова» спроба 
вдалася й майстру «стрибко-
вої класики» Марині Бех-Ро-
манчук. Дружина титулова-
ного вітчизняного плавця Ми-
хайла Романчука, хоч і розпо-
чала фінальні змагання iз двох 
заступів, зрештою, знайшла в 
собі сили на хороший стрибок 
— 6,84 м, який виявився дуже 
близьким до персонального ре-
корду.
 П’яту ж нагороду українсь-
кій збірній у Глазго, розбавив-
ши таким чином ужинок ук-
раїнських майстрів стрибко-
вих дисциплін, принесла бігун-
ка Ольга Ляхова. 
 У фіналі на дистанції 800 м 
вона довгий час перебувала в 
затінку, проте на заключній 
сотні метрів Ольга виклала-
ся по-максимуму, вирвавши 
на фініші у суперниць «брон-
зу».
 Загалом, із п’ятьмома на-
городами в медальному залі-
ку ЧЄ-2019 у приміщенні збір-
на України посіла 17-те місце. 
Кращими ж за здобутками в 
Глазго стали польські атлети, 
котрі здобули найбільшу кіль-
кість «золота» — п’ять золотих, 
а також дві срібні медалі. ■
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«Проблеми зі здоров’ям тривалий час не дозволяли вести повноцінні 

тренування. Ніхто з лікарів не давав прогнозів. Але мені вдалося залишити 
ті проблеми позаду».

Ольга Саладуха
українська легкоатлетка

УКРАЇНА МОЛОДА

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Стрибкових справ майстри
На чемпіонаті Європи в приміщенні українські легкоатлети виграли п’ять медалей

■

Віце-чемпіонка світу-2017 у стрибках у висоту Юлія Левченко поповнила свою медальну колекцію 
ще одним «сріблом» — континентальної першості 2019 року в приміщенні.
Фото з сайта xsport.ua.
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 Відкриття у Києві оновленого вело-
треку стало вельми знаковою подією 
для вітчизняного спорту. Потуж-
ності реконструйованої споруди ста-
ли «топовим» місцем для шануваль-
ників активного відпочинку — вело-
сипедистів-професіоналів та аматорів, 
фанатів роликового спорту, майстрів 
їзди на скейті тощо. Водночас чи не 
єдиним місцем, де на професіональ-
ному рівні впродовж цілого року мо-
жуть займатися вітчизняні трекови-
ки, залишається львівський «овал».
 Тож, думається, невипадково, що 
саме молода представниця львівсь-
кої трекової школи — 22-річна Олена 
Старікова — принесла Україні першу 
з 2008 року медаль чемпіонату світу з 
велотреку.
 Завдяки співпраці з відомим у ми-
нулому львівським гонщиком Євге-
ном Болібрухом Старікова (до слова, 
уродженка Харкова) останнім часом 
демонструвала неабиякий прогрес. 

Кращим її результатом на ЧС-2018 в 
Апельдорні було п’яте місце в гіті на 
500 м. На європейській першості 2019 
року в Глазго Олена здобула «срібло».
 Іще більшого успіху приніс Олені 
виступ у цій дисципліні на цьогоріч-
ному планетарному форумі, котрий 
проходив у польському місті Пруш-
кув. Попри те, що гіт на 500 м стояв ос-
таннім у змагальній програмі Старіко-
вої на «мундіалі», вихованка Болібру-
ха зберегла достатньо сил для того, аби 
здобути для українського велотреку на 
ЧС історичну нагороду, перервавши та-
ким чином багаторічне «безмедалля».
 Цікаво, що події у фіналі гіту в 
Прушкуві розгорталися за схожим до 
ЧЄ-2018 сценарієм. Як і на серпнево-
му єврофорумі в Глазго, боротьба за 
чемпіонство на «мундіалі» точилася 
між українкою Старіковою та пред-
ставницею Росії Дар’єю Шмельовою. І 
хоча взяти реванш за серпневу пораз-
ку Олені не вдалося, в колекції моло-
дої української велогонщиці з’явилася 
перша відзнака планетарного зразка.

 Відзначимо, що на ЧЄ-2018 в ак-
тиві Старікової була ще одна медаль 
— «срібло» в командному спринті, 
котре вона виграла разом з досвідче-
ною Любов’ю Басовою. На жаль, пов-
торити той успіх на ЧС нашим гон-
щицям не вдалося. Попри те, що в по-
точному сезоні Олена та Любов двічі 
здобували спринтерські нагороди на 
Кубку світу, в Прушкуві свій коман-
дний спринт вони завершили лише на 

12-му місці.
 Іще один шанс у Старікової побо-
ротися за медалі був в індивідуально-
му спринті. Показавши в кваліфіка-
ції восьмий час, у «плей-оф» вона по-
долала два раунди. Проте в чвертьфі-
налі на її шляху опинилася майбутня 
чемпіонка світу в командному сприн-
ті Стефані Мортон з Австралії, котру 
наша співвітчизниця подолати не змог-
ла. ■

Львівська велогонщиця Олена Старікова — віце-чемпіонка світу-2019 в гіті.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙

ВЕЛОСПОРТ

Із львівським 
колоритом
На чемпіонаті світу з велотреку українська збірна 
здобула першу з 2008 року планетарну медаль

■
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 Чоловік — дружині:
 — А що ти робитимеш, якщо 
побачиш, як я цілуюся з іншою жін-
кою?
 — Як вірна дружина, відвідува-
тиму тебе... в травматології.

* * *
 — Коли мій Сьома грає на 
скрипці, я завжди плачу.
 — Аналогічна історія. Правда, 
мій Боря грає на біржі, але тi самi 
сльози.

* * *
 — Фірочко, порадь менi, за кого 
з трьох вийти заміж. Один добре за-

робляє, інший — розумний, третій
дуже добре танцює.
 — А той, перший, не міг би нав-
читися танцювати?

* * *
 Дві подружки на Привозі.
 — Розочко, ти ж недавно пере-
їхала на нову квартиру. Ну і як там?
 — Спочатку почувалася зовсім 
чужою, а потім з усіма пересварила-
ся.

* * *
— Знаєш, Сарочко, якби ти мене 
дійсно любила, то вийшла б заміж 
за кого-небудь іншого.

Стомлені мости Києва
Які з них потребують невідкладного ремонту, а які можуть зачекати

По горизонталі:
 1. Стрімкий напад. 4. Екзотич-
ний фрукт. 8. Німецький вугільний 
регіон. 9. Декоративна стінка над 
карнизом, що завершує споруду. 10. 
Останній із київських князів, неза-
лежних від Литви. 11. Народна наз-
ва пандемії грипу, від якої у 1918—
1919 роках у всьому світі померло 
приблизно 50-100 млн. людей. 12. 
Рідний острів Одіссея. 14. Антипод 
практики. 17. Двозначний натяк. 21. 
«Скрипка грає, ... гірко. То кохання 
гасне зірка» (пісня з репертуару Ва-
силя Зінкевича). 23. Кандидат у пре-
зиденти України, який першим зняв 
свою кандидатуру на користь іншо-
го. 25. Срібна монета, яка побутува-
ла в часи Австро-Угорщини. 26. Пап-
ська грамота. 27. Династія радянсь-
ких ілюзіоністів. 28. Картярська гра. 
29. Імовірність для кандидатів у 
Президенти вийти в другий тур. 
По вертикалі:
 1. Окрема молитва, яка прослав-
ляє Ісуса Христа, Богородицю чи ко-
гось зі святих. 2. «Домашній чорт», 
якого, за повір’ям, можна отримати, 
вигрівши під пахвою курячий знесок. 
3. Гуцульський чоловічий танець. 4. 
Запах квітів. 5. Пам’ятний знак у виг-
ляді чотирикутного стовпа, що увін-
чується пірамідою. 6. Перша літера 
грецького алфавіту. 7. Мережа гро-
мадських активістів, які контролю-
ють перебіг виборів та діяльність 

партій чи народних депутатів. 13. 
«Статус ...» — латинський вираз, 
що означає повернення до попе-
реднього становища. 15. Титул ви-
щої аристократії англосаксонської 
Британії в XI столітті, що відповідає 
титулу графа. 16. Сила, що змушує 
непристебнутих пасажирів вибивати 
лобом скло при різкому гальмуван-
ні автомобіля. 18. Біблійне місто, де 
зародилася багатомовність. 19. 
«Поховайте та вставайте, ... порвіте. 
І вражою злою кров’ю волю окропі-
те» (Тарас Шевченко). 20. Перський 
цар, який наказав відшмагати море. 
21. Легкий вантажний автомобіль. 
22. Позивний радянського коман-
дування у фільмі «Сімнадцять мит-
тєвостей весни». 24. Скандал із бій-
кою і ламанням меблів.

Кросворд №23 
від 27 лютого

Дара ГАВАРРА

 Акторам, та й іншим персонам шоу-бізу, 
постійно потрібно нагадувати про себе, і 
це не обов’язково повинні бути нові пісні 
чи фільми. Ви можете просто «засвітити-
ся» у якомусь скандалі, прийти на знако-
ву вечірку, завести новий роман. Усе йде 
в «горнило» для підігрівання слави чи й 
просто популярності. Так, колись відома 
й популярна актриса Кетрін Зета-Джонс 
давно не тішила своїх прихильників ціка-
вими ролями у фільмах чи новинами сво-
го зіркового життя. Та на днях 49-річна 
актриса вивела у світ своє сімейство — 
18-річного сина Ділана, 15-річну донь-
ку Керіс та, звісно ж, чоловіка — Майк-
ла Дугласа, чим дуже пожвавила інтерес 
до своєї персони. Зіркове сімейство Дуг-
лас — Зета-Джонс прибуло на гала-ве-
черю Wales’ National Day Gala, яка від-
булася у Нью-Йорку. Подія була присвя-
чена Національному дню Уельсу, і Кетрін 
вручили почесну грамоту від Уельсько-
го королівського коледжу музики і дра-
ми (нагадаємо, Зета-Джонс народилася 
у маленькому валлійському рибальсько-
му селищі, що в Уельсі). Це вже не пер-
ша подібна нагорода від «земляцтва», 
адже в 2011 році валлійське товариство 
Нью-Йорка вручило їй премію за успіхи 
в кінематографі та театральній індуст-

рії. Також вона отримала бронзову ме-
даль Хопкінса під час святкування Дня 
святого Давида в клубі Yale. А ще їй при-
своїли звання Командора Ордена Бри-
танської імперії.
 Нагадаємо, Кетрін вийшла за-
між за відомого актора Майкла 
Дугласа у 2000 році, після кіль-
кох років роману з цим одруже-
ним чоловіком, що саме по собі 
привернуло неабияку увагу до 
акторки, народила йому двох ді-
тей. Але потім біла смуга в її жит-
ті, як це часто буває, змінилася 
чорною: у чоловіка виявили он-
кологічне захворювання. Довга 
боротьба за одужання Майкла 
змінилася депресивним станом 
у Кетрін, який вона вимуше-
на була навіть лікувати у спе-
ціалізованій клініці. А там і 
вік уже не дозволяв грати 
юних і звабливих героїнь. 
Тож тепер Зеті-Джонс за-
лишається здебільшого 
виконувати роль по-
важної матрони — ма-
тері сімейства та зраз-
кової дружини. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, що жінки західного 
світу вміють обстоювати свої 
права, вже давно не дивина. 
А ось коли арабські жінки, у 
яких, як ми звикли, тільки й є, 
що обов’язки, заявляють про 
свої права — це викликає по-
див і радість: давно пора! 
 Так, одна з жительок
Об’єднаних Арабських Еміратів 
подала на розлучення лиш за 
те, що чоловік забув принес-
ти їй... бургер! От, здавалося 
б, проблема, але не скажіть... 
Двадцятирічна жінка чека-
ла на свого чоловіка вдома 
сама, доки він відпочивав із 
друзями в пустелі. Перед його 

від’їздом вона попрохала, щоб 
він привіз їй гамбургер із рес-
торану швидкого харчування 
(ну, як компенсацію за само-
тнє дозвілля, доки він розва-
жатиметься у компанії). Ціл-
ком, здавалося б, нормальне 
бажання. Проте чоловік, «за-
гулявши» з приятелями, за-
явився додому посеред ночі і, 
звичайно ж, забув про прохан-

ня дружини. Але вона не за-
була, і помста не забарилася: 
жінка пішла з дому, а на ранок 
через свого адвоката подала в 
суд на розлучення.
 Тепер розгляд справи про-
довжать у суді, і якщо жінка й 
надалі наполягатиме на роз-
лученні, то чоловікові дове-
деться віддати придане, яке 
вона принесла у його дім піс-

ля весілля. Що не кажіть, а 
весільний контракт — корис-
на штука.
 Наразі арабські адвока-
ти заявляють, що розлучень 
у мусульманському світі мог-
ло б бути менше, якби чолові-
ки змінили свою поведінку і 
реалі стичніше ставилися до 
сімейного життя, адже над-
ворі — ХХІ століття! ■

ДІЛА СІМЕЙНІ

Розлучення через... бургер
Жителька ОАЕ не стерпіла зневаги до свого прохання

■

ЧЕРВОНА ДОРІЖКА

Почесна валлійка
Земляки відзначили актрису черговою нагородою

■

Кетрін Зета-Джонс.❙

6 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +6...+8.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi +1...+3, удень +8...+10. Яремче: вночi 
+1...+3, удень +7...+9.  Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень +8...+10. 
Рахiв: уночi +1...+3, удень +8...+10.

4 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 1 см, Плай — 32 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 11 см, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 44 см.
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