
Середа, 19 лютого 2020 року № 19 (5621)

«Марія» Уласа Самчука 

і взаємини з поеткою 

Оленою Телігою

стор. 11»

Та квиток в один 

кінець 

для нардепа 

Рабіновича

«Не все одно!І»

стор. 6—7»

Прем’єр-міністр України 

1991-1992 років Вітольд 

Фокін — про Донбас, 

економіку і ринок землі

стор. 4»

Війна триває; хоч комусь це здається лише «провокацією».
Фото з сайта 24tv.ua .

❙
❙

Земля 
в турборежимі... 

Кому служить 
«Слуга народу»?

стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,445 грн 

1 € = 26,495 грн

1 рос. руб. = 0,384 грн

Миром і не пахне
Ворог знову прикривається цивільними



СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО 20202 ІнФорУМ
«Чергова цинічна атака Росії на Донбасі. Сьогодні сили РФ і підтримувані нею 
сили почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ із застосуванням зброї, 
забороненої Мінськими угодами. Один військовий загинув, четверо поранені».

Микола Точицький
посол України при ЄС

УКРАЇНА МОЛОДА

ВШАНУВАННЯ

Ангели 
патріотизму 
і гідності
У дні роковин 
розстрілу 
євромайданівців 
запалять свічки пам’яті 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У трагічно-героїчний для українців день 20 
лютого відбудеться шоста всесвітня акція «Ан-
гели пам’яті», присвячена героям Небесної сот-
ні, учасники якої щорічно розвішують білих па-
перових ангелів на деревах. У Києві активіс-
ти зберуться об 11:00 біля метро «Хрещатик». 
Подібні акції відбудуться і в інших містах Ук-
раїни, а також за її межами: в Брюсселі, Афі-
нах, Варшаві, Ніцці та Стамбулі.
 Офіційно День пам’яті героїв Небесної сот ні 
було встановлено указом президента Петра По-
рошенка від 11 лютого 2015 року з метою увіч-
нення великої людської, громадянської та на-
ціональної відваги і самовідданості, сили духу 
та стійкості громадян, які віддали свої життя під 
час Революції гідності. Цьогоріч настане шос-
та річниця однієї з найстрашніших сторінок ук-
раїнської історії: жорстоких зіткнень у Києві 18-
20 лютого, кульмінацією яких став розстріл без-
збройних активістів Євромайдану на вулиці Інс-
титутській.
 По всій Україні пам’ятні заходи проходити-
муть iз 18 по 25 лютого: сотні акцій будуть ор-
ганізовані в навчальних закладах, державних 
установах, органах влади. Крім офіційних за-
ходів за участю перших осіб держави, запла-
новано низку громадських ініціатив.
 Увечері 20 лютого у столичному клубі 
«Наш Формат» відбудеться відкрите обго-
ворення «Згадай Майдан», у якому візьмуть 
участь безпосередні учасники трагічних подій 
2014 року: Владислав Кириченко (керівник ви-
дання «Наш Формат»), виконавчий директор 
The Aspen Institute Юлія Тичківська і нардеп 
Ярослав Юрчишин. А 19 лютого «Центр Грома-
дянських Свобод» організовує показ докумен-
тального фільму Євгена Афінеєвського «Зима 
у вогні», присвяченого подіям Євромайдану, де 
лектором виступить правозахисниця, адвокат 
сімей Небесної сотні Марина Лиличенко.
 Нагадаємо, за офіційною версією, внаслі-
док тих подій 18-20 лютого загинуло понад 100 
людей, хоча свідки переконують, що жертв було 
значно більше. Більше тисячі отримали пора-
нення, чимало з яких призвели до каліцтва. 
 Обурює те, що донині судовий процес щодо 
розстрілу Євромайдану все ще не завершено 
й кінця-краю йому не видно. Наразі слідство 
лише встановило факт 48 вбивств і 80 замахів 
на вбивство на вулиці Інститутській 20 лютого. 
Ще в березні-квітні 2014 року в цій справі були 
затримані бійці «чорної роти «Беркута» (Сер-
гій Зінченко, Павло Аброськін та їх командир 
Дмитро Садовник). У 2015 році затримали ін-
ших бійців тієї ж спецроти — Сергія Тамтуру, 
Олександра Маринченка та Олега Янішевсько-
го. Проте й донині притягнути до відповідаль-
ності низку підозрюваних не вдається, адже 
судовий процес протягом цих років просував-
ся дуже важко. 
 Зокрема, Садовник утік ще у 2014 році, 
коли його випустили з-під варти, а Зінченка, 
Тамтуру, Маринченка, Аброськіна і Янішевсь-
кого...видали в ОРДЛО в ході обміну в грудні 
минулого року. При цьому Олександр Марин-
ченко та Сергій Тамтура мали нахабство майже 
одразу після обміну повернулися до Києва й по-
чали «качати» свої права.
 Минулого року Amnesty International роз-
критикувала Київ за неефективне розслідуван-
ня «справи Майдану», констатувавши, що вла-
да не змогла добитися справедливості для всіх 
жертв силовиків. На жаль, за останній рік ситуа-
ція не змінилася, ба більше — стала навіть гір-
шою. ■

■

Світлана МИЧКО

 На початку тижня інформаційний про-
стір Тернопільщини заполонили повідом-
лення різних ЗМІ про те, що 20 лютого в об-
ласть начебто мають привезти для двотиж-
невої обсервації евакуйованих iз Китаю 
українців і розмістити їх планують у відо-
мому санаторії «Медобори». А вже в ніч на 
вівторок на під’їзді до села Конопківка Те-
ребовлянського району, де розташований 
цей лікувально-профілактичний заклад, 
місцеві жителі виставили блокпости, аби 
цього не допустити. 
 Відбулася позачергова сесія Микули-
нецької громади, до якої належить насе-
лений пункт, присутні на якій місцеві жи-
телі вимагали від влади та керівника сана-
торію точної інформації та недопущення 
прийому евакуйованих. Головним аргу-
ментом люди висувають той, що місцевість 
є густонаселеною, а передумов для гаран-
тованої безпеки мешканців немає.
 Як повідомив на сесії директор сана-
торію «Медобори» Василь Мартинюк, 
очолюваний ним заклад справді внесено 
до переліку таких, що можуть прийняти 
евакуйованих, проте без погодження з гро-
мадою і колективом закладу він згоди на 
це не дасть. Після цього на вимогу присут-

ніх він написав відповідну заяву.
 Щодо обласної влади, то наразі жод-
них офіційних коментарів ні облрада, ні 
облдержадміністрація не дають. Тим ча-
сом звернення до їх очільників адресував 
міський голова Тернополя Сергій Надал. 
 «Інформую Вас, що інфекційні від-
ділення міських лікувальних закладів 
КНП «Тернопільська міська комунальна 
лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тер-
нопільська міська дитяча комунальна лі-
карня», які визначені госпітальними ба-
зовими закладами для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають виз-
наченню випадку нового коронавірусу 
2019-nCoV у Тернопільській області, не 
забезпечені необхідним медичним облад-
нанням, медичними препаратами та не 
готові до надання повноцінної медичної 

допомоги особам, які відповідають визна-
ченню випадку нового коронавірусу 2019-
nCoV. 
 Додатково повідомляємо, що Тер-
нопільська область — одна з областей Ук-
раїни, яка не має обласної інфекційної лі-
карні, що спричиняє подвійну небезпеку 
для жителів міста та області. Тернопіль-
ською ОДА та обласною радою, не дивля-
чись на неодноразові звернення, не виділя-
ли коштів для забезпечення працівників 
засобами індивідуального захисту, відсут-
ня належна вентиляція та каналізація, не 
підведено кисень, немає жодного дихаль-
ного апарата. Просимо вжити заходів щодо 
запобігання потрапляння людей, евакуйо-
ваних iз Китаю, в ТДВ «Санаторій Медобо-
ри», — йдеться в документі. ■

Продовження  теми — 9 стор.

РЕЗОНАНС

Не пустимо коронавірус!
На Тернопільщині теж протестують проти розміщення 
евакуйованих iз Китаю українців

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Штаб Операції об’єднаних 
сил підтвердив інформацію 
про наступ російських вій-
ськ на ділянці розведення сил 
і повідомив про втрати з ук-
раїнського боку. «Зранку 18 
лютого збройні формуван-
ня Російської Федерації ата-
кували позиції підрозділів 
Об’єднаних сил поблизу насе-
лених пунктів Новотошківсь-
ке, Оріхове, Кримське, Хутір 
Вільний». 
 Бій почався о 5-й ранку. Ін-
формація про закінчення ак-
тивних бойових дій надійш-
ла о 10-й. Окупанти застосо-
вували заборонені Мінськи-
ми угодами міномети калібру 
120 мм. Також противник вів 
вогонь iз гранатометів різних 
систем та великокаліберних 
кулеметів. 
 Під вогневим прикриттям 
російські окупанти перейшли 
до активних наступальних дій 
та здійснили спробу просуван-
ня через лінію розмежування. 
Інтенсивність бою оцінюється 

як найвища за кілька останніх 
років. 
 Унаслідок ворожих об-
стрілів українські захисники 
зазнали втрат. Наразі підтвер-
джено інформацію про одно-
го загиблого та п’ятьох пора-
нених. За непідтвердженими 
офіційно даними, українські 
військовослужбовці внаслі-
док ранкової атаки бойовиків 
втратили позиції неподалік 
Золотого на Луганщині. 
 На відео, яке зранку опри-
люднили мешканці окупова-
ного Кіровська, видно, що об-
стріл ведеться з багатоповерхі-
вок, ворог знову прикриваєть-
ся цивільним населенням. 
Уже є інформація, що росій-
ські найманці таки поцілили 
в мирні райони. 

 Першим публічно про на-
ступ повідомив журналіст 
Юрій Бутусов. 
 Упродовж минулої доби, 17 
лютого, збройні формування 
Російської Федерації та їхні 
посіпаки вiсiм разів поруши-
ли режим припинення вогню. 
Противник гатив по наших по-
зиціях із заборонених Мінсь-
кими домовленостями міно-
метів калібру 120 мм та 82 
мм, а також гранатометів різ-
них систем i великокалібер-
них кулеметів. 
 На донецькому напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Схід» противник обстрі-
ляв позиції наших захисників 
поруч iз населеними пунктами 
Гнутове, Павлопіль, Піски, Во-

дяне, Березове. На донецькому 
напрямку в районі відповідаль-
ності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» против-
ник двічі обстріляв захисни-
ків Оріхового, випустивши по 
наших позиціях 3 міни зі 120-
мiлiметрового міномета, 4 міни 
з міномета калібру 82 мм, а та-
кож вів вогонь з автоматично-
го станкового гранатомета. ■

НА ФРОНТІ 

Миром і не  пахне
Ворог знову прикривається цивільними

■ РЕАКЦІЯ

 Представництво України в ЄС 18 
лютого поінформувало Євросоюз 
про новий напад РФ на Донбасі, за-
кликавши партнерів до рішучої ре-
акції. «Чергова цинічна атака Росії 
на Донбасі. Сьогодні сили РФ і під-
тримувані нею сили почали наступ 
і масований обстріл позицій ЗСУ із 
застосуванням зброї, забороненої 
Мінськими угодами. Один військо-
вий загинув, четверо поранені», — 
написав у Twitter посол України при 
ЄС Микола Точицький, наголосив-
ши: «Ми поінформували ЄС про ес-
калацію конфлікту Росією і заклика-
ли партнерів до рішучої реакції».

■

Валентина САМЧЕНКО

 У Батурині 21 лютого пре-
зентуватимуть виставко-
вий проєкт «Під гетьмансь-
кою булавою», який об’єднав 
Чернігівський історичний 
музей ім. В. В. Тарновсько-
го та Національний заповід-
ник «Гетьманська столиця» 
в пошануванні гетьмана Ки-
рила Розумовського з наго-
ди 270-ї річниці з дня його об-
рання гетьманом України. 
Виставка облаштована власне 
у палаці гетьмана України Ки-
рила Розумовського.
 Кирило Розумовський, 
як не один інший гетьман, 
презентує саме Чернігівщи-
ну, розповідає гендиректор-
ка національного заповідни-
ка Наталія Реброва. Він на-
родився на Чернігівщині, в 

селі Лемеші, 18 березня 1728-
го, в Батурині формував свою 
гетьманську резиденцію з 
1750 по 1764 рік. У цьому місті 
гетьманської слави навіки й 
упокоївся в 1803-му і, згідно з 
його заповітом, у Батурині по-
хований. Нагадаємо, Кирило 
Розумовський упродовж свого 
гетьманування реалізовував 
адміністративно-територіаль-
ну, освітню, судову реформи, 
низку проєктів економічного 
розвитку Гетьманщини. 
 Діяльність гетьмана на 
виставці ілюструють універ-
салами. Вперше будуть пред-
ставлені у Батурині два уні-
кальні документи з колекції 
Чернігівського історичного 
музею ім. В. В. Тарновсько-
го (всього в зібранні ЧОІМ 18 
універсалів гетьмана Кири-
ла Розумовського). Це універ-

сал, наданий Григорію Тепло-
ву на маєтності в Батурині від 
3 грудня 1760 р., та універсал 
від 29 лютого 1752 р. на маєт-
ності Якову Тарнавському. 
 З колекції Національно-
го заповідника «Гетьмансь-
ка столиця» на виставку взя-
ли документи, які впродовж 
століть зберігалися у родинно-
му архіві Розумовських. Упер-
ше буде презентовано грамоту 
Єлизавети Петрівни Кирилові 
Розумовському від 8 жовтня 
1756 р., та універсал 1763 р. 
про призначення сотником 
Переволочанським Стефана 
Лукомського, з власним під-
писом гетьмана та печаткою 
Війська Запорозького.
 Відтепер зустрічатиме по-
ціновувачів історії у Бату-
рині... гетьман Розумовський! 
На замовлення Національно-

го заповідника «Гетьмансь-
ка столиця», за меценатсь-
кої підтримки Євгена Сура, 
майстернею Олексія Сажина 
(м.Київ) була виконанна вос-
кова фігура достойника, робо-
та над якою тільки-но завер-
шена. ■

ІСТОРІЯ

Гетьман Розумовський запрошує
У Батурині демонструватимуть унікальні документи

■

Наталія Реброва і нащадок 
Кирила Розумовського — 
Грегор Розумовський.

❙
❙
❙
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Слово 
юного 
критика
Сергій Жадан запрошує 
школярів рецензувати 
книги 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Благодійний фонд Сергія Жадана 
та проєкт підтримки дитячого читан-
ня BaraBooka вже вдруге оголосили 
конкурс відгуків на книги українсь-
ких авторів. Минулого року до цьо-
го долучилися школярі з Луганської 
та Донецької областей, а тепер до них 
приєднаються й юні літературні кри-
тики Харківщини. Організатори про-
понують надсилати на розгляд як дру-
ковані тексти, так і відгуки, записані 
на відео. 
 Змагатимуться конкурсанти у двох 
вікових групах: 10-13 та 14-17 років. 
Для рецензії вони можуть обрати 
будь-яку книгу українською мовою, 
але журі все ж віддаватимуть перева-
гу творам сучасних українських авто-
рів. Акцент саме на книжкові новин-
ки вітають і самі юні критики. 
 «Коли я ще не могла сама зорієн-
туватися, що читати, то просто чита-
ла за шкільною програмою, — каже 
фіналістка минулорічного конкурсу 
Олеся Вітченко зі Старобільська. — 
Але мені завжди хотілося читати кни-
ги авторів із мого рідного міста. Було 
цікаво, про що пишуть та як думають 
люди, які ходили тими ж вулицями, 
що і я, росли в тих самих умовах. Так 
я відкрила для себе Сергія Жадана, з 
яким ми в різний час училися в одній 
школі».
 Результати конкурсу будуть ого-
лошені наприкінці квітня. На 12 пе-
реможців чекає поїздка до Києва, де 
вони візьмуть участь у роботі «Книж-
кового арсеналу». Там діти познайом-
ляться з членами журі конкурсу — ві-
домими літераторами й критиками, 
які проведуть для них спеціальні май-
стер-класи. Ті, хто посяде перші міс-
ця, отримають планшети, а володарі 
другої і третьої премій — фотокаме-
ри миттєвого друку. Ще 60 фіналістів 
поповнять свої персональні бібліо-
теки книжними новинками, які для 
них приготують видавництва-парт-
нери «Фабула» й «Ранок». Органі-
зує поїздку переможців з їх учителя-
ми або батьками до столиці БФ Сергія 
Жадана за підтримки фонду Ukraine 
charity.
 Упорядники конкурсу приймати-
муть роботи до 1 квітня. На їхню дум-
ку, така форма співпраці піде на ко-
ристь як дітям, так і дорослим. Шко-
лярі вчитимуться критично осмислю-
вати прочитане, а літератори зможуть 
зрозуміти, що саме юне покоління шу-
кає у книжкових новинках і на які 
знання сьогодні існує попит. Водночас 
для обох сторін важливим стане набу-
тий досвід користування сучасними 
методами передачі інформації. 
 «Відеоблоги — важлива частина 
сьогоднішніх комунікацій, і нам хо-
четься допомогти дітям навчитися 
висловлювати свою думку різними 
способами, а вчителів — використо-
вувати на уроках те, чим діти залюб-
ки користуються у позашкільному 
житті, — говорить голова й співза-
сновниця БФ Сергія Жадана Ірина 
Куніцина. — Сьогоднішні діти зма-
лечку знімають і монтують за допо-
могою телефонів, тому і відеоблог 
може бути крутим інструментом для 
вивчення літератури чи будь-чого ін-
шого, робити навчання ближчим і ве-
селішим». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, незважа-
ючи на аномально теплу по-
году, помітної вегетації на 
посівах нині не спостері-
гається. «Зимовий режим по-
годи в нашій області так і не 
встановився. Середньодобова 
температура повітря переви-
щує багаторічні значення на 
8-9°, а 14 лютого у Черкасах 
було зафіксовано історич-
ний максимум температу-
ри повітря +8,2 , що переви-
щує попередній рекорд мак-
симальної температури 2014 
року», — розповідає «УМ» 
начальник Черкаського об-

ласного гідрометцентру Ві-
талій Постригань.
 І додає: важливо, що ос-
танніми днями в Шевченко-
вому краї все-таки пройшли 
продуктивні опади. Утім, 
уточнює головний синоп-
тик Черкаської області, за 

результатами зимового виз-
начення вологозапасів вид-
но, що волога зосереджена 
у півметровому шарі ґрун-
ту, а в метровому шарі її зна-
чення найнижчі за останні 
30 років. «Тобто в разі дефі-
циту опадів навеснi цілком 

можливий початок ранньої 
засухи», — говорить Віталій 
Постригань.
 Тож, підсумовує він, на-
разі головне для черкаських 
аграріїв використати періоди 
нічних морозів для піджив-
лення озимини по мерзлота-
лому ґрунту, адже перезимів-
ля відбувалася в умовах уні-
кальної зими з позитивними 
температурами повітря, які 
виснажували рослини. І фіш-
кою року залишаються над-
звичайно сприятливі умови 
для шкідників і хвороб сіль-
ськогосподарських культур, 
а з потеплінням — і для їх 
розвитку та поширення. ■

УРОЖАЙ

Дефіцитна волога 
На Черкащині можливий початок 
ранньої засухи

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 «Шулявська епопея» з добудовуван-
ням інфраструктури поблизу сумновідо-
мого столичного моста ще далека до за-
вершення. І хоча оновлений міст уже 
функціонує кілька тижнів поспіль, проте 
питання з розв’язками біля нього стоїть 
поки-що мертво. Аби реалізувати на всі 
сто грандіозний проєкт, потрібно знищи-
ти частину приміщень колишнього заво-
ду «Більшовик», які ледь не «цілуються» 
з мостом.
 Каменем спотикання став  п’ятий цех 
Першого київського машинобудівного за-
воду, вартість якого Фонд держмайна оці-
нює у майже 700 млн гривень. Як заявив 
перший заступник міського голови столи-
ці Микола Поворозник, Київська міська 
держадміністрація повинна викупити цю 
нерухомість, щоб добудувати Шулявсь-
кий шляхопровід. «Розвалити аварійну 
будівлю заводського цеху, зробити там 
благоустрій, побудувати один заїзд — це 
робиться достатньо швидко. Це якщо нам 
вдасться домовитися з Фондом державно-
го майна щодо п’ятого цеху заводу «Біль-
шовик», — зазначив чиновник.

 Микола Поворозник вважає, що ціна 
будівлі, заявлена Фондом держмайна, аж 
занадто завищена. «Ми не хочемо нічо-
го задарма, і в той же час не хочемо ні за 
що переплачувати. Технічний стан і вар-
тість будівлі має оцінити експерт», — до-
дав Микола Поворозник.
 Також перший заступник голови 
КМДА впевнений, що відбувається спро-
ба оцінити цей проблемний об’єкт за-
хмарними цифрами з урахуванням укла-
дених орендних договорів із компаніями, 
що торгують у цеху секонд-хендом: тобто 
з урахуванням потенційно недоотрима-
ного прибутку від оренди майна.
 Водночас Микола Поворозник запев-
нив, що в кошторисну вартість розв’язки 

ця сума не входить. «Київська міська 
рада вже вирішила викупити це при-
міщення для громадських потреб за ре-
альну ціну. Майже 700 млн — завищена 
сума, враховуючи, що земля під об’єктом 
належить громаді», — наголосив чинов-
ник.
 Він також підкреслив, що поперед-
ні перемовини давали певний оптимізм, 
а ось після останніх розмов з протилеж-
ною стороною — надія все ж залишаєть-
ся на розумне вирішення питання, але 
вона стає дещо туманною. «За такі циф-
ри купувати приміщення цеху, що роз-
валюється, для мене абсурдно. Але ми в 
процесі переговорів», — резюмував Ми-
кола Поворозник. ■

СТОЛИЦЯ

Секонд-хенд у ціні
Києву потрібно 700 мільйонів гривень для добудови 
мостової розв’язки?

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Після того як Укравтодор затвердив 
перелік ремонту доріг загального користу-
вання місцевого значення, стало відомо, 
що цього року 452 мільйони гривень де-
ржавної субвенції спрямують на 136 кіло-
метрів доріг Черкащини. За словами голо-
ви Черкаської ОДА Романа Боднара, при 
затвердженні переліку доріг врахували 
пропозиції і районів, і ОТГ.
 «Відремонтувати всі проблемні на-
прямки за один рік — неможливо, ос-
кільки фінансування обмежене. Але го-
ловна мета — забезпечити проїздність 
до важливих соціальних об’єктів, зок-
рема до освітніх та медичних закладів. 
Незважаючи на те, що позиція Украв-
тодору базується на капітальному ре-
монті доріг, а на ямковий ремонт мож-
на спрямувати лише 20% коштів, Чер-
кащина цього року таки мусить збіль-
шити цю цифру. Оскільки стан доріг у 
нас украй критичний. Кошти по райо-
нах розподіляли пропорційно», — на-
голошує Роман Боднар. І додає: серед 
головних стратегічних принципів у до-
рожній сфері — високі гарантійні вимо-
ги до ямкового ремонту, жорсткий кон-
троль на всіх етапах виконання дорож-
ніх робіт, охоплення якомога більших 
відрізків доріг для ремонтів.
 Водночас у Черкаській міській раді 
зазначають, що, окрім виділених 452 
мільйонів гривень на експлуатаційне 

утримання місцевих доріг Черкащини, 
виділено ще 281 мільйон гривень. І, як 
запевняє міський голова Черкас Ана-
толій Бондаренко, обласного центру в 
цьому переліку знову немає.
 «І це незважаючи на те, що протягом 
останніх чотирьох років Черкаси з влас-
ного бюджету неодноразово допомагали 
вирішити проблеми всієї області — чи 
то дорога на Смілу, чи ремонт обласно-
го драматичного театру», — обурюється 
Анатолій Бондаренко.
 Він каже, що дороги — найболючіша 
тема не лише для області, а й для обласно-
го центру також. Багатьма шляхами, які 
територіально належать до Черкас, корис-
туються не тільки жителі обласного цент-
ру. Об’їзною, приміром, або транзитними 
вулицями, які виконують роль об’їзних, 
— це та сама Сумгаїтська, Героїв Холод-
ного Яру, Канівська, Чигиринська.
 «Тож не правильно, що утриман-
ня і ремонти цих доріг мають лягати на 
плечі лише громади міста. Черкаси не-
одноразово офіційно направляли до об-

ласної адміністрації разом із проєктно-
кошторисною документацією звернен-
ня з проханням виділити з Дорожнього 
фонду кошти на ремонт таких вулиць, 
як Героїв Холодного Яру (колишня Пер-
шотравнева), Квіткова, Сумгаїтська, од-
нак до нас ніколи не дослухались», — го-
ворить міський голова Черкас.
 «Особисто спілкувався на цю тему з 
головою Черкаської облдержадмініст-
рації Романом Боднаром. Наголосив на 
тому, що стратегічні дороги фінансува-
тись за залишковим принципом не мо-
жуть, і не повинно мати значення, че-
рез Черкаси вони пролягають чи через 
інший населений пункт. Наше місто не 
може безкінечно витягувати на своє-
му бюджеті ремонт доріг, якими ко-
ристується вся область», — підсумовує 
черкаський міський голова Анатолій 
Бондаренко.
 До речі, на дороги Черкащини за-
гального користування державного зна-
чення спрямували цього року 1 млрд 736 
млн грн. ■ 

На Черкащині багато горе-доріг.
Фото з сайта provce.ck.ua.
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ВІЧНА ТЕМА

Гривня і ями
На Черкащині 
заплановано 
відремонтувати 
136 кілометрів шляхів 
місцевого значення

■
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Тетяна МИХАЙЛОВА

 Поточний парламентський 
тиждень припав на річницю 
трагічних подій на Майдані,що 
сталися з 18 по 20 лютого 2014 
року. Своє чергове пленарне за-
сідання народні депутати поча-
ли з хвилини мовчання.
 І саме нинішнього, 18 лю-
того 2020 року, о 05.00 росій-
ські війська активізували свої 
дії на фронті, атакуючи опорні 
пункти в районі ділянки розве-
дення Золоте — Оріхове — Но-
вотошківка. На момент почат-
ку роботи сесії, тобто на 10.00 
ранку, ми вже мали втрати на 
фронті.
 Через півгодини, о 10.30, 
з’явилась інформація від шта-
бу ООС, що українські війсь-
кові втримали свої позиції. Од-
нак цю інформацію, на думку 
кількох депутатів, зокрема й 
від фракції «ЄС» Ірини Гера-
щенко, мали б озвучити керів-
ники Міноборони та Генштабу 
України, і в сесійній залі в тому 
числі. 
 Так збiглося, напевне, що 
в порядку денному цього дня 
було два законопроєкти, вне-
сені президентом Володими-
ром Зеленським,  із питань без-
пеки та військового співробіт-
ництва. Вони стосуються нав-
чань іноземних військових на 
території України та розподілу 
управлінських функцій у Зб-
ройних силах України згідно 
зі стандартами НАТО.
 Але, оскільки Верховна 
Рада 6 лютого почала розгляд 
правок до законопроєкту про 
ринок землі, нардепи в першій 
половині свого робочого дня не 
приступали ні до чого іншого, 
окрім як продовження розгля-
ду в другому читанні проєкту 
Закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо обігу земель сільсь-
когосподарського призначен-
ня». А загалом розгляд правок 
до цього законопроєкту може 

розтягнутись аж до квітня. 
 На погоджувальній раді, що 
вiдбулась напередодні, перший 
заступник голови фракції «Слу-
га народу» закликав інтенсив-
ніше працювати над поправка-
ми до законопроєкту про ринок 
землі. 
 «Ми звертаємося до полі-
тичної відповідальності всіх 
колег по парламенту, до, мож-
ливо, політичної совісті: ми мо-
жемо знайти спосіб, як цей за-
кон розглянути швидше», — 
так дещо зверхньо заявив Олек-
сандр Корнієнко.
 «Європейська Солідарність» 
також висловила свою позицію 
щодо законопроєкту про ринок 
землі: фракція — за ринок зем-
лі, але проти її «розбазарюван-
ня». Тобто запропонований за-
конопроєкт політичну силу не 
влаштовує. У «Батьківщині», 
у свою чергу, зазначили, що не 
будуть відкликати свої поправ-
ки до законопроєкту. Сергій 
Власенко також закликав не 
розробляти новий законопро-
єкт про референдум, а проголо-
сувати за вже запропонований 
«Батьківщиною».
 «Відзначився» на погоджу-
вальній раді народний депутат 
Вадим Рабінович від «ОПЗЖ». 
Він сказав, що Верховна Рада 
повинна сформувати парла-
ментську делегацію для участі 
в параді у Москві на 9 трав-
ня. У «Європейській Солідар-
ності» одразу ж відреагували 
обуренням через цю пропози-
цію.
 «Давайте відверто, якщо є 
таке нестримне бажання піти й 
поклонитися перед Путіним, то 
вони можуть самостійно сфор-
мувати цю делегацію, бажано 
взяти квиток в один кінець, і я 
впевнений, що коли залишать-
ся в Кремлі, то будуть значно 
природніше й реалістичніше 
виглядати там, ніж в українсь-
кому парламенті», — сказав де-
путат від «Голосу» Ярослав Же-
лезняк. ■

Тетяна ПАРХОМЧУК

Розслідування телепрогра-
ми «Схеми» щодо перебу-
вання президента України 
Володимира Зеленського в 
Омані й  iмовірної його зус-
трічі там iз секретарем ради 
нацбезу Росії Миколою Пат-
рушевим знову повернуло у 
велику дискусію саму тему 
так званого дивного візиту 
президента Зеленського в 
Оман.

«Європейська 
Солідарність»: українці, 
нарешті, мають почути 
правду про таємний візит
 Партія «Європейська 
Солідарність» звернулась 
із відкритою заявою — ви-
могою прозвітувати пре-
зиденту Зеленському про 
свій візит до Оману, якщо 
ж ні, то вчора у Верховній 
Раді України закликала 
створити тимчасову слідчу 
комісію для розслідуван-
ня цього таємничого візи-
ту. Уже зрозуміло, що ніх-
то власним громадянам про 
цей візит не розповів, та й 
про створення комісії, при-
наймні на погоджувальній 
раді, з якої в понедiлок по-
чинався парламентський 
тиждень, про таку комісію 
не йшлося. 
 Політолог Сергій Таран 
зазначив, що сам Зеленсь-
кий насамперед має бути 
зацікавлений у тому, аби 
в деталях розповісти про 
поїздку в Оман та ймовірні 
контакти з окупантами. 
 «Бо рейтинг не всесиль-
ний. І не вічний. А Ростов 
— не гумовий», — зіронізу-
вав Сергій Таран. 
 «Ця віддалена країна 
(Оман. — Ред.) — явно не те 
місце, де відбуваються ви-
падкові зустрічі, — йдеть-
ся у заяві «Європейської 
Солідарності». —  Щирої 
відповіді на запитання, 
які ростуть неначе снігова 
куля, вимагають і україн-
ці, і наші міжнародні пар-
тнери». Дуже сподіваємось 
на те, що Володимир Зе-
ленський зможе аргументо-
вано спростувати підозри в 
секретній зустрічі з довіре-
ною особою очільника краї-
ни-агресора, багатолітнім 
головою ФСБ і секретарем 
російського Радбезу. І по-
яснити, на якій підставі 
вони користуються спіль-
ними чартерами.
 Оман уже став синонімом 
обману і брехні. Офіс пре-
зидента заплутався в пока-
зах: то візит — то туристич-
на поїздка, то офіційна — то 
приватна, то платив власні 
кошти, то бюджетні на охо-
рону.
 Громадяни України на-
решті мають почути прав-
ду, якою б гіркою вона не 
була. І про візит до Оману. 
І про причини затримки з 
поверненням глави держа-
ви до України після збиття 
українського літака в Ірані. 
Лише погодинна деталіза-
ція майже добового зволі-

кання із прибуттям до Киє-
ва могла би зняти цілу низ-
ку неприємних питань.
 Формат термінового ві-
део у цій ситуації вважаємо 
прийнятним. У разі, якщо 
влада й далі шифруватиме 
правду про візит до Оману, 
як це вона робить уже пів-
тора місяця, «Європейська 
Солідарність» вимагатиме 
створення Тимчасової слід-
чої комісії Верховної Ради 
України».

Дивна затримка 
 Отже, в 20-х числах груд-
ня минулого року в Омансь-
кій затоці проводились мас-
штабні навчання військо-
во-морського флоту Китаю, 
Росії та Ірану, що заверши-
лись у 10-х числах січня 
нинішнього року. Власне, 
в цей період, коли можна 
легко пояснити, чому в ць-
ому регіоні перебуває воєн-
не керівництво та керівниц-
тво оборонного комплексу 
Росії, і могла відбутися ця 
гіпотетична зустріч. 
 На думку українського 
політика й дипломата Рома-
на Безсмертного, президен-
та України сюди «смикну-
ли» не випадково й не сек-
рет, хто це зробив.
 «Для мене немає сум-
ніву, що це було зробле-
но руками нинішнього но-
вопризначеного керівника 
офісу президента пана Єр-
мака, — поділився виснов-
ками в телеефірі Роман Без-
смертний. — А тепер щодо 
сюжету «Схем». Ні з того, 
ні з сього президент Украї-
ни без інформування мініст-
ра й Міністерства закордон-
них справ, посла зривається 
на чужому літаку без стату-
су візиту перебування на те-
риторії іншої держави, про-
водить декілька зустрічей... 
Зараз необхідно просто ви-
яснити — з ким ще були зус-
трічі з російського боку. А 
через декілька годин піс-
ля цих зустрічей системи 
ППО Ірану з російськими 
комплексами збивають ук-
раїнський літак. Наголошу 
на тому, що ці системи і їх 
пуск неможливий без кон-
сультацій, супроводу рад-
ників РФ. Я не кажу, що це 
треба пов’язувати, але такі 
речі необхідно аналізува-
ти».
 Нагадаємо, що повідом-
лення про трагедію з ук-
раїнським літаком уже добу 
лились з усіх українських 
ефірів i ЗМІ, аж тоді, вважа-
ти, з добовим запізненням, 
президент Володимир Зе-
ленський повернувся в Ук-
раїну.

Почет активно зливає 
короля
 «Найгірше в цій ситу-
ації те, що тут вбачають-
ся ознаки державної зра-
ди, — вважає Роман Без-
смертний. — Тому що по-
садовій особі зустрічатися 
без відповідного статусу, 
в умовах війни — це оз-
начає вести сепаратні пе-

реговори. Очевидно й те, 
що за цим викидом інфор-
мації стоїть Кремль. Оче-
видно й те, що це не остан-
ній викид інформації. Далі 
з’являться нарізки й сте-
нограми розмов, фрагмен-
тів розмов, можливо, й ві-
деоматеріалів. І почнеться 
шантаж президента Украї-
ни Володимира Зеленсь-
кого. Треба розуміти, що, 
коли ти працюєш iз та-
кими, як представники 
Російської Федерації, ро-
бити будь що непублічно, 
втаємничено, закрито — це 
означає чіпляти себе на га-
чок. І через те, що Зеленсь-
кий завдяки дуже фаховим 
діям Кремля, фаховим діям 
(я не виключаю) свого ото-
чення, загнаний і пійма-
ний на такий гачок, озна-
чатиме початок його лука-
шенкізації. Тому, якщо він 
знайде в собі мужність, аби 
вийти й розказати, як і що 
було, про що домовились 
і за які речі його атаку-
ють, то це дасть йому мож-
ливість виглядати чесно і 
в очах власних громадян, і 
в очах союзників. Так, бу-
дуть якісь втрати, але дові-
ра збережеться. Очевидно 
й те, що Зеленському не-
обхідно довкола себе при-
брати людей, котрі пове-
ли його у цьому напрямку. 
Потрібне кадрове зміцнен-
ня і дуже серйозна робота 
безпекових структур. Зе-
ленського доводять до ста-
ну нікчемності, втрати ре-
путації усередині та ззов-
ні країни, щоб легко ним 
маніпулювати».

Кремль послідовний 
у прагненні знищити 
Україну 
 Історія незалежної Ук-
раїни вже пережила подіб-
ну відпрацьовану на нас 
схему Кремля: «касетний 
скандал» щодо президен-
та Леоніда Кучми. І, за 
твердженням вітчизняних 
дипломатів, відповідав за 
реалізацію цієї спецопе-
рації той самий колишній 
директор ФСБ Росії Пат-
рушев. І ми пам’ятаємо, 
в яку ситуацію був загна-
ний Кучма, але в нього, 
на відміну від Зеленсько-
го, було більш-менш мо-
нолітне оточення. 
 Очевидно, що всі ці дії, 
які б прізвища не носи-
ли їхн автори — Путін — 
Патрушев — Сурков, — 
це складові єдиного крем-
лівського проєкту, що 
називається «знищення 
України». Щодо Зеленсь-
кого, то кроки по втраті 
довіри до нього всередині 
країни кремлівськими 
фахівцями зроблено. А те-
пер — від чергового вихо-
ду чи не виходу українсь-
кого президента на сце-
ну перед своїм народом із 
правильними, а головне 
— правдивими меседжами 
залежить, куди покотить-
ся його рейтинг і куди далі 
йтиме Україна. ■

ВІДЛУННЯ

Шторм з Оману
Як кремлiвська спецоперацiя заганяє президента України в 
пастку

■ПАРЛАМЕНТ

Земля в 
турборежимі... 
Та квиток в один кінець для нардепа 
Рабіновича

■

Голова Аграрного комітету Микола Сольський та голова Комітету
соцполітики Галина Третьякова — залежний інтерес: порядок 
нарахування субсидій буде оновлено після відкриття ринку землі?
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
❙
❙
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СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО 2020ПРАВО

 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання 
дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети 
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i достав-
ка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають 
цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала конкурен-
цiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi за-
рплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати пере-
дплатну i роздрiбну цiни, аби наша об’єктивна iнформа-
цiя була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань 
Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання 
безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансо-
вому становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв 
«України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу 
своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на українсь-
кий бiзнес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток 
газети.

Вдячнi за пiдтримку.

До наших читачiв

  Показовою є ситуація в селі Лука-Мелешківсь-
ка, яке розташоване поблизу Вінниці. У селі меш-
кає близько тисячі осіб, тож коли постало питання 
про приналежність старовинного дерев’яного хра-
му — пам’ятки місцевого значення, сотні членів 
місцевої релігійної громади (понад 90%) прого-
лосували за те, щоб храм перейшов iз підпоряд-
кування УПЦ МП до автокефальної ПЦУ. Проти 
висловилося лише 20 осіб. 
 Утім, попри належним чином проведене голосу-
вання та оформлені документи про зміну конфесій-
ної приналежності, на допомогу промосковському 
попу прийшли заїжджі «тітушки», а селяни так і 
не змогли потрапити до церкви, на яку жертвува-
ли десятиліттями. За словами місцевих мешкан-
ців, на кожну службу до села прибувають десан-
ти спортсменів, які організовує Вінницька єпархія 
Московського патріархату.
 Так звані «православні братчики» з’являлися i 
в інших селах, де майже вся громада проголосувала 
за вихід iз російської церкви. Зокрема, в селі Пень-
ківка, де більше 500 людей поставили підпис за пе-
рехід, а 24 особи виступили проти. Зараз замість мо-
литися в храмі більшість судиться за власні права, 
бо десяток прихожан Московської патріархії мають 
підтримку міцних кулаків.
 Представники громад області минулого тижня 
приїхали до Києва, щоб обговорити ці проблеми в 
рамках «круглого столу» «Церковні війни на Він-
ниччині», що відбувся в Будинку письменників, 
неподалік від офісу Президента. 
 Один зі співорганізаторів заходу, відомий бо-
рець за автокефалію ПЦУ, голова Українського 
православного братства святого апостола Андрія 
Первозванного Олександр Гудима, прямо заува-
жив, що право вірян на свободу совісті напряму 
зневажується безпосередньо начальником облас-
ної поліції Юрієм Педосом і багато чого залежить 
від його перебування на посаді та позиції керівника 
МВС Арсена Авакова щодо дій свого підлеглого. 
 «Наскільки його (генерала Педоса. — Ред.) мож-
ливості великі, щоб нас пригнічувати, настільки ж 
і ми далекі від нього, щоб хоча б порошинку з його 
мундиру зняти або вщипнути його. Але тут недале-
ко, на Богомольця, 10 (адреса МВС. — Ред.) є його 
господар, який може його в буді тримати, а може з 
буди вигнати. Ми повинні наголосити, що цього пса 
треба вигнати з буди!» — емоційно зауважив пан 
Гудима учасникам «круглого столу». 
 Водночас доктор історичних наук, уродже-
нець села Стрільченці Арсен Зінченко зазначив, 
що на його рідній Вінниччині відбувається бру-
тальне масове порушення законності (зокрема, 
й права на свободу совісті й віросповідання), за 
безпосередньої участі посадових осіб. 
 «Ні СБУ, ні МВС нічого не роблять, щоб про-

тидіяти цим порушенням. Хоча правоохоронцям не 
важко встановити склад бандитських загонів «тіту-
шок», які їздять по селах і блокують церкви, — обу-
рювався професор Зінченко, звертаючись до селян. 
— Ви на своїй землі, а наші начальники не знають, 
кому служать! Зараз на кону стоїть питання руйну-
вання Української держави, йдеться не лише про 
нашу церкву. Тож нам варто набратися мужності і 
вистояти!». 
 Самі ж селяни знову розповідали про джипи з 
молодиками, які регулярно навідуються до сіл, щоб 
не допустити передачі храмів до ПЦУ, хоча ці церк-
ви селяни роками відновлювали власними кошта-
ми. 
 «Московські попи прикриваються незнайоми-
ми молодиками під храмом і кажуть: «Хочете свою 
українську церкву? То зробіть зі своєї хати церкву 
і буде вам церква. А цю церкву не віддамо!» — роз-
повіли представники села Бабинці. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Вінниччина виявилася єдиним регіоном, де про пере-
хід до ПЦУ ще в грудні 2018 року оголосив особисто тодіш-
ній митрополит УПЦ МП Симеон. Разом iз ним перейшла під 
нову юрисдикцію і паства Спасо-Преображенського храму — 
центрального православного храму Вінниці. Тоді ж УПЦ Мос-
ковського патріархату, яка не визнає Об’єднавчий собор і По-
місну церкву України, призначила на посаду митрополита Він-
ницького і Барського свого нового ставленика — архієписко-
па Варсонофія Бородянського. 
 Уже наприкінці січня 2019 року багатьох вінничан і навіть 
поліцейських приголомшила новина про те, що архієпископ 
Варсонофій керував службою у храмі великомученика Ди-
митрія Солунського на території Головного управління 
Нацполіції у Вінницькій області! Тоді як керівник поліції Він-
ниччини Юрій Педос ухилився від відповіді на питання, чому 
проросійського церковника-сепаратєста гостинно зустріча-
ють за парканом режимного об’єкта. І це попри те, що з часів 
побудови цього храму він власністю обласного главку поліції 
та переданий в користування релігійній громаді. Мало того, 
настоятель цього храму протоієрей Гудзенко був оформле-
ний до двох підрозділів Главку поліції Вінниччини на півстав-
ки як фахівець iз логістики і ще на півставки як інструктор (!) 
тренінгового центру поліції! Цей факт було виявлено під час 
службової перевірки обласного Главку комісією з Нацполіції 
наприкінці минулого року. 
 Окрім цього, вже понад рік слідчі поліції Вінниччини по-
своєму трактують норми Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» (зокрема, статтю 8). Відкрито кримі-
нальне провадження за самоуправство проти начальника уп-
равління у справах національностей та релігій облдержад-
міністрації Ігоря Скалецького через те, що за зверненням гро-
мад він першим в Україні оформив переходи храмів від УПЦ 
МП до Православної церкви України.

■

ПРЯМА МОВА

Журналіст «УМ» поспілкувався з адвокатом Сніжаною Чубен-
ко, яка захищає в судах інтереси релігійних громад Вінниччини 
на перехід до ПЦУ згідно з чинним законодавством. 
 ■ Пані Сніжано, у ході судових слухань щодо можливості перереєстрації 
релігійних громад ви побачили окремі прогалини у законодавстві, які й пог-
либили церковне протистояння. Можливо, маєте якісь пропозиції щодо за-
конодавчих змін?
 — Право визначати свою конфесійну приналежність закріплено у Конституції і за-
конах України. Але зміни, дійсно, назріли. І я маю такі пропозиції щодо внесення змін 
до Закону «Про свободу совісті і релігійні організації». Але хтож мене почує? 
 ■ Проте обговорення проблем у публічній площині може призвести до 
того, що окремі законотворці вас таки почують. Отже, що б ви запропонува-
ли?
 — Я вважаю, що в цьому законі варто чітко прописати таке поняття, як членство 
в релігійній громаді, визначити, що воно не є фіксованим, згідно з Конституцією Ук-
раїни, тоді як кожна особа є членом релігійної громади за власним переконанням. У 
законі варто прописати, що релігійна громада має право діяти лише на певній тери-
торії. Тоді як інші громадяни, з іншої території мають право відвідувати храм але не 
мають права бути членами цієї релігійної громади. Отже, врегулювати питання членс-
тва потрібно у першу чергу. Бо саме через це виникає багато конфліктів, хто є членом 
релігійної громади — місцеві чи приїжджі, бо останні кажуть: ми вірні УПЦ МП і має-
мо право тут стояти. Суди теж по-різному трактують, хто є членом громади, а хто не є. 
 ■ Існують і бюрократичні процедури, які вже є пережитками, як я ро-
зумію?
 — Там є дуже багато інших моментів. Дійсно, треба доповнити норми щодо про-
цедури реєстрації і зміни релігійної приналежності. Коли керівник, голова парафіяль-
ної ради, як правило священник МП, не дає представникам громади оригінал або 
копію статуту. А цей статут входить у перелік документів, які треба подати релігійній 
громаді при зміні конфесійної приналежності до управління у справах національнос-
тей і релігій облдержадміністрації. І люди шукають шляхи отримання копії цього ста-
туту. Але скажіть мені на милість, навіщо подавати в управління копію посвідченого 
статуту, якщо там цей документ уже є? Для чого ускладнювати життя релігійній гро-
маді? Тим більше, що у людей на руках є рішення загальних зборів, є всі інші доку-
менти. 
 ■ Багато суперечок виникає і щодо права власності на споруди храмів.
 — Так, це ледь не головне. Бо в законі не прописана спрощена процедура введен-
ня в експлуатацію культових споруд, багато храмів будували самочинно. І тому в бага-
тьох селах немає реєстрації права власності на споруду. Думаю, щоб спростити про-
цедуру, достатньо технічного паспорта, зареєстрованої релігійної громади, правов-
становлюючих документів на релігійну громаду, і якщо ця споруда на території села 
і може бути виділена земля під цією культовою спорудою, право на ділянку теж має 
бути чітко прописано. Бо дехто каже, що ми дамо землю, коли буде право власності на 
храм, і навпаки, коли оформляють право власності на храм, людям кажуть: надайте 
документи на землю. Люди не можуть вийти за це замкнене коло. Це є проблема, на 
цьому будуються конфлікти щодо того, хто саме користуватиметься храмом.

■БОЖЕ Ж МІЙ!

Видайте попу погони 
Релігійні громади і відомі уродженці Поділля продовжують боротьбу 
за право молитися не в московській, а в українській церкві

■

Іван ЛЕОНОВ

«УМ» неодноразово повідомляла про протистояння і конфлікти в селах Вінниччини під час спроб 
місцевих громад перейти від УПЦ Московського патріархату до відновленої самостійної української 
церкви — ПЦУ. Зокрема, в цьому регіоні московському духівництву вдалося фактично заблокувати 
бажання тисяч православних молитися у храмах помісної ПЦУ. І не останню роль у цьому вiдіграє 
керівництво обласної поліції, яке відкрито симпатизує саме УПЦ Московського патріархату.

Сніжана Чубенко під час спілкування зі ЗМІ.
Фото автора.

❙
❙
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Роль шахтарів у становленні 
незалежної України
 Двадцять років, кращих у 
моєму житті, я провів, працю-
ючи на шахтах Донбасу. Лю-
бити можна очима, вухами, ті-
лом. Луганчани свою землю 
люблять серцем, тобто поки 
б’ється серце. Наша мала бать-
ківщина зовні не така вже при-
ваблива, не збуджує кохання з 
першого погляду. Немає в нас 
ні зачарованих Карпат із ві-
ковими смереками та буками, 
немає прохолодних, навіть у 
найспекотніший південь, дні-
провських плавнів, немає роз-
кішних пляжів Одеси, грибних 
галявин Рівненщини. У нас на-
віть сніг, не долетівши до зем-
лі, стає сірим. Але некрасивих 
матерів не буває, і жителі краю 
віддано люблять свої вигорілі 
на сонці степи, старі терикони, 
зелені балки й рукотворні став-
ки. Головну цінність Донбасу 
становлять не вугілля й метал, 
не пшениця твердих сортів, не 
стирол й азотні добрива, не зна-
менита троїцька цибуля. Основ-
не багатство краю — люди. Од-
ного разу я запитав свою доб-
ру знайому, відому своїм орто-
доксальним патріотизмом: чи 
любить вона своє місто? Її від-
повідь вразила: «Дуже люблю, 
дуже, та тільки у досвітанкові 
години, коли на вулиці ще не-
має людей». Особливе в мене 
ставлення до шахтарів: за своє 
довге життя мені не доводило-
ся зустрічати таких освічених, 
надійних, творчих і сміливих 
людей. Вони вміють працюва-
ти й бунтувати, стукати кас-
ками та цілодобово не залиша-
ти забій, коли країні потрібне 
вугіллячко. У моєму розумін-
ні Донбас був, є і буде найваж-
ливішим регіоном країни, ма-
ховиком української індуст-
рії, заслуженим ветераном, 
який понад три століття вірою 
й правдою служив державі. А 
тепер, як приклад чорної не-
вдячності, «беушний» чинов-
ник, який іменує себе диплома-
том, на повному серйозі пропо-
нує відгородитися від Донбасу 
потужної стіною й перетворити 
його на дике поле. Ще не заруб-
цювалася рана від втрати Кри-
му, а тепер відмовитися ще й 
від Донбасу? Перетворити Ук-
раїну на аграрно-сировинний 
придаток Європи та світу? Так 
може міркувати тільки ворог. 
Європейський вибір зробив не 
народ, а олігархи і тягнуть те-
пер за собою весь народ. Євро-
пейські стандарти гарні, цін-
ності спокусливі, але створюва-
ти їх потрібно вдома, а не праг-
нути до Європейського союзу зі 
своїми болячками та бідністю, 
хто нас там чекає? Та й сама 
Європа на ладан дихає. Брек-
зит Великобританії — тільки 
початок. Потрібно наводити 
порядок у власній країні й по-
чинати потрібно з виконання 
Мінських угод, відмовившись 
від взаємних претензій і об-
раз, відкинувши зарозумілість 
і чванство, знаходити вихід із 
політичного глухого кута. Від-
мова від Донбасу може стати 
першим фатальним кроком до 
розпаду України за югославсь-
ким сценарієм. Донбас треба 
рятувати. В інтерв’ю з Д. Гор-
доном я невдало порівняв Дон-
бас із порожнім горіхом, було б 
правильніше порівняти його з 
вичавленим лимоном. Сьогод-
ні Донбас особливої цінності не 
представляє: шахтарські міс-
та та селища в руїнах, знище-
но інфраструктуру, шахти за-

топлено, розкритих і підготов-
лених до виїмки запасів немає. 
Хай не вводять в оману деяких 
політиків багатомільярдні ба-
лансові запаси вугілля розвіда-
них родовищ, тому що більшу 
їх частину представлено шара-
ми малої потужності, до одного 
метра, які на зарубіжних шах-
тах узагалі не підраховуються 
через велику трудомісткість і 
високу собівартість видобут-
ку вугілля. Чи варто на таких 
запасах будувати нові шахти, 
якщо десятки діючих із цієї 
причини було закрито?
 Часи, коли Донецький 
вугільний басейн називали 
«Всесоюзною кочегаркою», а 
шахтарів — «гвардією праці», 
пройшли. Здобуті в 1975 році 
217 млн тонн стали віхою іс-
торії краю, шахтарська праця, 
залишаючись такою ж важ-
кою й небезпечною, переста-
ла бути для суспільства героїч-
ною. Водночас природний газ 
унікальних родовищ України 
успішно потіснив вугілля в па-
ливно-енергетичному балансі 
країни. На вугільних шахтах 
скупчилися мільйони тонн не-
реалізованого вугілля, почасті-
шали випадки самозаймання, 
впали заробітки гірників, по-

мітно гіршим стало постачан-
ня. У шахтарів своє розумін-
ня боргу, своя філософія жит-
тя, особлива реакція на неспра-
ведливість: повсюдно почалися 
масові безпорядки, протести, 
страйки. Історіографи неохо-
че говорять про роль шахтарів 
у боротьбі за становлення неза-
лежної України, проте перші 
тріщини в моноліті радянської 
економіки з’явилися як наслі-
док виступів трудящих галузі 
проти непродуманої політики, 
спрямованої на закриття шахт 
Донбасу без проведення необ-
хідних заходів із використан-
ня його продуктивних сил.
 Активність вуглекопів не 
знизилася і після здобуття Ук-
раїною державного суверені-
тету, і вони домоглися успіху. 
Після героїчного маршу шах-
тарів «на Київ» у 1993 році 
уряд узаконив виділення суб-
сидій, обсяг яких сягав 3,8% 
ВВП! Гірники продемонстру-
вали стійкість і мужність, пе-
реконливо довели, що можуть 
бути опорою держави і грізною 
силою, здатною її зруйнувати. 
На жаль, дорога ложка до обі-
ду. Уряд, у складі якого про-
фесіонали під тиском поступо-
во поступалися місцем комер-
сантам, майбутнім олігархам, 
виніс вирок вугільній про-
мисловості. У 1995 році прези-
дент Л. Кучма, прагнучи пос-
лабити вплив політичної еліти 

Донецького регіону на ситуа-
цію в країні, скоротив субсидії 
більш ніж у п’ять разів і «вбив» 
галузь, цього разу остаточно. 
Фатальну роль зіграв Всесвіт-
ній банк, на вимогу якого уряд 
прийняв програму перетворен-
ня галузі, ключовою позицією 
якої стало створення конкурен-
тного ринку вугілля. 
 Саме цей період справед-
ливо вважати початком зака-
балення і втрати суверенності 
України: вона стала цілком за-
лежною від лихварського ка-
піталу МВФ. Через 3-4 роки 
було закрито понад 70 шахт, 
150 тисяч трудящих викину-
то на вулицю. Низький IQ ре-
форматорів, відсутність серед 
них професіоналів і досвідче-
них економістів не дозволи-
ли усвідомити, що через сього-
часну вигоду не можна жертву-
вати майбутнім. На жаль, осо-
бисті інтереси взяли гору над 
державними. Закривати через 
низьку рентабельність шахту, 
яка має балансові та розкриті 
запаси, те ж саме, що ховати 

заживо людину, яка підхопи-
ла нежить. Поняття рентабель-
ності стосовно вугільної галузі 
суто умовне, залежне від десят-
ка об’єктивних факторів: від 
глибини розробки й стійкості 
порід, від потужності шарів і 
наявності породних прошар-
ків, від кута падіння та пило-
газового режиму тощо. До ува-
ги слід брати й різницю між ви-
робничою собівартістю та спо-
живчою. Якщо громадянину 
запропонувати купити склян-
ку води за 100 грн, він, звичай-
но, відмовиться, але віддасть 
усе, що має, в пустелі, якщо по-
мирає від спраги. Якби хтось 5-
10 років тому запропонував за-
возити вугілля з ПАР або Аме-
рики, його б надовго заховали в 
«психушку». А зараз багато хто 
нагрів на цьому руки, спробува-
ли від Донбасу швидше звільни-
тися. Не вийде. Сама природа 
подбала про те, щоб після всьо-
го, що зробила держава з про-
цвітаючим краєм, можна було 
від нього так легко позбутися. 
Донецькі шахти — це унікаль-
на, дуже складна гідравлічна 
система, води якої насичені мі-
неральними частинками, соля-
ми важких металів, нафтопро-
дуктами, бактеріальними до-
мішками. Сьогодні ця вода 
потрапляє в гідрогеографічну 
мережу України після відстою 
та очищення, для чого існують 
100 шахтних стоків і близько 

400 водоочисних споруд, розра-
хованих на 750-800 млн куб. м 
води. Після відстою та очищен-
ня шахтні води скидають у річ-
ки басейнів Азовського і Чорно-
го морів — Міус, Кальміус, Лу-
ганку, Сіверський Донець та ін. 
Крім того, існує ще один «голо-
вний біль», так зване «солоне 
вугілля», запаси якого станов-
лять близько 50% від балансо-
вих. Це вугілля високометамор-
фізоване, що містить водороз-
чинні домішки натрію, хлору, 
сірки, оксидів важких металів. 
Така вода дуже агресивна і не 
регульована. Вона може легко 
досягти не тільки Чорного, а й 
Середземного моря. Не можна 
залишати без належного конт-
ролю і проблему просідання по-
верхні, підтоплення промисло-
вих майданчиків, звалищ і схо-
вищ, міграції радіоактивних 
елементів із шахти «Юнком», 
де проводили випробування 
ядерних зарядів. Необхідно 
радикально змінити держав-
ну політику відносин із Донба-
сом і людьми, які проживають 

на його території. Від того, на-
скільки гуманною вона буде, за-
лежить майбутнє всієї України. 
Сказаного, сподіваюся, досить, 
щоб зрозуміти, звільнитися від 
Донбасу, уподібнившись кішці, 
загрібати вміст свого кишечни-
ка, не вийде: Україна вже від-
значилася, «подарувавши» Єв-
ропі Чорнобиль, але Донбас за 
наслідками може його перевер-
шити.

Голосував за Зеленського. 
Не соромно?
 Будемо відверті, нинішній 
владі знайти розумний вихід 
із ситуації не під силу — «не по 
Савці свитка». Виносити про-
блему потрібно на більш висо-
кий, міжнародний рівень і для 
початку треба б припинити роз-
мови про створення на тери-
торіях Донецької та Лугансь-
кої областей резервацій для 
жителів. У відбудові Донбасу 
повинна взяти участь Росія, на-
уковий потенціал якої й фінан-
сові можливості значно вищі, 
ніж в України. І не тому, що 
українська гірнича наука чи-
мось поступається зарубіжній, 
а тому, що держава її задуши-
ла, припинивши фінансуван-
ня фундаментальних дослід-
жень, перевівши її на піднож-
ний корм самоокупності.
 Зіграла б важливу роль і 
міжнародна конференція, про-
ведена з ініціативи та під егі-

дою ООН. За результатами кон-
ференції могли б бути створені 
організації, під юрисдикцією 
яких потрібно створити фонд 
фінансування проєктно-конс-
трукторських робіт і соціально-
економічних програм відрод-
ження Донбасу. В Україні слід 
невідкладно створити міжвідом-
чий орган із широкими повно-
важеннями, на якому лежала б 
відповідальність за відновлення 
шламових відстійників та очис-
них споруд, а так самоконтроль 
за кількістю та якістю шахтної 
води, яку скидають у річки ре-
гіону. Очолити цей орган пови-
нен професіонал із правами пер-
шого заступника прем’єр-мініст-
ра. До його обов’язків слід було б 
віднести налагодження стійких 
зв’язків з урядами держав, які 
беруть участь у виконанні прог-
рам, із міжнародними організа-
ціями та компаніями, які висту-
пають у ролі інвесторів. Масш-
таби і важливість майбутньої 
роботи вимагають від влади Ук-
раїни глибоких знань, досвіду, 
відповідальності перед суспільс-
твом і, може, в першу чергу, чес-
ності, відданості державі. Таких 
людей у складі кабінету Гонча-
рука я не бачу. Чи здатен уряд, 
очолюваний, за власним зізнан-
ням, профаном, впоратися з та-
кою роботою? Ні, звичайно.
 У нашій родині ходити в ма-
газин,  аптеку входить у мої 
обов’язки. Мене ще впізнають, 
вітаються, заговорюють цілком 
дружелюбно, я до цього звик і 
не відмовляю людям у спілку-
ванні. Днями до мене підійшов 
не старий, інтелігентний на виг-
ляд чоловік і гарною українсь-
кою мовою запитав:
 — Даруйте, знаю хто ви, доз-
вольте спитати?
 — Прошу. 
 — Тільки по щирості, за 
кого ви голосували на виборах 
президента?
 Не вагаючись, кажу:
 — За Зеленського. 
 — Так само, як і я. Зізнайте-
ся, а зараз вам соромно?
 — А чому мусить бути со-
ромно? 
 — А що змінилося, кого він 
посадив до зали під куполом? 
Злочинців, ґвалтівніків, повій, 
збоченців, розпутників і ре-
кетірів. 
 Він міцно тримав мене за 
плечі:
 — Ви, мабуть, думаєте, що я 
провокатор? Даремно, я не з та-
ких... 
 Я не став продовжувати роз-
мову і пішов. Увесь день дума-
ючи над словами незнайомця, 
дійшов висновку: він таки має 
рацію. За дев’ять місяців нічо-
го не змінилося на краще. Не-
пристойний лепет про зростан-
ня ВВП на 40%, загравання і з 
грішними, і з праведними, при-
низливі «ляпи» у зовнішній 
політиці, манія величі, жодної 
виконаної обіцянки. Зовсім не 
піддається розумінню рішення 
віддати бюджетоутворюючі га-
лузі німцям і грузинам. Проба-

Кому служать
ПОГЛЯД■

Чи можна відгородитися від Донбасу потужною стіною, 
куди може завести українську економіку уряд непрофесіоналів 

та чому ринок землі варто запроваджувати 
тільки після референдуму

Вітольд ФОКІН,
прем’єр-міністр України 
1991-1992 років

Зазіхання на Крим поновилися вже після смерті Сталіна: США зажадали або 
повернутися до питання створення єврейської, тепер уже союзної республіки, або 
повернути борг із повною індексацією позики за новим курсом. Хрущов терміново 
вилетів до Криму і після довгих умовлянь домігся згоди прийняти Крим під 
юрисдикцію України — держави, яка була одним із засновників ООН. У такий 
хитрий спосіб Микита Сергійович повісив борг Росії на Україну, яка не мала ніяких 
зобов’язань перед США.
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чити прем’єру, людині недієз-
датній, глузування, не «від-
дубасити» за спробу «впарити 
липу», пояснюючи, що відми-
вання брудних грошей за раху-
нок несподіваних валютних ін-
тервенцій на міжбанківській 
біржі зміцнює гривню?! Але 
найобурливіше, що глава де-
ржави замість того, щоб одяг-
нути на шахраїв кайданки, як 
це роблять у всьому світі за від-
мивання грошей, наказав знай-
ти тих, хто організував про-
слуховування, тобто покара-
ти не злочинців, а того, хто їх 
викрив. Нонсенс!
 Деякі лицарі середньовіч-
чя здійснювали свої подвиги під 
девізом «Краще бути, ніж зда-
ватися», а в наше освічене XXI 
століття виходить, що здавати-
ся президентом набагато легше, 
ніж бути ним. У народі кажуть: 
«Якщо Бог хоче покарати люди-
ну — він позбавляє її розуму», 
але чи може Творець позбавити 
розуму цілий народ? Мільйо-
ни людей? Виявляється, може, 
інакше як пояснити, чому на-
хабна, агресивна меншість (вла-
да) нав’язує свою волю аморф-
ній, інфантильній більшості? 
Одвічне питання: «Ми дурні, 
бо бідні, чи, може, бідні через 
те, что дурні?» Коли, нарешті, 
прокинеться самоповага і само-
свідомість українського грома-
дянського суспільства? Коли 
заговорить у наших серцях на-
ціональна гордість і честь на-
ших героїчних предків? Що ще 
потрібно зробити з нашим на-
родом, щоб він згадав свої пра-
ва і закони, які визнають його 
єдиним суб’єктом влади, яку не 
можуть узурпувати ні держава, 
ні приватний капітал? Нас уже 
зробили найбіднішими в Єв-
ропі, але «попереду планети 
всієї» за кількістю олігархів на 
душу населення. Забрали без-
платну медицину, освіту, при-
стойне харчування школярів, 
пересварили, виставляють на 
посміховисько в очах світо-
вої громадськості за постійні 
дипломатичні «ляпи». Украї-
на вимирає, щорічно втрачаю-
чи сотні тисяч своїх громадян. 
Зберігаються тільки амбіції та 
чванство.

Земля тривоги нашої
 Зараз влада зазіхає на свя-
те, останнє, що залишилося 
від спадщини попередніх по-
колінь — землю. У країні пра-
вить політична партія «Слу-
га народу». Як правило, в на-
зву політичної сили вкладаєть-
ся розуміння переслідуваних 
цілей і, власне, її суть. За-
гляньте у тлумачний словник і 
прочитайте, що слуга — це лю-
дина для особистих послуг і ви-
конання доручень, це особа, го-
това виконати будь-яке бажан-
ня або волю пана. Хто ж у нашій 
країні господар? Згідно з Конс-
титуцією — народ України. А 
хто з президентів за майже 30 
років незалежності зацікавив-
ся думкою народу? Найконсер-
вативніша Великобританія, ін-
кубатор сепаратизму, зверну-
лася до народу, перш ніж прий-
няти рішення про припинення 
членства в ЄС і, незважаючи 
на безпрецедентний тиск країн 
співдружності проти Брекзі-
ту, вийшла з ЄС, погодившись 
із не такою вже переконливою 
більшістю. А народ України не 
запитали, навіть одягаючи за-
душливе ярмо лихварського ка-
піталу МВФ, залишилася тіль-
ки ідея позбавити народ остан-
нього — його землі. Згадайте 
Радищева: «... що ви залишає-
те народу? Тільки повітря, за-
брати яке не можете».
 Штучно проведений поділ 
українців на «східняків і запа-
денців» позбавляє народ Украї-
ни єдності, яка так необхідна 
зараз для захисту від посягань 
на нашу землю нащадків «ми-
тарів і лихварів», яких Хрис-
тос вигнав із храму! Як при-
кро усвідомлювати, що Украї-
на впродовж більш ніж півтори 
тисячі років не змогла надовго 
зберегти свою дер жавність. На-
віть предмет національної гор-
дості — Київська Русь — мала 
скандинавське коріння. Однак 
хто б не володів територією на-
ших протопредків — норвезь-
кі вікінги або Велике князівс-
тво Литовське, татаро-мон-
гольський улус, Річ Посполита 
чи Російська імперія, як би не 
називали — малоросами, греч-

косіями, схизматами або хохла-
ми, народ наш жив на своїй зем-
лі, Україна залишалася Украї-
ною, народ понад усе прагнув 
бути господарем на своїй землі. 
Зараз і цю мрію хочуть відібра-
ти. І не агресори, окупанти, за-
войовники, а люди, яких наша 
земля вигодувала, дала освіту 
і які за її доброту материнсь-
ку платять чорною невдячніс-
тю. Роблять це грубо, затикаю-
чи всім рота, пригнічуючи будь-
який протест, фальсифікуючи 
документи, чинять як змов-
ники, не вдаючись ні в які по-
яснення. Кожен президент під 
присягою обіцяв бути гарантом 
дотримання демократичних 
принципів управління держа-
вою, визнаючи виняткове пра-
во народу бути власником зем-
лі та її природних ресурсів. Не 
став винятком і В. Зеленський, 
якому довірили свою долю 73% 
виборців.
 А тепер політичний конгло-
мерат, який назвався «слугою 
народу», збирається «штовх-
нути» з молотка нашу землю 
тим, чиї предки не могли нею 
заволодіти — ні силою зброї, 
ні хитрістю та підступністю, ні 
за великі гроші. Щось подібне, 
хоч і в менших масштабах, уже 
було.
 Після Першої світової та 
громадянської воєн територія 
Кримського півострова була 
суцільною руїною: міста та се-
лища зруйновані й розграбо-
вані, виноградники та сади ви-
рубані, населення голодувало. 
Коштів на відновлення народ-
ного господарства й створення 
нормальних умов життя дер-
жава не мала. Цим скориста-
лися заокеанські «благодійни-
ки», запропонувавши щорічну 
допомогу в розмірі 1,5 млн до-
ларів. Умовою угоди було ство-
рення на півострові єврейсь-
кої автономної республіки у 
складі РРФСР. Банк «Агро-
Джойнт», який з’явився в Сім-
ферополі, тут же профінансу-
вав будівництво 150 селищ, для 
яких було виділено 132 тис. га 
кримської землі. До 1936 року 
Росія отримала 20 млн до-
ларів, а банк «Агро-Джойнт» 
зажадав й отримав 375 тис. га 

землі й випустив акції, викуп-
лені американцями, серед яких 
були найвпливовіші на той час 
люди: президенти Рузвельт і Гу-
вер, фінансові ділки Рокфеллер 
і Маршалл, генерал Макартур 
та інші подібного калібру лю-
бителі чужого. 
 Вельми сумнівна оборудка 
викликала обурення у народу 
Криму, більшість якого стано-
вили татари, почалися протес-
ти. Проєкт, названий «Крим-
ська Каліфорнія», було денон-
совано і до часу забуто. Однак у 
грудні 1943 року на Тегерансь-
кій конференції союзників пре-
зидент США заявив, що існує 
ймовірність припинення пос-
тавок за ленд-лізом, якщо про-
єкт не буде реанімовано. Та він 
не ризикнув привести свої пог-
рози у виконання — вже було 
ясно, хто в цій війні стане пе-
реможцем, а Рузвельт був лю-
диною мудрою. Зазіхання на 
Крим поновилися вже після 
смерті Сталіна: США зажада-
ли або повернутися до питан-
ня створення єврейської, тепер 
уже союзної республіки, або по-
вернути борг із повною індекса-
цією позики за новим курсом.
 Хрущов терміново вилетів 
до Криму і після довгих умов-
лянь домігся згоди прийняти 
Крим під юрисдикцію України 
— держави, яка була одним із 
засновників ООН. У такий хит-
рий спосіб Микита Сергійович 
повісив борг Росії на Україну, 
яка не мала ніяких зобов’язань 
перед США. Хотілося б дізна-
тися продовження цієї історії 
в наш час, адже борг не сплаче-
но. Хто знає, навіщо до Києва 
завітав пан Нетаньяху на зорі 
президентського терміну Зе-
ленського і про що вони гово-
рили віч-на-віч? Коли немає 
інформації, виникають припу-
щення і чутки: чому після візи-
ту ізраїльського прем’єра так 
жваво заметушилися «слуги», 
безпардонно викручуючи руки 
парламентаріям, примушую-
чи прийняти хоча б у першому 
читанні абсолютно не підготов-
лений, суперечливий закон? 
На підставі чого президент Зе-
ленський заявляє про те, що 
ринок землі почне працюва-
ти вже в 20-му році? Неста-
чі у припущеннях немає: ка-
жуть, що багато мільярдів го-
тові заплатити за нашу землю 
китайці, а МВФ узагалі при-
пиняє наступного року спів-
працю з Україною, і тоді пла-
тити за відсотками буде нічим, 
крім як грошима, вирученими 
від продажу землі, тобто земля 
піде задарма. Інакше «дефолт»! 
Яке страшне слово, хоча міс-
тить воно простий, навіть побу-
товий принцип: «Кому я винен 
— усім прощаю». Кому і чим 
загрожує дефолт? По-перше, 
банкрутство відображає дійс-
ний фінансовий стан держави, 
який довго приховували від на-
роду, змінюючи один одного, 
попередні президенти. По-дру-
ге, чого можна було чекати від 
уряду країни, де корупція дої-
дає останні крихти економіки, 
а олігархи і «слуги народу», що 
приєдналися до них, годують в 
Давосі устрицями та українсь-
ким борщем найбагатших лю-
дей планети.
 Мені не відомі причини, що 
спонукали на короткий час від-
класти голосування по «ринку 
землі», хоча необхідну кіль-
кість голосів «Зе» вже набра-
но. Моя версія: Зеленський 
зрозумів, що затія провальна. 
Нікому не дано право по-своє-
му тлумачити Конституцію і 
спотворювати її суть. Той, хто 
це зробить, вчинить злочин 
і понесе заслужене покаран-

ня. Стаття 13 Основного зако-
ну говорить: «Земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та 
інші природні ресурси, що пе-
ребувають у межах території 
України, ... є об’єктами права 
власності українського наро-
ду». Народу в цілому, а не ок-
ремо взятої фізичної або юри-
дичної особи! Як сонце — нале-
жить всім, але нікому окремо. 
Народ і тільки народ має пра-
во розпоряджатися своїм май-
ном, і ніхто в цьому питанні не 
може виступати від імені наро-
ду, а тим більше такий корум-
пований уряд, як нинішній.
 Земельна реформа необхід-
на, але її готувати і проводи-
ти повинні чесні, добропоряд-
ні, патріотично налаштовані 
професіонали, а не випадко-
во зібрані. Вони отримали ста-
тус «священних корів», люди, 
які назвали себе «слугами на-
роду». Недбайливого слугу або 
крадія холопа господар може 
відшмагати на стайні. Щоб до 
цього способу «вразуменія» не 
вдаватись, потрібно невідклад-
но створити групу професіо-
налів — юристів й аграрників 
— і підготувати закон про рефе-
рендум, прийняти його і відра-
зу ж призначити дату його про-
ведення. Будь-які інші пропо-
зиції щодо створення ринку 
землі слід рішуче припиняти, 
незалежно від персоналій.
 На Всеукраїнський рефе-
рендум потрібно винести одне, 
але чітко сформульоване пи-
тання і тільки тоді, після про-
ведення референдуму, готува-
ти Закон про створення ринку 
землі. Зрозуміло, давати пора-
ди набагато простіше, ніж по-
радам слідувати. Але, як-то 
кажуть, «взявся за гуж — не 
кажи, що не дуж». Президен-
ту можна поспівчувати, але не 
можна з нього знімати відпові-
дальність. Він ішов на вибори 
добровільно і повинен був ро-
зуміти, що в нього немає одно-
думців, а товариші по чарці на 
роль державних чиновників не 
підходять. Навколо Зеленсько-
го в’ються, як гедзі у спекот-
ний день, і жалять один одно-
го ті, хто дотепно жартував зі 
сцени, але в новій ролі себе не 
знайшли.
 У шостого президента Ук-
раїни є унікальна можливість 
виправдати звання народного 
президента, повернути втра-
чену довіру людей, призначив-
ши на весну поточного року 
Всеукраїнський референдум, 
а за час, що залишився, підго-
тувати всі необхідні матеріали, 
встановити науково та еконо-
мічно обґрунтований ліміт на 
покупку землі, перевірити по-
казники кадастрової оцінки, 
створити державний земель-
ний банк із широкими повно-
важеннями з іпотеки. Необ-
хідність земельної реформи не 
підлягає сумніву, але тільки не 
шляхом рейдерського прийо-
му. Не можна миритись із тим, 
що наша країна з прекрасними 
природно-кліматичними умо-
вами та неперевершеними за 
родючістю чорноземами посі-
дає останнє в Європі місце за 
рівнем життя.
 Олександра ІІ Романова, 
який останнім у Європі звіль-
нив селян від кріпацької по-
винності, народ назвав «виз-
волителем». Не важко здога-
датися, як назвуть люди пре-
зидента, який, не дай Боже, 
затіє розпродаж землі, приго-
лубленої руками українських 
хліборобів за сторіччя існуван-
ня. Було б розумно на кожно-
му прикордонному стовпі за-
кріпити табличку з поперед-
женням: «Не продається!». ■

ПОГЛЯД■

«слуги народу»?

Українська земля «на роздоріжжі». «Слугам народу» не терпиться визначити...❙
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Впали акції і торгівля  
 У компанії Alibaba Group 
— найбільший й відомий май-
же всім українцям оператор он-
лайн-торгівлі з Китаю — заяви-
ли про сильний вплив епідемії 
на економіку КНР та світу. Ри-
тейлер попередив про надзви-
чайно сильний вплив спалахів 
коронавірусу на виробництво і 
споживання в Китаї та у всьому 
світі. На думку агенції «Блум-
берг», епідемія вже призвела до 
різкої зміни моделей поведінки 
продавців і споживачів. 
 За словами головного вико-
навчого директора компанії Де-
ніела Чжана, через коронавірус 
змінилися моделі поведінки 
споживачів, які відмовляють-
ся від покупок, головним чином 
електроніки, а сам продавець 
стикається з логістичними про-
блемами. До того ж, як прогно-
зується, продажі можуть ско-
ротитися і в наступному квар-
талі, навіть якщо спалах вірусу 
вщухне. 
 Аналітики біржових рин-
ків зазначають: світові фінан-
сові ринки відреагували на по-
гіршення ситуації з поширен-
ням китайського коронавірусу 
одразу після початку розповсю-
дження недуги. Котирування 
акцій почали знижуватися до-
волі стрімко. За даними Reuters, 
індекс MSCI, який відстежує 
акції в 47 країнах, знизився на 
0,42%, індекс MSCI в азійсь-
ко-тихоокеанському регіоні за 
межами Японії впав на 0,45%, 
загальноєвропейський індекс 
STOXX 600 упав на 1,4%. 
 Японський індекс Nikkei 
225 на торгах 27 січня знизив-
ся на 2%, що стало найбільшим 
одноденним падінням за п’ять 
місяців. Китайський індекс 
ETAM ChinaAMC CSI 300 впав 
на 2,2%.

Коронавірус — як «іспанка»
 Фінансові аналітики про-
стежили за падінням індек-
су цін на промислові метали і 
дiйшли висновку: коронавірус 
може стати «чорним лебедем» 
2020 року. Тобто, фактором, 
який вплине на світову еконо-
міку істотніше, ніж фінансо-
ва криза і рецесія 2008-2009 
років. «На відміну від обвалу 
іпотечного ринку в США, ніхто 
не передбачав появу на почат-
ку 2020 року потенційно руй-
нівної пандемії», — йдеться 
в огляді Moody’s Corporation. 
Аналітики також вважають, 
що державні діячі можуть бути 
обмежені в можливостях усуну-
ти або компенсувати втрати від 
пандемії, яку можна порівняти 
з «іспанкою» — легендарною 
епідемією грипу, від якої пост-
раждало близько 500 млн. осіб 
у світі 1918 року.
 Уже сьогодні ми бачимо, що 
суттєво впав індекс цін на про-
мислові метали: із середини січ-
ня індекс цін на промислові ме-
тали впав на 7,1%, а 29 січня ін-
декс був найнижчим iз червня 

2017 року. Значною мірою це 
пов’язано з величезним впли-
вом Китаю на глобальну про-
мислову активність. На думку 
аналітиків, через непередбачу-
ваність поширення коронавіру-
су під сумнівом виявилося і про-
гнозоване раніше зростання 
світового ВВП на 3,3% в 2020 
році.
 «За підсумками першого 
кварталу 2020 року, ситуація 
на світовому ринку може по-
гіршитися. Через карантин не 
функціонує близько 80% всієї 
економіки Китаю, і багато зале-
жатиме від того, як скоро вдас-
ться перемогти коронавірус. 
Якщо робота заводів зможе від-
новитися в найближчі дні, то 
темпи зростання ВВП Китаю 
можуть скоротитися всього до 
5,1% у поточному році. В іншо-
му випадку шкода може вияви-
тися істотно вищою: в першому 
кварталі їх ВВП цілком здат-
ний скоротитися на 0,4%. Така 
ситуація призвела до перебоїв 
у роботі промислових підпри-
ємств у всьому світі через руй-
нування ланцюжка поставок: 
через відсутність комплектую-
чих з Китаю заводам доводить-
ся скорочувати активність. На 
цьому тлі впали ціни на всі ос-
новні сировинні товари», — ци-
тують ЗМІ економічного аналі-
тика Сергія Родлера.

Ризики для Китаю і світу
 Народний банк Китаю два 
тижні тому надав для розвитку 
економіки цієї країни 240 млрд 
доларів, які допомогли фінан-
совому ринку зняти перші кри-
зові симптоми. Але, як прогно-
зує більшість експертів, китай-
ська економіка зазнає серйоз-
них збитків. А це означає, що 
постраждають й інші держави. 
Особливо тi, що розвивають-
ся. Як Україна, чия економіка 
орієнтована на поставки сиро-
вини до Піднебесної. 
 У вітчизняному Нацбанку 
днями заявили: у випадку три-
валого впливу коронавірусу на 
світові ринки може впасти по-
пит на залізну руду і сталь. І та-
ким чином спалах китайсько-
го вірусу матиме довгострокові 
наслідки для української еко-
номіки у вигляді скорочення 
експорту і зниження привабли-
вості боргових цінних паперів. 
Таких висновків у Нацбанку 
дiйшли, проаналізувавши на-
слідки епідемії SARS (атипової 
пневмонії). 
 «З огляду на масштаби ки-
тайської економіки і залучен-
ня у світову торгівлю і глобаль-
ні схеми створення доданої вар-
тості, до ефектів від ослаблення 
попиту приєднається також не-
гативний вплив для виробничих 
видів діяльності», — йдеться у 
звіті НБУ. Зокрема, низький по-
пит і низькі ціни на металургій-
ну продукцію можуть вплинути 
на українських експортерів, які 
ще не відновилися після падіння 
виробництва в кінці 2019 року.

 Також у регуляторі заяв-
ляють: інвестори можуть пе-
реоцінити свої ризики, якщо 
поширення короновірусу за-
тягнеться. Це може негатив-
но вплинути на економіку Ук-
раїни, особливо у періоди піко-
вих виплат за держборгом, пер-
ший з яких припаде на кінець 
травня 2020 року. У випадку ж 
переоцінки інвесторами своїх 
ризиків привабливість борго-
вих облігацій України може 
падати. З цієї причини Украї-
на може зіткнутися з трудно-
щами при позиці коштів для 
виплати боргів.
 Вітчизняні експерти також 
зазначають: втрати економіки 
від вірусу можна поділити на 
дві складові. «Є прямі втрати 
через те, що мільйони людей 
в даний момент перебувають 
на карантині і не працюють. 
Знижується споживча актив-
ність. З іншого боку, страж-
дають контрагенти з торгівлі 
і виробництва по всьому світу. 
Адже світ сьогодні глобальний. 
У кінцевому товарі, вироблено-
му, припустимо, в Аргентині, 
можуть перебувати деталі, які 
саме і роблять ті заводи, що за-
раз у зоні карантину. І нехай у 
вартісному вираженні частка 
цих товарів може бути всього 
5%, але їх відсутність здатна 
зупинити весь виробничий лан-
цюжок — і завод в Аргентині, 
і його постачальників, які ви-

робляють 95% деталей у різ-
них країнах», — цитують ЗМІ 
аналітика Михайла Федорова.

На щастя, 
ми — на узбіччі світу...
 Порятунок для української 
економіки внаслідок китайсь-
кого вірусу знаходиться у тому 
ж самому місці, де він був під 
час попередніх масштабних 
криз: на жаль або на щастя, 
наша економіка не так сильно 
інтегрована у світову, а отже, 
не настільки гостро залежить 
від світових проблем. «Наше 
виробництво не так сильно ін-
тегроване в глобальні проце-
си. І умовний завод в Арген-
тині, швидше за все, не має ук-
раїнських постачальників, які 
можуть постраждати від зу-
пинки виробничого ланцюж-
ка, — продовжує Федоров. — І 
найголовніше: в Україні не іс-
нує такої боргової проблеми, 
яка є у світі. Наша фінансова 
система вже згоріла в минулі 
роки, а попіл не горить. Нап-
риклад, середній борг україн-
ців за кредитами сьогодні ста-
новить близько 5 тисяч гри-
вень, що приблизно дорівнює 
половині місячної зарплати або 
5% від ВВП. Для порівняння: 
у американців середній борг за 
кредитами перевищує 40 тисяч 
доларів, дорівнює майже річ-
ній зарплаті і становить понад 
65% від ВВП».

 Назагал українські експер-
ти сходяться на думці: наша де-
ржава може постраждати лише 
від падіння світових цін на свої 
експортні товари через знижен-
ня попиту на них. За іншими 
факторами вплив світових про-
блем на нашу економіку міні-
мальний. «Але і в цьому клю-
чі Україна має «козир». Адже 
влади інших країн не стануть 
діяти в умовах загрози еконо-
мічної кризи. Вони, швидше за 
все, допоможуть своїм економі-
кам шляхом вливання грошей 
— грубо кажучи, будуть дру-
кувати гроші. Китай, напри-
клад, уже так і вчинив: через 
коронавiрус влив в економіку 
1,2 трильйона юанів, і світові 
фінансові ринки знову стали 
рости. А це означає, що загро-
за обвалу цін на наші експорт-
ні товари мінімальна. Еконо-
міка України, умовно кажу-
чи, щеплена своїм економіч-
ною кризою минулих років. 
Усе, що могло впасти і згоріти, 
у нас впало і згоріло, економіка 
перебуває на дуже низькій базі. 
А ця низька база і є імунітет від 
світових криз», — підсумував 
експерт. 
 Викладач Едінбурзької біз-
нес–школи Іван Компан вважає 
по–іншому. На його думку, про-
блеми в української економіки 
будуть. «Сьогодні Китай є най-
більшим торговельним партне-
ром України. Частка експорту 
в Піднебесну становить близько 
11% від загального обсягу, і ціл-
ком природно, що уповільнення 
китайської економіки вдарить 
і по обсягах поставок, і за ціна-
ми. Останні, до речі, з моменту 
появи вірусу вже знизилися, і 
чимало. Ціна на залізну руду, 
один iз ключових компонен-
тів українського експорту, впа-
ла на 14%, а в цілому, Thomson 
Reuters / CoreCommodity CRB 
Index, що відстежує зміни цін 
на 19 видів сировини, за час 
iз початку епідемії знизився 
більш ніж на 7,5%», — напи-
сав він у своїй колонці. І додав, 
що ці новини — далеко не най-
кращі для української сировин-
ної економіки і перспективи не 
дуже райдужні.
 «Дехто у нас вважає про-
мисловість непотрібною і споді-
вається, що її компенсує «про-
рив» у сфері послуг, як це від-
бувається в інших, більш розви-
нених, країнах. Частка правди 
в цих заявах є, але стосується 
вона, в основному, розвинених 
економік, наприклад, США, де 
останнім часом зростання ВВП 
забезпечується переважно сфе-
рою послуг, тодi як промисловий 
сектор не в найкращому стані. 
Але це зовсім не означає, що на-
віть там хтось вважає таку ситу-
ацію нормальною. Незважаючи 
на зміну структури економіки, 
викликану появою нових техно-
логій, ніхто не намагається ски-
нути промисловість iз рахунків 
ні в розвинених економіках, ні, 
тим більше, у країнах, що розви-
ваються. А отже, практично не-
має і сумнівів у тому, що центро-
банки країн, що розвиваються, 
особливо економічно орієнто-
ваних на Китай, підтримувати-
муть своїх, знижуючи ставки і 
девальвуючи валюти», — ствер-
джує професор. ■

«ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ»

Заражене виробництво
Спалах коронавірусу може боляче вдарити по українських виробниках 
і мати ще один негативний вплив на розвиток нашої економіки

■Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ, фото автора 

...Головна вулиця камбоджійського міста Сіем-Ріеп. «У нас від-
чутно менше туристів, ніж буває зазвичай у такий період року, 
— скаржиться продавець сумок. — Головним чином через те, що 
не їдуть китайці...». 
— Моя дружина зараз сидить удома. Хоча в неї хороша робота в 
дорогому готелі для іноземців. Але його зараз закрили, оскільки 
головні клієнти — з Китаю, — розповідає водій «тук-тука».
Сумна картина і в головному аеропорту Камбоджі — Пномпені: 
летовище через скасування китайських рейсів практично мертве. 
Зали пусті, персонал, якого ще не відправили у відпустки, сидить 
за порожнiми стійками й очікує нечисленного пасажира. Як свід-
чать дані онлайн–табло, лише за короткий проміжок часу з 11 за-
планованих рейсів виконуються всього чотири.
І така ситуація у більшості країн Азії. І не тільки. Китайський ко-
ронавірус уже завдав величезної шкоди світовій економіці, проте   
його негативний вплив може бути ще більшим, аж до, як вважають 
економісти, початку широкомасштабної рецесії.

Картина «Коронавірус» в аеропорту Пномпеня: переважну більшість 
рейсів скасовано...

❙
❙

УСТАМИ МИЛОВАНОВА

 Скористатися проблемами у Китаї
 Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Мило-
ванов на ток-шоу у Савіка Шустера своєрідно прокоментував зупинку китайських 
заводів через епідемію: розповів про можливості України підвищити експорт через 
зупинку заводів у країні, де лютує новий вбивчий коронавірус COVID-19. «Насправ-
ді тут є певні можливості для України. Я б навіть сказав, що ... ну так не можна гово-
рити, тому що у наших друзів епідемія ... але те, що у них зупиняється виробництво 
в тому числі для нас важливо, тому що Китай зараз буде споживати менше продук-
тів металургії», — заявив міністр, зазначивши: головною причиною зменшення ви-
робництва в цьому році металургійною промисловістю у світі є те, що Китай вироб-
ляв більше.
 «Ось саме той факт, що в певних провінціях ті заводи можуть зупинитися, дає 
можливість нам підвищити експорт, тому що світ буде заміщати виробництво тих 
заводів через виробництво в інших місцях», — сказав глава Мінекономіки.
 Ведучий шоу при цьому закликав чиновника остерігатися від подібних скандаль-
них висловлювань: «Давайте так не будемо говорити, тому що вас ще будуть циту-
вати де-небудь англійською мовою, і це буде звучати не дуже добре». Втім Мило-
ванов вирішив продовжити тему: «Але ми повинні пам’ятати, що Китай — це дійсно 
економіка, що виробляє, а споживають економіки в цілому у світі інші. І для нас це 
певна зміна».

■
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Ігор ВІТОВИЧ

На території материкового Ки-
таю спостерігається спад кіль-
кості зафіксованих смертей 
унаслідок коронавірусу COVID-
19. Згідно з оприлюдненими 
на ранок вівторка, 18 лютого, 
даними китайської влади, за 
останню добу від спричинених 
коронавірусом ускладнень по-
мерло 98 осіб.

Випадків хвороби менше, але 
радіти рано 
 Загалом, станом на вівторок, 
кількість жертв хвороби досягла 
1 тис. 868 осіб. Так само скоро-
чується й число підтверджених 
нових випадків захворювання — 
1 тис. 886 за останню добу. Су-
купна кількість інфікованих, 
згідно з офіційною статисти-
кою, становить тепер 72 тис. 
436, передає агенція новин dpa. 
Більшість зафіксованих випад-
ків зараження вірусом, як і 
раніше, припадає на китайсь-
ку провінцію Хубей. Водночас 
поза межами Китаю зафіксо-
вано 827 випадків зараження 
вірусом у 26 країнах і регіонах, 
пише «Рейтер». Ці повідомлен-
ня слід сприймати без зайво-

го оптимізму, оскільки не відо-
мо, яким буде перебіг епідемії 
надалі. Адже минулого тижня 
був зафіксований несподіваний 
різкий стрибок захворювань на 
тлі обнадійливої тенденції по-
передніх днів.
 Не зменшується кількість 
нових заражень у провінції Ху-
бей, де більшість міст охоплена 
карантином. У столиці провінції 
— 11-мільйонному місті Ухань 
— жителі мусять щодня пові-
домляти про температуру тіла. 
Закрито цілі райони, а їхні меш-
канці не можуть вийти з дому, 
щоб зробити покупки. За допо-
могою цих обмежень китайська 
влада хоче заблокувати розпов-
сюдження коронавірусу по всій 
території Китаю.
 Проблема новітньої епідемії 
перестає бути «далекою» і для 
України, оскільки до Києва має 
прибути літак з українцями, які 
в умовах епідемії мешкали саме 
в місті Ухань та провінції Хубей, 

повідомив заступник міністра 
охорони здоров’я Віктор Ляшко 
на брифінгу 17 лютого. Евакуа-
цію українців із провінції Хубей 
спершу планували на 11 лютого, 
однак того дня міністерка охоро-
ни здоров’я Зоряна Скалецька 
заявила, що не знає, коли вдас-
ться евакуювати українців з Ки-
таю. 14 лютого вона анонсувала 
їх повернення 18 числа.
 «Літак за українцями відлі-
тає у вівторок, прибуття очікує-
мо в четвер на територію Украї-
ни. Сплановано всі заходи, сьо-
годні на урядовому оперативно-
му штабі затверджено алгоритм 
прийому, супроводу і поселен-
ня українців в обсерваторі, а та-
кож відпрацьовано й виділено 
кошти з резервного фонду бюд-
жету для утримання евакуйова-
них осіб упродовж щонайменше 
14 днів в ізоляції і без контакту 
з оточенням на території Украї-
ни», — розповів Ляшко. «Всі, 
хто перебуває в обсерваторі, ма-

тимуть контакти медичних пра-
цівників, щоб у разі погіршення 
їхнього стану здоров’я або появи 
симптомів, які можуть свідчити 
про розвиток гострої респіратор-
ної хвороби, спричиненої коро-
навірусом, їх було госпіталізо-
вано в інфекційний стаціонар, 
боксоване відділення, де буде 
надаватися медична допомога і 
проводитися подальша діагнос-
тика», — каже урядовець.
 Він наголосив, що евакую-
ють лише людей, які не ма-
ють симптомів хвороби. Паса-
жирський літак буде розмежо-
ваний так, щоб ізолювати паса-
жира в разі прояву симптомів 
під час перельоту. Також, до-
дав Ляшко, за півгодини до при-
буття з борту літака до аеропор-
ту передадуть інформацію про 
стан здоров’я евакуйованих та 
екіпажу.
 «Ми говоримо про 49 ук-
раїнців, які будуть евакуйо-
вані, і про 25 іноземних грома-
дян, якими опікується Мініс-
терство закордонних справ. 
Але всі вони будуть проходи-
ти обсервацію, без огляду на те, 
якій країні ми надали допомогу 
в евакуації їхніх громадян. Сто-
совно закладів (для обсервації 
та лікування. — Ред.), то є виз-
начені два, назву я не можу оз-
вучити, але у них ведеться під-
готовка. Один основний, один 
резервний на випадок, якщо 
щось станеться під час еваку-
ації», — відповів представник 
МОЗ на запитання одного з жур-
налістів. Він пояснив відмову 
розкрити дані щодо медичних 
закладів бажанням міністерс-
тва уникнути «панічних на-
строїв у суспільстві».
 На питання, чи не зможе 
хтось з евакуйованих юридич-
ним шляхом уникнути ізоля-
ції, Ляшко відповів, що всі гро-
мадяни України, які виявили 
бажання евакуюватися, мають 

підписати згоду на утримання 
в ізоляторі. Такий захід, зазна-
чає чиновник, передбачає закон 
України про захист населення 
від інфекційних хвороб та між-
народне законодавство.

Людей — в обсервацію, літак 
— на дезінфекцію 
 Заступник міністра також 
уточнив: заходи, які здійснює 
МОЗ, не є карантином, адже ка-
рантин запроваджують у разі ви-
явлення випадків захворюван-
ня. «Ми зараз говоримо про об-
серватор: це здорові люди, яких 
тимчасово ізолюють, бо вони по-
вертаються із зони, в якій є ка-
рантин. Усі без симптомів і під-
тверджено, що вони здорові», — 
стверджує він.
 За словами Ляшка, в разі, 
якщо під час ізоляції у когось з 
евакуйованих буде підтвердже-
но захворювання, термін перебу-
вання всіх інших подовжиться 
ще на 14 днів iз моменту ізоля-
ції виявленого пацієнта. Термін 
утримання в обсерваторії також 
може зменшитися чи збільши-
тися, якщо в цей час з’являться 
нові наукові дані щодо коро-
навірусу, які дадуть підстави 
для таких змін.
 Прибулих з Уханя громадян 
України щодня охоронятимуть 
у пункті тимчасового розміщен-
ня правоохоронці. Як розповів 
міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков, разом з евакуйованими 
на карантині перебуватиме й екі-
паж літака, який забере їх в Ук-
раїну. Щодо самого літака, який 
доправить евакуйованих iз Ки-
таю до України, то судно після 
прибуття в Україну планують де-
зінфікувати. «Літак пройде спе-
ціальну дезінфекцію... Всі відхо-
ди з літака, рештки їжі тощо буде 
спалено», — сказав міністр уве-
чері понеділка, 17 лютого, в ефірі 
програми «Свобода слова» на те-
леканалі ICTV. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Люксембурзі з 1 березня 2020 року 
запровадять безплатний проїзд у громад-
ському транспорті по всій країні, повідо-
мив міністр мобільності Франсуа Бауш. 
Таким чином, друга найменша країна Єв-
росоюзу стане першою у світі державою, 
де не потрібно буде купувати квиток, аби 
проїхатися на поїзді, автобусі чи трамваї. 
Платним залишиться лише проїзд на міс-
цях першого класу потягів. Пункти про-
дажу квитків будуть зачинені, ниніш-
ні контролери отримають нові функції, 
повідомляє «Німецька хвиля».
 У такий спосіб уряд країни на чолі з 
прем’єром-лібералом Ксав’є Беттелем на-
магається суттєво змінити транспортну си-
туацію у країні, яка буквально тріщить по 
швах. До 600 тисяч власного населення, 
яке проживає на близько двох із полови-
ною тисячах квадратних кілометрів, дода-
ються близько 200 тисяч людей, які щод-
ня їздять на роботу до Люксембурга з сусід-
ніх Німеччини, Франції та Бельгії. Вранці 
та ввечері вся країна стоїть у величезних 
заторах. Мета реформи — змусити людей 
пересісти з власних авто на автобус, трам-
вай і метро. Цією ініціативою влада вбиває 
двох зайців, бо зі зменшенням автомобілів 

на вулицях також покращиться екологіч-
на ситуація. 
  Експерименти з безкоштовним місь-
ким транспортом проводяться і в ін-
ших країнах Європи та Північної Аме-
рики. І з різною метою. У польському 
Гданську щойно скасували безкоштов-
ний проїзд для безробітних, який діяв 
кілька останніх років. Розрахунок був 
такий, що безкоштовний транспорт 
сприятиме більшій мобільності шу-
качів роботи та швидшому працевла-
штуванню. Як з’ясувалось, безплат-
ний транспорт аж ніяк не впливає на 
бажання працевлаштуватися. 
 Поодинокі експерименти з безкоштов-
ним проїздом у громадському транспор-
ті поступово з’являються і в Німеччині, 
щоправда, поки що лише на рівні окре-
мих міст і регіонів. Приміром, у Ганновері 
торік перед Різдвом проїзд у громадсько-
му транспорті був безкоштовний кілька 
субот поспіль, адже саме в ці дні німець-
кі міста традиційно переповнені людьми, 

які роблять покупки та відвідують різд-
вяні ярмарки. У листопаді 2019-го без-
коштовний проїзд у громадському транс-
порті по суботах запровадили в місті Бо-
хольт на заході Німеччини, експеримент 
має тривати один рік, а потім прорахують 
його ефективність. До аналогічних нова-
цій приєднуються й інші міста ФРН. 
 Одна з головних цілей запровадження 
безкоштовного проїзду в громадському 
транспорті й у Німеччині, і в Люксембур-
зі, і в інших країнах Європи — це змен-
шення шкідливих викидів в атмосферу. 
2018 року Єврокомісія подала до Євро-
пейського Суду одразу на кілька країн 
ЄС, серед яких і Німеччина, і Люксем-
бург, через те, що в багатьох містах гра-
ничний вміст двоокису азоту перевище-
но в рази, а країни, мовляв, жодним чи-
ном не карають за це головних винуват-
ців — транспорт. За даними Єврокомісії, 
по всьому ЄС щороку помирає 400 тисяч 
людей через вплив шкідливих вихлоп-
них газів. ■

Квиток для проїзду тепер не потрібний. ❙

НОВИНИ ПЛЮС

Прогноз погоди за $1,6 млрд
 Місцеві та світові прогнози погоди стануть на-
багато точнішими, коли британське Метеорологіч-
не бюро (Met Office) отримає суперкомп’ютер вар-
тістю у 1,2 мільярда фунтів (1,56 млрд доларів за 
чинним курсом), повідомляє Бі-Бі-Сі. Met Office 
кожного дня отримує понад 200 мільярдів спос-
тережень із супутників, метеорологічних станцій і 
буїв в океані, і цей потік інформації зростає. Новий 
суперкомп’ютер буде в шість разів продуктивні-
шим за той, який застосовують зараз. Його прид-
бання стане найбільшою інвестицією в британсь-
ку метеорологічну службу за 170 років її існуван-
ня. Чинний комп’ютер свого часу коштував 97 
млн фунтів. Він запрацював у грудні 2016 року, 
робить 14 трильйонів операцій на секунду і має 
пам’ять, достатню для збереження фільму, який 
триває понад 100 років. Новий суперкомп’ютер 
керуватиме, як кажуть у Met Office, «цифровим 
двійником» земної атмосфери: її докладною мо-
деллю, що відтворює всі параметри: вітер, тем-
ператури і зміни тиску. Цифрову модель атмос-
фери науковці зможуть використати не лише для 
поточних прогнозів погоди, а й для моделюван-
ня довготривалих наслідків глобального потеп-
ління. У Метеорологічному бюро очікують, що 
суперкомп’ютер запрацює на повну потужність  
наприкінці 2022 року.

Допомога Албанії 
 Президент Євро комісії Урсула фон 
дер Ляєн повідомила, що міжнародні доно-
ри  виділять 1,15 млрд євро для допомогти 
Албанії, яка торік постраждала від потужно-
го землетрусу. За її словами, внесок ЄС ста-
новить 400 млн євро. У конференції донорів 
у Брюсселі взяли участь представники ЄС і 
держав-членів, країн Західних Балкан та США. 
Були також представлені міжнародні організа-
ції та фінансові установи, такі як ООН і Світовий 
банк. Землетрус 26 листопада 2019 року, що 
обрушився на адріатичне узбережжя Албанії, 
забрав життя 51 людини, сотні людей постраж-
дали, 17 тисяч албанців залишились без житла. 
Албанія оцінила завдані стихією збитки у 1,1 мі-
льярда доларів.

■ЕКСПЕРИМЕНТ

Усі стануть 
«зайцями»
Люксембург першим 
у світі переходить на 
безкоштовний громадський 
транспорт

■

У Китаї вживають безпрецедентних заходів безпеки. ❙

НЕБЕЗПЕКА

В очікуванні «коронованого» 
До Києва 
повертаються українці 
з провінції Хубей. 
Чи прибуде з ними 
до України також 
коронавірус?

■



ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Більше 
історичних 
статей і менше 
«телемила»
Побажання улюбленій газеті
Роман ДУДОСЬ
Енергодар, Запорізька область

 Шановна редакціє! Мені 75 років, пенсіо-
нер. Вашу газету передплачую років із 
п’ятнадцять, бо був завжди прихильником іс-
нування Української держави і мого українсь-
кого народу, існування і зміцнення символів 
та атрибутів державності, таких як Герб, Пра-
пор, Гімн, ерудований президент-патріот, ук-
раїнська мова, сильна армія, Православна цер-
ква України, патріотична Верховна Рада, яка б 
зуміла протистояти антидержавним прокрем-
лівським силам, таким як нинішня ОПЗЖ.
 Хочу зазначити також, що мені не подо-
бається у вашій газеті: я б хотів отримувати 
газету без програми телепередач (низка чита-
чів навпаки просить додати до телепрограми 
ще кілька каналів. — Ред.) — краще б ви ці 7 
сторінок заповнили матеріалами, які б вихо-
вували в людей патріотизм, історичними стат-
тями, направленими на підтримку боротьби 
народів проти імперіалізму і колоніалізму.
 Пам’ятаймо: єдність народу в усіх країнах 
світу забезпечується вихованням його на при-
нципах патріотизму, а не толерантністю і тер-
пінням до ворогів, які пропагують режим ет-
ноциду, режим знищення корінних народів 
шляхом знищення їхньої мови, культури, іс-
торії, церкви.
 По-друге, не подобається висвітлення роз-
витку «зеленої» енергетики в Україні. В 2011 
році уряд Азарова (за президентства Янукови-
ча) запровадив «зелений» тариф із метою гра-
бунку державного бюджету оточенням Яну-
ковича. Режим «зеленого» тарифу знижує 
основний принцип економічного розвитку де-
ржави — виробництво товару з низькою собі-
вартістю. Загальна собівартість електроенер-
гії, виробленої в державі, після впровадження 
«зеленого» тарифу зростатиме і зростатимуть 
тарифи на електроенергію. Високі ж тарифи 
на електроенергію, у свою чергу, призведуть 
до подорожчання всієї продукції, виробленої 
в Україні. 
 Олег Ляшко правильно ставить питання 
про недопустимість імпорту електроенергії з 
Росії, але він не говорить про головне: в ук-
раїнської влади завжди буде спокуса купува-
ти електроенергію в Росії, тому що вона де-
шевша. Сусіди не бавляться у дороговартісні 
проєкти сонячних та вітряних електростан-
цій, адже в них є дешеві природні ресурси. ■

■ В. МАТИШАК
Полтава 

 Доброго дня, шановна 
редакціє! Хоча для мене 
він не дуже добрий. Не-
щодавно стала свідком, 
як спилювали дерева: нав-
проти мого будинку розта-
шований дитячий садочок 
і, дійсно, деякі дерева пот-
рібно було спиляти зара-
ди безпеки дітей. Тільки, 
як кажуть, «під шумок» 
спиляли і сильне, здоро-
ве дерево, яке жодної не-
безпеки не становило. Я 
зателефонувала в поліцію 
— зреагували швидко 
і подзвонили чоловіку, 
який керував роботою. Я 
спостерігала, як він роз-
мовляв із ними, сказав, 
що має дозвіл на вирубку 
29 (!) дерев. А завідувачка 
дитсадка навіть просила 
спиляти те здорове дерево 
(я бачила, як вона вибігла 
і передала тому чоловіку 
якийсь папір).
 Після спилювання ста-
рих дерев ще довго довко-
ла валялися гілки та за-
лишки стовбурів, а от 

сильну могутню тополю, 
яку вони похапцем зрі-
зали, швидко розпиляли 
на великі шматки по 2-3 
метри і негайно вивезли 
кудись. Але ж росла вона 
на території іншого садка 
і нікому не загрожувала. 
Взагалі дивно, чому стоїть 
пусткою ця територія, 
яку віддали спочатку під 
потреби єврейської общи-
ни (декілька років там на-
віть проводили якісь ро-
боти, а потім усе стихло). 
А рік тому якийсь депу-
тат (може, й Каплін) зби-
рав підписи людей, щоб 
на тій території заборони-
ти побудову багатоповер-
хівки. Люди охоче підпи-
сували, бо краще, щоб на 
тому місці відкрили но-

вий дитсадок — усе ж для 
цього готове. А багатопо-
верхівок і так довкола ба-
гато, та й комунікації не 
витримають такого додат-
кового навантаження.
 Нещодавно була заміт-
ка у полтавській газеті, 
що навколо Центрального 
ринку, та й по вулиці Єв-
ропейській, чимало ста-
рих занедбаних будинків, 
які аж ніяк не прикраша-
ють наше місто. Там ніх-
то нічого не хоче будува-
ти — мабуть, не вигідно, 
оскільки треба надава-
ти житло для відселення 
мешканців. А от втисну-
ти на територію колиш-
нього садочка ще один 
хмарочос — дуже прибут-
ково. Чи не завівся в на-

шій славній Полтаві та-
кий собі Микитась, як у 
Києві? 
 До речі, обіцяли нам 
спортзал на місці кіноте-
атру «Алмаз», а що там 
зараз? Питання рито-
ричне. Немає в нашому 
«спальному» районі міс-
ця для відпочинку, а було 
так гарно біля кінотеатру: 
мами з візочками прогу-
лювалися, літні люди грі-
лися на сонечку на лавоч-
ках, а тепер за ту огорожу 
і зайти страшно — усе по-
заростало бур’янами.
 Нещодавно прочита-
ла, що прем’єр Гончарук 
анонсував початок масш-
табних робіт із будівниц-
тва соціальних об’єктів 
— шкіл, садочків — з 1 
березня 2020 р. От і тре-
ба запитати у наших пол-
тавських очільників, 
чому вони на місці дит-
садка збираються збуду-
вати багатоповерхівку та 
чому на місці кінотеатру 
«Алмаз» замість обіцяно-
го басейну та зони відпо-
чинку територія заростає 
бур’яном. ■

М. ПІСТУН
Київ

 Шановна редакціє! Я давній чи-
тач вашої газети, передплатив її і на 
цей рік. Хочу поділитися своїми мір-
куваннями з приводу українського 
футболу.
 Першою проблемою цього виду 
спорту є перетворення футболу — 
цієї захопливої спортивної гри — у 
звичайний бізнес. Величезні суми 
грошей, якими володіє Федерація 
футболу в Європі та в Україні зокре-
ма, доведуть цю гру в майбутньому до 
повної деградації. Оплата праці про-
відних футболістів та їхніх тренерів 
(перш за все збірних команд) є еконо-
мічно та морально необґрунтованою, 
порівняно з іншими професіями. Зір-
ки європейського футболу сьогодні 
вже є власниками приватних літаків 
та яхт, дорогих будинків та інших 

об’єктів. Це несправедливо по відно-
шенню до провідних фахівців науки, 
інженерів, лікарів, педагогів, праців-
ників культури тощо.
 Газета «Голос України» від 
27.12.2019 р. «порадувала» вболі-
вальників київського «Динамо», що 
команда посіла 11-те місце серед 15 
найуспішніших команд в історії Ліги 
чемпіонів Європи, тобто найвищий 
щабель серед команд, котрі жодного 
разу не виходили до її фіналу. Навіть 
це тепер є добрим новорічним поздо-
ровленням усім уболівальникам.
 Журнал «Форбс» опублікував спи-
сок найбільш оплачуваних спорт-
сменів десятиліття. Серед футболістів 
друге та третє місця посіли К. Ронал-
ду (789 млн дол.) та Л. Мессі (750 млн 
дол.), пропустивши вперед лише бок-
сера Ф. Мейвезера (915 млн дол.). Із 
цього видно, яких сум недорахували-
ся бюджети країн — батьківщин цих 

спортсменів.
 Друга проблема: кадрова політи-
ка у футболі має здійснюватись на 
національній основі, тобто тренери 
та спортсмени повинні бути громадя-
нами України. Тоді міжнародні зма-
гання будуть показувати спортивні 
досягнення даної країни, а не вміння 
фахівців з інших держав відстоюва-
ти авторитет українських команд (на-
самперед це стосується донецького 
«Шахтаря» та київського «Динамо»). 
Настав час, щоб у незалежній Україні 
розвивався за власний кошт і форму-
вався авторитет не тільки футболу, а 
й інших видів спорту, зростала заці-
кавленість майбутніх майстрів спор-
ту України. Виняток — це спортсме-
ни-вихідці з інших країн,  які стали 
громадянами України. Тоді рейтинг 
спортивних результатів усіх країн 
буде справедливим і конкурентоз-
датним. ■

Якби у Полтаві не було нічого видатно-
го, окрім однієї будівлі, то й цього було 
б достатньо для гордощів полтавчан. 
Йдеться про Полтавський краєзнавчий 
музей. Власне, видатною є навіть не 
сама експозиція музею, а будинок, у 
якому вона розташована.
Від початку планувалося, що будівлю 
зводитимуть у стилі французького 
ренесансу, але відомий український 
художник Сергій Васильківський 
підтримав на конкурсі роботу молодого 
художника та архітектора Василя Кри-
чевського у стилі українського модерну 
(початок двадцятого сторіччя ознаме-
нувався новим художнім напрямом, 
який у різних країнах Європи називали 
по різному — ар-нуво, модерн, се-
цесіон). Саме йому не лише полтавці, 
а й усі українці завдячують появою 
архітектурного шедевру. 
Фасад будівлі прикрашають кераміка 
та майоліка, виготовлені гончарями з 
Опішні та Миргородської керамічної 
школи. Внутрішнє убранство будівлі 
виконали неперевершені майстри пен-
зля — видатні українські художники 
Сергій Васильківський та Микола 
Самокиш.

ПОЛІТПАРНАС

«Кримнаш»
Микола ЦИВІРКО
Київ

 «Кримнаш, кримнаш, кримнаш, кримнаш, кримнаш...»
І не зупиниш мантру, і не вставиш
бодай пів слова інших в текст вистави,
де одностайні і король, і паж…

...У котрій же колись з чумацьких маж
сховалась росіян команда брава,
здолавши всі кордони й переправи?
Куди, скажіть, дививсь наш екіпаж?!

Тепер про «історичну справедливість»,
подібну стиглій на вербі оливі,
немов таблицю множення, верзуть.

Захтівши слави хана чи еміра,
її розділить зрештою із Пірром
кремлівський карлик — ось у чому суть!

■

СПОРТИВНИЙ ОГЛЯД

Дві проблеми українського футболу
Погляд вболівальника

■

Є ПРОБЛЕМА

Не рубай тополю!
«Спальні» райони також потребують 
культурних осередків

■

10 УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО 2020 Я ВАМ ПИШУ...
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Понівечена хліборобська душа
 Народився Улас Самчук 20 лютого 
1905 року в с. Дермань (нинішня Рів-
ненська область) у хліборобській ро-
дині, яка шанувала та берегла традиції 
українського народу. Зрештою, світог-
ляд майбутнього видатного письменни-
ка формувала як батьківщина, так і дов-
кілля. 
 Із теплотою писав він про свою малу 
батьківщину: «Дермань для мене центр 
з центрів на планеті. І не тільки тому, що 
десь там і колись там я народився. Але 
також тому, що це справжнє село, нена-
че писанка, з його стародавнім Троїць-
ким монастирем, Свято-Феодорівською 
учительською семінарією, садами, пар-
ками, яругами». 
 У 1921-25 роках навчався у Креме-
нецькій українській приватній гімназії 
імені Івана Стешенка. 23 серпня 1927 
року дезертирував з польського війсь-
ка, після чого потрапив до Німеччини, 
де працював як наймит в одного міща-
нина. Починаючи з 1927 року, навчав-
ся у Бреславському університеті. «Ні-
мецький» період життя Уласа Самчука 
позначений тим, що завдяки Герману 
Блюме він як вільний слухач відвіду-
вав лекції у Бреславському універси-
теті. Допомогла бідному студентові й 
мати Германа Блюме, надавши приту-
лок у власній оселі. Вдруге німець Блю-
ме прийшов на допомогу українцеві че-
рез 15 років. Завдяки його клопотан-
ню 20 квітня 1042 року німці випусти-
ли письменника з Рівненської в’язниці 
(Герман Блюме в Рівному був начальни-
ком цивільної поліції райхскомісаріату 
«Україна». — Авт.). 
 У 1929 році Самчук переїжджає до 
Чехословаччини, де навчається в Ук-
раїнському вільному університеті у 
Празі. У цій країні письменник прожи-
вав з 1929 до 1941 роки. 
 Перші літературні спроби Ула-
са Самчука припадають на гімназійні 
часи. Невдовзі у варшавському часо-
писі «Наша бесіда» опубліковано опові-
дання «На старих стежках» (1926); у 
1936 році виходить книжка «Віднай-
дений рай». Проте славу Уласу Сам-
чуку принесла художньо-психологіч-
на повість «Марія» (1933), головна ге-
роїня якої асоціюється із землею-году-
вальницею. Письменник говорить про 
страшні метаморфози людського бут-
тя в умовах більшовицького геноциду, 
який спричинився до найбільшого зло-
чину — Голодомору. В образі згорьова-
ної жінки Марії уособлено розтерзану 
Україну, і це розуміння роз’ятрює наші 
душі й серця.
 Пізніше Улас Самчук так охаракте-
ризує своє кредо: «Я ставив і досі став-
лю собі, як на письменника, виразне за-
вдання: хочу бути літописцем українсь-
кого простору в добі, яку сам бачу, чую, 
переживаю. Для цього маю свою вироб-
лену концепцію, свою ідеологічну під-
мурівку і виконую це завдання з пос-
лідовною черговістю...» Чи не найпов-
ніше письменник втілив це завдання у 
розлогому епічному полотні «Волинь». 
В образі сільського хлопця Володьки 
Довбенка уособлено характерні риси та 
чесноти українського народу на зламі 
епох. Письменник майстерно зобразив 
трагедію української душі — нищення 
хліборобського роду, без якого немож-

ливе майбутнє. Трагедія в тому, що хлі-
боробська душа не одержує умов для 
розвитку. 
 У 1936 році Самчук завершує роман 
«Гори говорять», присвячений бороть-
бі закарпатських українців за незалеж-
ність, а в 1941 році він у складі Похід-
них груп ОУН — прихильників Анд-
рія Мельника — вирушає зі Львова на 
схід, аби розпочати роботу з розбудови 
української автономії. Разом із ним на 
схід вирушають такі відомі культурни-
ки, як Олена Теліга, Олег Ольжич, Іван 
Рогач, Олег Штуль. 

Олена Теліга: символ духу й честі
 Читати спогади Уласа Самчука над-
звичайно цікаво, адже в них постають 
відомі особистості свого часу. У спога-
дах «На білому коні. На коні вороному» 
йдеться про події Другої світової вій-
ни. На тлі доби розгортаються справж-
ні людські драми. Справжні метамор-
фози відбулися з дівчиною, вихованою 
в родині, де панувала російська куль-
тура. Про те, як відбувалося її станов-
лення як українки сама Олена Теліга 
писала так: «Я не була киянка, я була 
петербуржанка. Я там виросла, вчила-
ся, там насичувалася Петром Першим 
та Катериною Великою». Олена Телі-
га доволі емоційно розповідає, завдяки 
чому вона перетворилася на віддану на-
ціональній ідеї особистість. Це стало-

ся на великому балу, в товаристві блис-
кучих кавалерів, які насміхалися з ук-
раїнської мови. І тоді, зізнавалася Телі-
га, «враз почула в собі гострий протест». 
Саме тоді поетеса вигукнула: «Ви хами! 
Це мова мого батька і моєї матері! І я вас 
більше не хочу знати!»
 Самчук детально описує свою пер-
шу зустріч з Оленою Телігою, яку на-
звав «фатальною». Під час тієї першої 
зустрічі Олена «уважно дивилася прос-
то у вічі, нібито хотіла щось розгада-
ти». Була у захваті від прочитаного тво-
ру «Волинь». «Я почав бувати у Теліг 
удома, — писав у спогадах Улас Сам-
чук. — Любила дружбу, ніжність, щи-
рість, приязнь і тепло, як контраст до 
її бравурної, майже гусарської поста-
ви героїзму...Ми майже з першого сло-
ва стали і лишилися до кінця друзями». 
На початку німецько-радянської війни 
влітку 1941 року Улас Самчук та Оле-
на Теліга разом перейшли річку Сян, ба-
жаючи приєднатися до похідних груп 
мельниківської ОУН. Про те, як готу-
валися письменники до переходу через 
кордон, читаємо у спогадах письменни-
ка «Зустрінемось в Києві». Улас Самчук 
майстерно змальовує психологічний 
стан — хвилювання, тривогу перед не-
відомістю. Час прощавання на вокзалі, 
коли Олена Теліга прощається з чолові-
ком Михайлом, по-справжньому звору-
шує: «Оленочко! Будьмо! — каже Ми-
хайло. — Побачимось у Києві! — його 
уста помітно затремтіли. З Михайлом за 

козацьким звичаєм поцілувались три-
чі і потиснули міцно руки. — Побачи-
мось у Києві!» Перехід через кордон у 
спогадах Уласа Самчука — це справжня 
авантюрна пригода, коли ніхто не знав, 
яким буде фінал. «Перехід через річку 
триває кілька хвилин. Схвильовані, ви-
ходимо на другий берег і швидко біжимо 
далі травою до якогось поламаного пло-
ту і ховаємося в кущах. Кидаємо речі 
на землю і вітаємось, як є; мов на Вели-
кдень. Потім цілуємо рідну землю, ро-
бимо це без сорому, без остраху, що по-
бачать небажані очі. Ми вже говоримо 
вголос, хоча притишено. — Вітаю тебе, 
рідна! — виривається в мене в напрямку 
сходу, і я потрясаю в небо рукою. Олена 
в екстазі. Вона зовсім тратиться і гово-
рить в захопленні патетичні слова. Під 
нашими ногами Україна. За нами довге 
скитання. Перед нами... невідоме». 
 Тієї миті ще ніхто не здогадувався, 
що чекає на похідні оунівські групи на 
окупованій українській території. У ме-
муарах Улас Самчук з теплотою пише 
про поетесу: «Мила, чудова Олена! Коли 
говорить — затинається. Їй бракує ди-
хання. Слухаю мову моєї Кассандри. Я 
знаю, що я її не переконав, але разом з 
цим у чомусь переконав. Вона більше 
любила деяких своїх друзів, ніж мене, 
але разом з тим більше любила бути зі 
мною, ніж іншими. Крім доктринерс-
тва, у неї сильно був розвинутий інс-
тинкт порядності і чистоти». Письмен-
ник зізнавався, що надзвичайно турбу-
вався, як складеться її життя на окупо-
ваній території — «з її прямолінійною 
вдачею вона абсолютно туди не підходи-
ла». Улас Самчук наче у воду дивився — 
життя безкомпромісної Олени Теліги у 
Києві трагічно обірвалося. 

«Нарід чи чернь?»
 Уже в наші дні широкий резонанс 
викликала стаття письменника «Нарід 
чи чернь?», у якій Улас Самчук пору-
шує актуальні питання — про людсь-
ку гідність та національну свідомість. 
І ставить питання: «Хто ми? Нарід чи 
чернь? Нація чи маса? Організована, 
свідома одиниця чи юрба без’язиких чи 
безликих постатей?».
 Стаття «Нарід чи чернь?», що по-
бачила світ у листопаді 1941 року в 
київській газеті «Українське слово», 
стала взірцем пристрасної публіцисти-
ки. Письменник висловив свою позицію 
палкого патріота, який щиро вболіває за 
долю свого народу. Стаття була написа-
на під час німецької окупації, а отже, 
була актуальна з точки зору сучасних 
авторові подій. Та зміст статті набагато 
ширший, бо автор ставить принципове 
питання: хто ми — нарід чи чернь? 
 Для того щоб жити гідно, слід «почу-
вати себе людиною, почувати себе тим, 

як ще колись казали, першим творін-
ням найбільшого Творця, почувати себе 
свідомим у всіх своїх вчинках та посту-
пуваннях — ось основна заповідь люди-
ни — європейця». 
 Письменник наголошує, що най-
першою передумовою творчого чинни-
ка є національна свідомість. І зазначає: 
«Найбільшим нещастям українського 
народу було те, що ціла його історія — 
перманентне намагання зробити з нас 
не те, чим призначила нас природа. 
Всяка влада, яка тільки не була на на-
шій землі — російська чи польська, ні-
чим іншим не займалася, а лише дово-
дила нам, що ми — не ми, а щось інше. 
Це було постійне ламання нас, нищен-
ня нас... Це не є нарід. Це — чернь, це 
— безлика, без’язика юрба. Це боляче 
ранить наше людське самолюбство. Це 
принижує нас в очах свідомих чужин-
ців. Тому — не все одно, хто як гово-
рить, яким богам молиться, які книжки 
читає. Не все одно, якими імена названі 
вулиці наших міст, не все одно, чи домі-
нуючим для нас є Шевченко, чи Пуш-
кін. Не все одно, яке наше відношення 
до російської літератури. Ні! Це не все 
одно! А коли — все одно, то це значить, 
що ми не нарід, не якась спільна істо-
рична збірна сила, а невиразна юрба, 
сіра маса, вічно принижена без всяких 
ідеалів чернь». 
 Здавалося б, твори письменника ма-
ють стати обов’язковими для вивчення 
у загальноосвітній школі. Адже саме 
тут формується національна свідомість 
майбутнього громадянина. Проте навіть 
після Революції гідності твори письмен-
ника не вивчаються у шкільній програ-
мі. Національна спілка письменників 
України звернулася до керівництва 
Міністерства освіти і науки з прохан-
ням повернути до шкільної програми 
роман «Марія», а також низку творів 
українських класиків, які були вилу-
чені зі шкільної програми з літератури у 
2012 році (зокрема «Великий льох» Та-
раса Шевченка, «Бояриня» Лесі Україн-
ки, «Жовтий князь» Василя Барки). Ви-
лучення цих творів мотивували тим, що 
вони начебто травмують дитячу психі-
ку. У секретаріаті НСПУ переконані, що 
не можна робити ці твори непомітними 
для цілого покоління молодих україн-
ців. Тож невже слова письменника «Не 
все одно, хто як говорить, яким богам 
молиться?» й досі не стали пророчими? 
 Улас Самчук не дожив усього чотири 
роки до відновлення Незалежності Ук-
раїни. Але до останнього подиху вірив: 
«Ми вернемося в свою велику, вимуче-
ну, вистраждану землю предків. Не сьо-
годні, так завтра, не в цьому, так в ін-
шому поколінні вернемось не тільки як 
жива матерія, а як живий дух, і то пере-
довсім в продовженні, як творчість». ■

Улас Самчук і Олена Теліга.
Архівні фото.
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«Хто ми? Нарід чи чернь? Нація 
чи маса? Організована, свідома 
одиниця чи юрба без’язиких чи 
безликих постатей?»

ДО ДАТИ

«Не все одно!»
«Марія» Уласа Самчука і взаємини з поеткою Оленою Телігою

■

Наталія ОСИПЧУК

Минає 115 років від дня народження одного з найвизначніших українських пись-
менників XX століття Уласа Самчука. Його називали «українським Гомером», адже 
він відкрив світові досі невідому Україну. З-під його пера вийшли геніальні твори: 
«Волинь», «Гори говорять», «Марія», збірки оповідань «Месники», «Віднайдений 
рай». У них письменник акцентував увагу на таких знакових темах, як загарбання 
більшовиками України, колективізація, Голодомор. 
Творчість Уласа Самчука сьогодні як ніколи актуальна, адже письменник підносить 
на щабель важливі речі для українців — поняття людської гідності та національної 
свідомості.
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 Символ життя, крові, 
вогню та материнства
 З рослинного світу, оче-
видно, першість належить 
калині як символу життя, 
крові, вогню, материнства. 
Напрошуються рядки Та-
раса Шевченка «Сонце гріє, 
вітер віє./ З поля на долину, 
/Над водою гне з вербою/ 
Червону калину», стрілець-
кої пісні Степана Чарнець-
кого й Григорія Труха «Ой 
у лузі червона калина похи-
лилася...». Не забудемо то-
полю, вербу, барвінок, що 
асоціюються з жінкою, дів-
чиною, їхньою вродою, до-
лею та недолею.
 Із тваринного світу по-
любилися перелітні леле-
ки, ластівки, що завжди по-
вертають додому. Перших 
уособлюють з добробутом, 
щастям, дітьми, других — 
материнською турботою. 
Вони гніздяться біля людсь-
ких осель, чіпати, руйнува-
ти їхні гнізда вважалося ве-
ликим гріхом. Ще один пе-
релітний птах — журавель 
— наснажив братів Богда-
на й Левка Лепких на ство-
рення щемливої пісні–туги 
за рідним краєм: «Видиш, 
брате мій, /Товаришу мій, /
Відлітають сірим шнурком 
/Журавлі у вирій». Для ук-
раїнців, мільйони яких 
емігрували на чужину, по-
чинаючи від кінця ХIХ 
століття, пісня набула особ-
ливої національної ознаки, 
вона так само бентежно зву-
чить і нині.
 Рукотворним символом 
українства є вишиванка, ви-
шита сорочка, її регіональне 
розмаїття, яке водночас тво-
рить його неповторне націо-
нально-барвисте обличчя. 
 Логічно, що названі 
об’єкти, істоти, твори ве-
ликою мірою знайшли ві-
дображення у геральдичній 
гірлянді українських облас-
тей, міст, товариств тощо. 

Михайло Грушевський і 
герб
 Поза увагою, хай і част-
ково, не були вони й у часи 
рукотворення державних 
символів, коли сто років 
тому провідники проголо-
шеної Української Народ-
ної Республіки (УНР) вишу-
кували оптимальний зразок 
її герба, аби об’єднував ук-

раїнські землі як за геогра-
фічною горизонталлю, так 
й історичною вертикаллю. 
Дискусійна історія розроб-
ки герба Республіки, що по-
чалася з осені 1917 року, 
продовжилась наступного 
року 12 лютого й заверши-
лась 22 березня ухваленням 
малого і великого Тризубів. 
 Історія відома, описа-
на, повторювати не буде-
мо. Проте зауважимо: роль 
у цій справі видатного істо-
рика Михайла Грушевсь-
кого як голови Централь-
ної Ради дещо ідеалізована 
(до слова, він ніколи не був 
президентом України, про 
що досі дехто стверджує, 
цієї посади не передбачено 
і в Конституції УНР, ухва-
леній 29 квітня 1918 р.).
 Учений, який утверджу-
вав народницький напрям в 
основі історичної концепції, 
припускав, що принципово 
новим, «демократичним», 
«народним» гербом могли 
б бути постаті української 
селянки з серпом і робітни-
ка з молотом. Водночас на-
бував популярності інший, 
державницький напрям ук-
раїнської історії, він апелю-
вав до княжих атрибутів, у 
центрі уваги котрих опинив-
ся родовий знак Володими-
ра Великого — тризуб. Тим 
часом, коли дискусія трива-
ла, Держбанк УНР випус-
тив банкові білети, на яких, 
не відомо з чийого рішення, 
зображено тризуб, далі він 
з’являється на поштових 
марках, інших об’єктах. 
Михайлові Грушевському, 
геральдичній комісії нічого 
не залишалося, як визнати 
Тризуб державним симво-
лом. До його геральдичних 
зображень долучився видат-
ний графік Георгій Нарбут. 
 Що означає тризуб — 
досі не з’ясовано, при наяв-
ності з десятка версій. 
 Не обійшлося не тільки 
без дискусій, а й практич-
них дій щодо використання 
кольорових барв держав-
ного прапора, їх порядку. 
Спочатку домінував жов-
то-блакитний (синій) колір, 
але гору взяла синьо-жовта 
гама. Оскільки спектр цих 
кольорів значний — від бла-
китного до ультрамарино-
вого, від лимонного до кад-
мійового —  законодавчо не 

встановлено, які з них по-
винні визначати українсь-
ку вексилогію. 
 Неначе поза увагою за-
лишалося питання Держав-
ного гiмну (славня) Украї-
ни, хоча на той час популяр-
ними було вісім патріотич-
них пісень, про що описує 
науковець Федір Погребен-
ник у книжечці «Українсь-
кі пісні-гімни» (К., 1992 р.) 
Ця звукова символіка най-
складніша для офіційного 
представлення, тим паче в 
умовах тодішніх воєнних 
протистоянь. Але колекти-
ви різних професійних рів-
нів їх виконували, особливо 
у Галичині, знаходячи га-
рячу підтримку серед гро-
мадськості, яка наснажу-
валася музично-поетични-
ми ідеями національного 
відродження, здобуття не-
залежності, соборності Ук-
раїни. Показово, що пер-
шій із пісень «Ще не вмер-
ла Україна», авторства над-
дніпрянського поета Павла 
Чубинського і галицько-
го композитора Михайла 
Вербицького, вперше ви-
конаній у Перемишлі 1865 
року, котра нелегко тору-
вала собі дорогу «від Сяну 
до Дону», судилося стати 
Державним гiмном. 
 Ще скажемо про пісню, 
котру, як і гiмн, вшановує 
публіка стоячи, — «Боже 
Великий, Єдиний», напи-
сана Олександром Конись-
ким, на слова якого поклав 
мелодію Микола Лисенко. 
Втішає, що обгортка пісні-
молитви сакрального обла-
чення, наскрізь прониза-
на болем за Україну, про-
ханням дати його «люду 
волю», «долю», «доброго 
світа» і «многая літа», зву-
чить у радіотрансляцій-
ній мережі. Дай, Боже, аби 
вона звучала й надалі та без 
«вихідних» — у суботу і не-
ділю, святкові дні!
 Усі національні симво-
ли, які зазнавали корекцій, 
удосконалень, набувши су-
часних нормативних форм, 
барв і звучання, виклика-
ли лють в окупаційних ре-
жимів Польщі, Росії, Ру-
мунії, Угорщини, розціню-
валися як націоналістич-
ні, злочинні, а поборників 
символіки жорстоко кара-
ли. Фактів безліч. Уперше 

і назавжди я затямив у яко-
мусь молодшому класі в кін-
ці 40-го року, що поєднува-
ти синьо-жовті кольори «не 
можна», коли вчитель по-
бачив мій малюнок літака 
у відповідних кольорах; за-
стеріг ввічливо, без розголо-
су.
 Численні перепони чи-
нили прихильники вмира-
ючого совєтського комуніс-
тичного режиму визнанню 
національних символів де-
ржавними як одній із най-
виразніших ознак незалеж-
ності України. Історія ціка-
ва, бентежна, повчальна. 

Зміни 1991 року
 Провісником радикаль-
них суспільних перемін, 
що кликав на барикади, 
консолідував і гуртував со-
ратників на майданах, ву-
лицях передусім були бар-
висті стяги, пов’язки тощо, 
до котрих вдавалися від-
давна й серед багатьох на-
родів. Ще до проголошен-
ня Верховною Радою неза-
лежності України 1991 року 
низка міських рад ухвалю-
вала рішення про піднят-
тя синьо-жовтих прапорів 
над своїми будівлями. Пер-
шою здійснила цю вікопом-
ну акцію в Україні Стрий-
ська міська влада на Львів-
щині 14 березня 1990 року, 
24 липня — столична місь-
ка влада. 
 Офіційний візит обра-
ного першого Президента 
України Леоніда Кравчука 
в Канаду змусив Президію 
Верховної Ради України за-
твердити 15 січня 1992 року 
Державний гiмн, що пови-
нен звучати на честь високо-
го гостя, зійшовшись лише 
на музичній редакції авто-
рства Михайла Вербицько-
го. 
 Надалі узаконення де-
ржавних символів стало 
складовою конституційного 
процесу — непростого, ком-
промісного. Тодішня анти-
національна, прокомуніс-
тична більшість Верховної 
Ради категорично відмовля-
лась вносити «бандерівсь-
ку» символіку в Конститу-
цію, зрештою, погодилась 
на визнання Тризуба ма-
лим гербом, обмежившись 
дефініцією «Знак Княжої 
держави Володимира Ве-
ликого», не прийняла єди-

ного, популярного тексту 
національного гiмну Павла 
Чубинського та звеліла за-
пропонувати інші слова й 
затвердити законом. Бажа-
ючих «поліпшити» наяв-
ний текст та подати новий 
не бракувало. Надійшло 
784 проєкти текстів і музи-
ки до спеціальної державної 
комісії, але жодний не вла-
штовував її. Водночас було 
надіслано до півсотні звер-
нень, автори яких наполя-
гали, аби символом держа-
ви був музичний твір на сло-
ва Павла Чубинського. Було 
очевидно: ніхто з національ-
но налаштованих українців 
не погодиться на будь-який 
інший текст, що понад стот-
ридцятилітню історію прой-
шов драматичне випробу-
вання; чим більше переслі-
дували його, тим сильніше 
він укорінювався у свідо-
мість людей, був потуж-
ним рушієм національно-
визвольної боротьби. Олек-
сандр Довженко зафіксу-
вав вражаючу сцену, як 
кадебісти добивали вогнем 
захопленого українського 
повстанця, очікуючи смер-
тельних потішних конвуль-
сій від приреченого, але по-
чули: «Ще не вмерла Украї-
на».
 Було це на заході, в «бан-
дерівському» краї, скаже 
хтось. Подамось на схід-
ний південь, на терени ко-
лишньої Чортомлицької 
Січі, де 1990 року урочис-
то відзначено 500-річчя ук-
раїнського козацтва. Вели-
кий хоровий гурт виспіву-
вав козацьких пісень біля 
села Капулівка, де була не-
подалік могила кошового 
Сірка. Учасник гурту відо-
мий соліст Анатолій Мок-
ренко згадував на сторінці 
«УМ» (2002 р., 9 липня), як 
до них «наблизилась стара-
стара, як світ, та чорна, як 
свята земля, зігнута жит-
тям бабуся». Слухала мовч-
ки, сплескувала від захвату 
руками, а потім, підійшов-
ши, тихо та благально мо-
вила: «Заспівайте «Ще не 
вмерла Україна». 
 Буквально ошелешила 
Анатолія Мокренка інша 
подія, коли він, перебуваю-
чи з концертним виступом 
1988 року у США, опинив-
ся на 70-тисячному стадіоні 
Нью-Йорку, де перед бейс-

больним матчем присутні, 
вщерть заповнивши трибу-
ни, встали, поклавши руку 
на серце, й заспівали де-
ржавний гiмн «Америка, 
Америка!» 
 Такого він ще не чув і 
не бачив. Заздрив. «Промі-
нець надії, що й ми колись 
таки гімн заспіваємо», сяй-
нув у ньому в останній день 
травня того ж 2002 року «на 
святі останнього дзвоника в 
Гуманітарному ліцеї при 
Київському університеті: 
всі ліцеїсти дружно співа-
ли Гімн! Невже?», споді-
ваючись запитує Анатолій 
Мокренко.
 Авжеж! Дочекались ми 
того часу, коли стадіони 
не тільки Львова, а й Киє-
ва, Харкова, Дніпра, Оде-
си тощо палко підтримують 
виконанням Гiмну під си-
ньо-жовтим маєвом стягів 
національні команди. А 
скільки лунало українофоб-
ського галасу, залякувань, 
спротиву, що націоналістич-
на символіка розз’єднає Ук-
раїну! Знадобилось сім років 
від часу прийняття Консти-
туції (1996 р.), аби визнала 
Верховна Рада текст Павла 
Чубинського «конституцій-
ним», щоправда, у вкороче-
ному вигляді — одним пер-
шим куплетом і приспівом 
та замінених в останньому 
складі слова «Україна» лi-
тери «а» на «и», заперечно-
підсильні частки «ні» — на 
перелічувальний сполуч-
ник «і»: «Ще не вмерла Ук-
раїни і слава, і воля...»
 Офіційним еталоном 
Державного гiмну визнано 
спів, виконаний під орудою 
знаного диригента, дирек-
тора й художнього керівни-
ка Українського народного 
хору ім. Григорія Верьовки 
Анатолія Авдієвського (на 
жаль, уже покійного). Гiмн 
звучить щодня о 6-й і 24-й 
годині по радіотрансляцій-
ній мережі.
 Прикро, але досі мож-
на почути навіть у відомих 
співаків Гiмн без внесених 
змін. Ще прикріше, що 
наша спільнота досі не ос-
воїла єдиного етикету, ок-
рім вставання, сприйнят-
тя Національного, Держав-
ного гiмну. Ініціатива пре-
зидента Віктора Ющенка 
вшановувати Гiмн на «аме-
риканський зразок», — 
покладанням руки на сер-
це, — засвоюється повіль-
но, совєтська традиція, сто-
яти під час його виконання 
«струнко» з опущеними ру-
ками, живуча. Дивуватись 
обивателю, який не збаг-
нув тонкощів цих новацій, 
не гоже, але посадовцям, 
котрі, напевно, вважають 
себе елітою, — не тільки тре-
ба, а й заслуговують вони га-
ньби. Не один із глядачів за-
уважив, що перший заступ-
ник спікера Руслан Стефан-
чук більше уподібнювався 
на відкритті попередньої 
сесії Верховної Ради на фут-
боліста у штрафній стінці, 
ніж українського держав-
ника. Де їхні руки — загаль-
новідомо. 

Славень і «Квартал-95»
 Проте найбільше дивує 
президент Володимир Зе-
ленський. Ще під час де-
батів кандидатів на прези-
дентське крісло з Петром 
Порошенком на Олімпійсь-
кому стадіоні, «слуга наро-
ду», утішений очікуваною 
перемогою, не міг заспо-

СИМВОЛИ

У лузі — червона калина, а 
журавлі відлітають у вирій      
Як ознаки національної гідності проявляються у словах 
пісень і зображеннях та ставлення до них перших осіб 
держави: від Михайла Грушевського до Володимира 
Зеленського

■

Володимир БАДЯК, кандидат історичних наук, доктор філософії, професор 

Попри матеріально-економічні здобутки будь-якого народу, його вирізняють з-по-
між інших народностей речі, об’єкти, в яких він упродовж віків жив, набував етнічних 
ознак, моральних чеснот, порядності, формувався як нація. До цього переліку на-
лежить й українська людність. Займаючи східно-центральну частину європейського 
континенту із сприятливими кліматично-природними умовами, розмаїтим рослин-
ним і тваринним світом, наші пращури вживалися в це середовище, наповнювали 
його звичаями, обрядами, створювали легенди, балади, казки, міфи, наділяли речі, 
істоти чудодійною силою тощо. 
Про українську етнологію написано низку фахових досліджень і в даному разі не 
маємо намірів щось доповнювати, конкретизувати. Виокремимо з того величезного 
багатства найсуттєвіші символи, що ввійшли в історію українського народу як ор-
ганічні єства його образу, поведінки, ментальності, психології і таке інше, оспівані 
поетами, композиторами, мистцями, безіменними народними умільцями.

Тризуб має багато трактувань образу.❙
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коїти своїх рук, не знав, де 
їх притулити, коли звучав 
Гiмн. Можливо, епізод зна-
добився б «Кварталу-95», 
але тільки не в цій ситуа-
ції. 
 Далі більше. З останніх 
«перлів» президента — но-
ворічне привітання... яко-
мусь населенню. Знятий те-
левізійний кліп на темному 
тлі без державної символі-
ки, космополітична (про-
совєтська) за суттю промова 
на кшталт «какая разніца», 
як «називається вулиця, на 
якій живеш», важливо, аби 
була «заасфальтована», 
«освітлена», теж не важли-
во, «біля якого пам’ятника 
призначиш побачення» 
(Леніну, Дзержинському...) 
З’ясовується, проведена де-
комунізація надто «ради-
кальна», тож директора Ук-
раїнського інституту націо-
нальної пам’яті Володими-
ра В’ятровича звільнили. 
 Безідейне, недержавне 
«привітання» не могло не 
викликати осуджень, їдких 
кпинів, анекдотів, а також 
розчарувань у багатьох його 
прихильників; як на мене, 
несподівано витягнуло із 
забуття запліснявілий ім-
перський «хіт» ще з відда-
лених часів: «Мой адрес не 
дом и не улица, / Мой адрес 
— Советский Союз». Обидва 
спічі наче різні за формою, 
структурою, але за духом, 
змістом — близькі, подібні, 
наче сіамські коти, однако-
вою мірою приємні для гла-
шатаїв «русского мира», а 
для свідомого українця — 
фобія. 
 З мовленого напро-
шується висновок: Украї-
на, її громадяни повин-
ні оберігати, відстоювати, 
використовувати найдріб-
ніші національні цеглин-
ки, якщо хочуть збудувати 
міцну, монолітну, держав-
ну споруду, рішуче й безко-
мпромісно відкидати будь-
які спроби послабити цю 
роботу, приміром, «пора-
дами» відмовитися від істо-
ричних цінностей, котрі не 
влаштовують наших «стра-
тегічних сусідів», та шу-
кати інших «героїв», які б 
«єднали» східняків і захід-
ників; пропозицій лукавих, 
відвертих, ворожих не бра-
кує, хто не затямив, що це 
ідеологічна війна, котра ве-
деться проти України, така 
ж небезпечна, як економіч-
на, збройна. 
 Символіка серед них. 
Нещодавно поліція Бри-
танії виготовила документ 
(посібник) про боротьбу 
з тероризмом, де з інши-
ми зображеннями вміще-
но Державний герб Украї-
ни та символ Збройних сил 
— Тризуб. З’ясовується, що 
не Росія з двоголовим хи-
жим орлом, яка тероризує 
світ, й, можливо, причет-
на до цієї провокації, її най-
манці — новітні інквізито-
ри, котрі відрубали полоне-
ному бійцеві АТО Василеві 
Пелеху руку з татуйованим 
на ній тризубом, а Украї-
на — терорист! Віддамо на-
лежне посольству України в 
Британії, яке зажадало «ви-
далити Тризуб з офіційним 
вибаченням», й британська 
поліція виправила допуще-
ну недоречність.

Куди «язик» доведе
 Не таланить великому 
Гербу. Нарешті, з кількох 
невдалих спроб Кабінет 

Міністрів одностайно схва-
лив у липні 2009 року черго-
вий його проєкт, що відпові-
дав конституційним припи-
сам, але він зазнав критики 
не стільки з боку знавців ге-
ральдики, скільки против-
ників української символі-
ки, державності взагалі, 
тож у залу Верховної Ради 
не потрапив. Здається, нині 
ніхто ним не переймається.
 Будівничі Українсь-
кої держави мають уперто 
й послідовно впроваджува-
ти єдині стандарти та мане-
ри ставлення до символіки, 
розробити нормативні при-
писи та зайнятись їх попу-
ляризацією. Напрошується 
сказати про червоно-чорний 
стяг ОУН-УПА, який, прак-
тично, майорить на всіх ма-
сових політичних акціях. 
Заслуга його борців за неза-
лежність України — неза-
перечна, тому і вороги у ньо-
го найлютіші. Кілька років 
тому польські шовіністичні 
молодики порвали в Пере-
мишлі українцеві сорочку, 
бо була чорна з червоною 
вишивкою. Низка міських 
рад (Житомир, Хмельниць-
кий, Львів, Тернопіль.) ух-
валили вивішувати в дні де-
ржавних свят червоно-чор-
ні прапори поруч iз держав-
ними, клопотали, аби цей 
почин закріпити законодав-
чо. 
 Заслуговує пильної ува-
ги найголовніший символ-
бастіон України — мова 
її корінного народу, що 
впродовж століть зазнава-
ла гонінь, особливо з боку 
шовіністичної Росії. Ух-
валення Закону «Про за-
безпечення функціонуван-
ня української мови як де-
ржавної» (2019 р.) — істо-
рична перемога здорових 
національних сил, що не 
може не втішати і  водночас 
не приводити до «запамо-
рочення від успіху». Внут-
рішні й зовнішні вороги не 
змирилися з поразкою, зву-
женням духовного просто-
ру для «русского міра», ля-
кають посиленням «розко-
лу» України. Не буде його! 
— якщо владні органи, сві-
доме українство проводи-
тиме рішучу, державниць-
ку політику українізації, 
якнайменше зважуватиме 
на реакцію інших: росіян, 
поляків, мадярів, румунів 
тощо, зрештою, наслідува-
тиме їхню мовну політику 
стосовно національних мен-
шин, враховуватиме дина-
міку, що за останніми со-
ціологічними опитування-
ми свідчить: більшість на-
селенням висловилася за 
державний статус українсь-
кої мови. Вороги мови, ук-
раїнської України вишу-
кують манівці, як обійти 
закон, навіть його скасува-
ти. Наразі сигнал від «Зе-
слуги» не прозвучав, «ка-
кая разніца, на каком язи-
ке...», проте «чутливі» на 
такі можливі зміни мають 
нюх. Ведучий на популяр-
ному «Прямому каналі» 
охоче спілкується (ува-
жаєт?) з російськомовними 
українськими громадяна-
ми на «вєліком і могучєм», 
бо «російська мова не забо-
ронена», В’ячеслав Піхов-
шек на каналі News One по-
вернувся (?) до улюбленого 
«язика» ведення передач. 
 Українофобських фак-
тів нагромаджується стіль-
ки, що вони повинні непо-
коїти, кликати до дії. ■

Валентина САМЧЕНКО

 У Київській опері — так відне-
давна скорочено називають столич-
ний муніципальний академічний 
театр опери і балету для дітей та 
юнацтва — відбулася прем’єра не-
окласичного балету «Лускунчик» у 
постановці Артема Шошина. Вар-
то відразу зауважити, що існує без-
ліч варіацій сценічних сюжетів 
казки Гофмана на музику Петра 
Чайковського. Кілька показують у 
Києві інші театри, зокрема Націо-
нальна опера та «Київ Модерн Ба-
лет». Утім постановка Артема Шо-
шина має сюжетні особливості і хо-
реографічну мову, які на «відмін-
но» втілила вся творча команда. 
 Сценічне оформлення (Тетя-
на Бєлік) відразу налаштовує на 
1940-1950-ті роки. Бо на стінах 
портрети Кларка Гейбла, якого 
всі запам’ятали після екранізації 
«Віднесених вітром» та незрівнян-
ної Вів’єн Лі. (Вперше балет поста-
вили у грудні 1892 року). А далі не-
сподіване чергування навіть трохи 
водевільних сцен, ліричних, дра-
матичних і комедійних. Оригі-
нальні костюми (Катерина Мань-
ковська). Усе це нагадує, що в каз-
ках буває різне: потворні ляльки 
перетворюються на красивих юна-
ків; дівчатка за лічені хвилини 
можуть стати не менш чарівними 
юнками; від мишей може захища-
ти ватага солдатиків-напівніндзь; 
російський танець може танцюва-
ти ведмідь, а іспанський — бик. Ну 
і вальс квітів — це і танець тварин-
ки, в якої лише шерсть сіра. Бо в 
новій історії неокласичного бале-
ту «Лускунчик», окрім сюжету, 
тотожному до традиційної версії 
цього балету, закладено концеп-
цію — «казка в казці». Хореогра-
фія вистави вирішена засобами не-
окласичного та модернового бале-
ту. Співавтором лібрето став балет-
мейстер і народний артист України 
Віктор Литвинов. Головний дири-
гент-постановник — Віктор Плос-
кін.
 «Коли все навкруги здається 
тьмяним... Коли xайп, провокація 
та скандали руйнують зсередини... 

час зупинитися і згадати про любов. 
Ту, що надиxає та дарує віру в май-
бутнє... Людина, що коxає, несе у 
світ добро, яке має цілющу силу, 
— розповідає про постановку Ар-
тем Шошин. — І яким би сучасним 
і надтеxнологічним цей світ не був, 
силу коxання ніщо не здолає. Саме 
про це велике почуття, що здатне 
змінювати все навкруги, наш неок-
ласичний балет «Лускунчик». Зви-
чайно, історія постановки цього ви-
датного балету дуже багата. Але до-
торкнутися до цього матеріалу мріє 
кожен xореограф».
 У постановці Артема Шошина, 

окрім усього іншого, використано 
оригінальний відеоряд про неочіку-
ване перетворення (Ганна Гарбуз). І 
це підсилює відчуття контексту іс-
нування балетного шедевру на му-
зику Петра Чайковського. 
 Головні партії у прем’єрному 
показі виконували: Олексій 
Потьомкін (Лускунчик) — соліст 
Національної опери, заслужений 
артист України; лауреати міжна-
родних конкурсів Петро Наку (Дро-
сельмаєр) та Яна Губанова (Клара) 
— провідна солістка Київської опе-
ри, а також Поліна Чепік, яка пере-
творилася в Маленьку Клару.

ПРЕМ’ЄРА

Очевидне — неймовірне перетворення
Лускунчик у постановці Артема Шошина поселився у 1950-ті роки

■

Людмила КОХАН

 Це мало статися. Ще в 2011-му 
дует Влада Дарвіна й Alyosha запо-
лонив слухачів піснею «Ти найкра-
ща», яка лунала буквально з кож-
ного вiкна. Тоді народилися ще два 
спільні хіти «Троянди» та «Боль-
ше чем любовь». А пару років тому 
Влад показав своїй партнерці — за 
офіційними документами Олені То-
полі (до заміжжя Кучер), яка пред-
ставляла Україну на «Євробаченні-
2010» в Осло, — демоверсії своїх пі-
сень. Із того й почалася підготовка 
альбому «Золота середина», який  
Влад Дарвін та Alyosha представи-
ли на великому концерті в Києві 16 
лютого.
 «Дует Alyosha & Vlad Darwin — 
це не проста колаборація. Це історія 
дружби, партнерства і творчого за-
хоплення. Ми разом дорослішає-
мо, отримуємо життєвий досвід», 

— каже Влад Дарвін, співак і ком-
позитор. Альбом «Золота середина» 
називають історією кохання Жінки 
і Чоловіка. Зауважуючи, що не суть 
важливо, романтична чи творча іск-
ра об’єднує. Головне — з’являється 
музика! А Олена на сцені незмінно 
повторює про Топольки.
 Шоу, яке поціновувачі талантів 
дуету дивилися в Центрі культури і 
мистецтв, що височіє над столичним 
майданом Незалежності, створюва-
ла відома режисерка Ольга Семеш-
кіна, заслужений діяч мистецтв, 
головний хореограф Національно-
го театру імені Івана Франка. Спі-
ваки із танцюристами працюва-
ли у просторі-трансформері, який 
змінювався геометрично-просторо-
во за рахунок руху сцени і метале-
вої конструкції, а також світлови-
ми жонглюваннями. А вінець ць-
ому — чуттєва музика двох голо-
сів Alyosha & Vlad Darwin. Звучали 

прем’єрні пісні й ті, що вже встигли 
стати улюбленими.
 Нагадаємо, співачка Alyosha в 
лютому розпочала всеукраїнський 
Тур-2020. Уже відбулися концер-
ти в місті Сміла на Черкащині та в 
Баришівці й Білій Церкві на Київ-
щині. Наступні — Харків, сусід-
ня Лозова і Переяслав. Усього до 21 
квітня заявлено виступи у 18 насе-
лених пунктах, зі Львовом та Оде-
сою включно. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Іскра почуттів
Через сім років Альоша і Влад Дарвін 
заспівали у великому концерті

■

Лускунчик-лялька перетвориться на красеня.❙

Бал квітів.❙
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Аромат кави з корицею
 ...О шостій годині ранку Оля, як за-
вжди, вибігла з дому. Аромат смачної 
кави з нотками кориці в її термочаш-
ці бадьорим шлейфом слідував за нею. 
Вона поспішала, щоб завчасно викона-
ти замовлення. Петро Петрович зай-
де по улюблений тортик «Мигдале-
вий» для своєї дружини, у якої сьогод-
ні день народження. Тому прикрасити 
кулінарний виріб, який вона заплану-
вала на сьогодні, Оля хотіла по-особли-
вому. Дівчина мала свою маленьку кон-
дитерську під назвою «Смачне життя». 
Нарешті здійснилася її мрія. І хоч кон-
дитерська була невеличка, однак при-
хильників її кулінарної творчості ста-
вало все більше. А ще Оля мріяла ви-
найти свій власний рецепт тортика чи 
тістечка. 
 Вона так занурилась у свої мрії та 
роздуми, що не помітила, як її кава опи-
нилася на капоті солідного авто. Роз-
гублено подивилася на водія, який так 
само дивився на неї. Потім поглянула 
на світлофор, який міг би бути для неї 
спасінням, але, на жаль, горіло черво-
не світло. Вона заметушилася, почала 
серветкою витирати розлиту каву, ви-
бачаючись і пояснюючи, що поспішає 
пекти торт для іменинниці. Потім вру-
чила незнайомцю свою візитівку і пос-
пішила вже на зелене світло. 
 По дорозі сусідка Катерина з балкону 
запитала, коли можна зайти по її смачнi 
круасани. Дівчина відповіла, що через 
годину. Потрапивши в кондитерську, 
Оля закружляла в танку своєї улюбле-
ної справи, в якому її умілі руки сприт-
но творили смачне життя. І вже скляна 
вітрина, ніби картина художника, по-
чала прикрашатися, але не фарбами, а 
різними смаколиками: круасанами, на 
які чекала сусідка Катерина, мафинами, 
різноманітними тістечками. І оформлен-
ня торта «Мигдалевий» втішило моло-
ду кондитерку. Аромат смачної випіч-
ки заполонив усе довкола. І з посміш-
кою на вустах Оля чекала на прихиль-
ників своєї кулінарної творчості. 
 Дзвіночок над дверима сповістив 
про перших відвідувачів. Це була пара, 
яка зазвичай перед роботою полюбля-
ла воркувати за крайнім столиком, ви-
пивши чашечку ароматної кави з шо-
коладними мафинами. Потім звично 
зайшла сусідка, що мешкала біля кон-
дитерської, по улюблені круасани з 
мигдалем. Лілія Степанівна, виходячи 
зі спортзалу навпроти, завжди забігала 
на трав’яний чай із малесеньким шма-
точком лимонного сирника. Ну не мог-
ла вона собі в цьому відмовити, тому до-
мовилася з Олею, що дівчина готувати-
ме для неї смаколик вагою в 50 грамів. 
Тортик помандрував до своєї iменинни-
ці Юлії Романівни, яка знайшла час за-
телефонувати і подякувати за смачну 
радість.
 Олі приємно було бачити відвідува-
чів, котрі прийшли вперше і, задово-
лені частуванням, обіцяли ще поверну-
тися. Дівчина глянула на свою майже 
порожню вітрину і втішилась думкою, 
що знову дарувала своїм відвідувачам 
смачне життя, наповнене різними від-
тінками. 
 Раптом дзвіночок у дверях змусив 
відірватися її від думок, і на порозі вона 
побачила статного незнайомця, а мож-
ливо, і знайомця... Дівчина згадала ран-

кову ситуацію з розлитою кавою на авто 
і зрозуміла, хто її відвідувач. Молодий 
чоловік підійшов до вітрини і предста-
вився Олександром. Поглянув на Олю 
і перевів погляд на кавоварку. Дівчи-
на несміливо запитала у гостя, чи він 
буде напій? Володимир поглянув на на-
зву кави, яку заварювала дівчина, і пос-
міхнувся. З’ясувалося, що він є директо-
ром компанії , яка займається продажем 
цієї кави, тому ще зранку впізнав доволі 
знайомий аромат. А от кориця збивала 
його з пантелику, з нею каву він ще не 
смакував, на відміну від його авто. Тому 
й не образився на ранкову ситуацію, бо 
як можна ображатися на прихильницю 
твоєї продукції. А коли поглянув на ві-
зитівку, то зрозумів, що це ще й доля. 
Через два дні їхня компанія відзначати-
ме річницю, і святковий торт на їхньому 
святі завжди займає почесне місце. Тому 
й завітав Олександр, щоб зробити замо-
влення, хоч зазвичай такими справами 
не займається. Дівчина припала до душі 
і він захотів ще раз її побачити. 
 Який торт пекти, Оля довго не ду-
мала — «Тірамісу»! Вона пекла біс-
квітне печиво, яке вмочала в заварену 
каву їхньої марки, і перекладала смач-
нючим кремом iз маскарпоне. Верх вк-
рила какао, зробила напис і прикраси-
ла листям свіжої м’яти. Торт на вигляд 
вийшов елегантним, як сам директор. 
Весь час згадувала дівчина Олексан-
дра, поки творила смакоту, і трішки 
шкодувала, що відмовилася від пропо-
зиції підвезти додому. По замовлення 
приїхав незнайомець з його компанії, 
що неабияк засмутило Ольгу. Однак у 
душі вона сподівалася, що коли він сма-
куватме торт, то хоч на хвильку згадає 
про неї...
 ...На годиннику — час відкривати-
ся. І дівчина відволіклася на своїх пос-
тійних гостей, котрі метушливо пос-
пішали до «Смачного життя». Кава та 
тістечка розліталися, що тішило Олю. 
Увечері знесилена зачиняла двері, а в 
думках прикрашала тортик на день на-
родження п’ятирічної Ясі. «Торт був 
неймовірно смачним!» — почула зне-
нацька голос за спиною. Коли поверну-
лася, то побачила Олександра з краси-
вим букетом квітів...
 От така от романтична історія про 
каву і «Тірамісу». А тепер нехай ко-
жен складає свою історію, готуючи цей 
торт. 

«Тірамісу» — смачне вітання
 Отже, за рецептом Тетяни Ситничен-
ко потрібно: 500 г маскарпоне, 4 яйця, 
5 столових ложок цукрової пудри, 300 
мл холодної міцної кави, 30 г коньяку, 
200 г бісквітного печива, какао або чор-
ний шоколад.  
 Насамперед треба збити білки на 
круту піну (додайте дрібку солі). Всип-
те 4 столові ложки цукрової пудри для 
стійкості піни.
 Відділіть жовтки від білків, розітріть 
жовтки з 3 столовими ложками  пудри 
ложкою чи вінчиком до однорідності. 
Додайте маскарпоне порціями до жов-
тків і акуратно перемішайте.
 Після цього білкову масу частинами 
додавайте до маскарпонової і обережно 
перемішуйте.
 Каву охолодіть і змішайте з конья-
ком, вмочуйте в нього кожне печиво на-
половину і викладайте у форму. На про-

сочене печиво ложкою викладіть крем, 
посипте какао або натертим на тертці 
шоколадом.
 Процес повторіть стільки разів, на 
скільки вистачить інгредієнтів, верх 
присипте тертим шоколадом і поставте 
в холодильник не менш ніж на 4 годи-
ни. Перед подачею посипте какао і при-
красьте листочками м’яти. 

Сирник iз цитрусами
 Це саме той, що в кондитерській з 
новели Тетяни Ситниченко авторства її 
романтичної героїні. 
 Інгредієнти для тіста: 3 жовтки, 
150 г цукру, пів пачки маргарину чи 
масла, 350 г борошна, 4 столові ложки 
сметани, пакетик розпушувача.
 Збити жовтки з цукром, додати бо-
рошно і розпушувач, масло чи маргарин 
— усе розтерти в крихту. Потім додати 
сметану, замісити тісто і поставити на 
пів години у холодильник.
 Застелити форму папером для випіч-
ки і викласти в нього тісто тонким ша-
ром, формуючи бортики (трошки тіста 
залиште в холодильнику, щоб прикра-
сити верх випічки). 
 Готуємо сирну масу: старанно пе-
ретерти пів кілограма жирного сиру зі 
100 г розтопленого масла, двома жовт-
ками, окремо збитими двома білками, 
двома столовими ложками крохмалю, 
150 г цукру, пакетиком ваніліну, ли-
монною та апельсиновою цедрою. 
 Ділимо сирну масу на дві частини: 
до першої додати половину потертої шо-
коладки, до другої — жменю подрібне-
них сухофруктів.  Викладаємо на тісто 
шоколадну сирну масу, зверху — із су-
хофруктами. Затираємо тістом із моро-
зильника, випікаємо при 180 градусах 
приблизно 40 хвилин.

«Мигдалевий» — великий і 
незвичайний!
 Такий торт у романтичній конди-
терській нашої героїні — один з улюбле-
них: пишний, величезний — мрія «тор-
томанів»! Незвичайний на смак, чудо-
вий, може стати родзинкою будь-якого 
свята, отож печімо!
 Для тіста потрібно 8 яєць, 300 г вер-
шкового масла, дві столові ложки сме-
тани, пакетик розпушувача, 4 склянки 
борошна, склянка мигдалю, 3,5 склян-
ки цукру. Для крему — 300 г будь-яких 
горіхів, 300 г вершкового масла, банка 
згущеного молока. Для прикрас: 100 г 
чорного шоколаду, 100 г вершкового 
масла, 100 г згущеного молока.
 Відділити білки від жовтків в окре-
мий посуд. Жовтки збити зі склянкою 
цукру і додати розм’якшене масло, сме-
тану і пакетик розпушувача. Вмішати 

4 склянки просіяного борошна. Заміси-
ти дуже м’яке тісто і поставити його на 
годину в холодильник. Потім розділи-
ти тісто на три частини. Форму змасти-
ти маслом і вистелити папером для ви-
пічки. Одну частину тіста розподілити 
по дну форми. Збити 3 білки з 0,5 склян-
ки цукру в круту піну, потім додати 0,5 
склянки горіхів, подрібнених на крихти. 
Випікати 30 хвилин при 150 градусах. 
Другий корж випікати так само, а третій 
— без горіхів. Остудити коржі. Далі зби-
ти розм’якшене масло зi згущеним мо-
локом і починати «будувати» торт. Пер-
ший корж — iз горіхами — крем — горі-
хи, потім — корж без горіхів — крем — 
горіхи, і третій корж — із горіхами.
 Далі на водяній бані слід розігріти 
масло і згущене молоко, додати полама-
ний шоколад, зняти з вогню і вимішати 
до повного розчинення шоколаду. З до-
помогою кондитерського шприца при-
красити торт на свій смак. 

Коктейль — особливий мікс молока 
з бананом
 На півлітра молока треба буде 2 ба-
нани, 2 столові ложки меду, лимон, 
50 г вівсяних пластівців, півсклянки 
вершків і пакетик ванільного цукру. 
  У блендері подрібнити вівсяні плас-
тівці, додати банани, молоко, мед, сік 
лимона, ванільний цукор та збити. Ок-
ремо збити вершки в густу піну. Розли-
ти коктейль у склянки, додати збиті вер-
шки.
 Печіть смачно і натхненно, бажає 
Таня Ситниченко. Господиня перекона-
на, що смачне життя створити під силу 
кожній господині! ■

Торт «Мигдалевий».❙

ЧИТАЦЬКА ПОШТА

Кондитерська «Смачне життя»: 
тірамісу, лимонний сирник, мигдалевий торт і молочний коктейль з романтичної казки

■

Тетяна Ситниченко.❙

Сирник лимонно-апельсиновий .❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Наша рубрика все переконливіше доводить, що кулінарія — також творчість, причо-
му красива і смачна. Свідчення цьому — листи наших читачів, в яких вони описують 
приготування страв у поетичній манері, пишуть «кулінарні» вірші й казочки. А ось 
Тетяна Ситниченко з Київщини написала романтичну новелу з рецептами — щось 
новеньке для нас і цікаве. Причому на назву кондитерської в цій історії її надихнула 
саме наша сторінка! Отож — як приготувати тірамісу, яке об’єднує серця, чи мигда-
левий торт величиною зі стіл, чи такий сирник, від якого неможливо відірватися, у 
цікавій манері розповідає фахова кондитерка Тетяна Ситниченко, мама двох доньок-
помічниць і дбайлива дружина.
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«Моя робота — перемагати».Анжеліка Терлюга
українська каратистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Із вагомим медальним дороб-
ком повернулися українські бор-
ці з чемпіонату Європи, котрий 
завершився у Римі. Представ-
ники трьох українських збір-
них — з греко-римської, вільної 
та жіночої боротьби — показали 
у столиці Італії другий за кіль-
кістю нагород результат, здобув-
ши загалом 13 відзнак. Щоправ-
да, велика кількість «бронзи» в 
поєднанні з двома золотими та 
трьома срібними нагородами в 
медальному заліку дозволила 
посісти «синьо-жовтим» лише 
четверте місце.
 При цьому неймовірно ва-
гомий внесок у загальнокоман-
дний результат збірної Украї-
ни зробили вітчизняні борчині. 
Під орудою свого незмінного на-
ставника Володимира Євонова 
на європейському форумі в Римі 
вони здобули вісім нагород у де-
сятьох вагових категоріях.
 Планетарне «золото» у 
складі команди Євонова вигра-
ла лідер жіночої збірної — 30-
річна львів’янка Юлія Ткач, 
яка вже втретє в кар’єрі пере-
магає на ЧЄ. «Їхала на турнір у 
статусі фаворитки, тож прагну-
ла довести лідерство у своїй ка-
тегорії. Для мене велика честь 
пробігти почесне коло з націо-

нальним прапором», — відзна-
чила після тріумфу Ткач.
 У фіналі Юлії протистояла 
титулована росіянка Інна Тра-
жукова — чинна чемпіонка сві-
ту у вазі до 65 кг. Однак у новій 
для себе категорії — до 62 кг — 
вона зіштовхнулася з її давньою 
фавориткою, котра, нехай і з ве-
ликими труднощами (2:1), але 
довела свою перевагу. Водночас 
Ткач наголошує, що всіма дум-
ками вона зосереджена на май-
бутньому ліцензійному турнірі, 
де розігруватимуться перепуст-
ки на Олімпіаду-2020 в Токіо.
 «Чемпіонат Європи — це 
репетиція перед олімпійським 
відбором. У Римі дівчата висту-
пили добре, але в порівнянні з 
попереднім єврофорумом, де ми 
були першими в командному за-
ліку, цього разу трохи програли 
російській команді. Сподіваю-
ся, що напередодні ліцензійно-
го турніру дівчата потренують-
ся, проведуть роботу над помил-
ками й здобудуть бажані пере-
пустки на Ігри», — наголосив 
Володимир Євонов.
 Відзначимо, що за крок від 
перемоги на чемпіонаті Євро-
пи-2020 зупинилися одразу 
троє українок — Оксана Ли-
вач (до 50 кг), Соломія Вин-
ник (до 55 кг) та Аліна Акобія 
(до 57 кг), які отримали срібні 

нагороди. Чотирьом українсь-
ким борчиням — Ангеліні Ли-
сак (до 59 кг), Ірині Коляден-
ко (до 65 кг), Аллі Черкасовій 
(до 68 кг) та Аліні Бережній (до 
72 кг) — дісталася «бронза» ЧЄ. 
Іще дві бронзові нагороди до си-

ньо-жовтої скарбнички покла-
ли Ерік Арушанян та Василь 
Михайлов, стараннями котрих 
українська збірна «вільників» 
уникла в Римі безмедального 
фінішу.
 Нагадаємо, що в стартові 

дні борцівського єврофоруму 
зусиллями представників гре-
ко-римської боротьби доробок 
збірної України поповнився 
«золотом», яке виграв Семен 
Новіков, а також двома «брон-
зами». ■

БОРОТЬБА

На підтвердження статусу
На чемпіонаті Європи вітчизняні борчині здобули вісім нагород у десятьох вагових категоріях

■

Львівська борчиня Юлія Ткач утретє в кар’єрі виграла чемпіонат Європи. 
Фото з сайта zaxid.net.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Одним із пунктів програми 
реформ Міжнародного олімпій-
ського комітету передбачаєть-
ся, що країна-господарка Ігор 
може пропонувати до вклю-
чення в програму змагань но-
вих видiв спорту. Зважаючи на 
місцеві традиції та захоплення, 
реагуючи на пропозицію госпо-
дарів літньої Олімпіади-2020, 
котру прийме Токіо, функціо-
нери МОК до її змагальної про-
грами включили одразу п’ять 
нових видів — софтбол, кара-
те, скейтбординг, скелелазін-
ня та серфінг.
 Днями ж у Національному 
олімпійському комітеті Украї-
ни відзвітували, що в одному 
з дебютних видів наша країна 
вже має ліцензію. Так, 27-річ-
на одеситка Анжеліка Терлю-
га стала першою каратисткою 
в історії України, котра проби-
лася на Олімпіаду. Перепуст-
ку до Токіо вихованка Дениса 
Морозова здобула на престиж-
них змаганнях етапу «Прем’єр 
Ліги Karate 1» у Дубаї, де вона 
здобула перемогу.
 Гарантовані ж для участі 
в токійських Іграх залікові 
бали вона вже мала після пів-
фінального двобою з турке-
нею Тубу Якан (2:0). У фіналі 
ж одеситка вкотре підтверди-
ла невипадковість свого пере-
бування на вершині світового 
рейтингу, в напруженому про-
тистоянні здолавши єгиптян-
ку Ясмін Аттію (1:0).
 Символічно, що незадовго 
до цієї знакової у своїй кар’єрі 
події Терлюга отримала пе-
ремогу в номінації «кращий 
спортсмен місяця» в Україні, 

ставши фавориткою експертів 
НОК у січневому голосуванні. 
У перший місяць 2020 року Ан-
желіка перемогла на представ-
ницькому турнірі Karate1 Серії 
А в Чилі та стала «срібною» 
призеркою етапу «прем’єр 

Ліги Karate 1» у Франції. Ці-
каво, що наприкінці минулого 
року Всесвітня федерація ка-
рате назвала Терлюгу кращою 
каратискою світу у ваговій ка-
тегорії до 55 кг. «Моя робота 
— перемагати», — на початку 

олімпійського відбору заявила 
Анжеліка.
 Варто додати, що днями ін-
ший представник вітчизняно-
го сімейства каратистів — пре-
зидент Федерації карате Украї-
ни Сергій Левчук — здобув не 

менш вагому перемогу, виграв-
ши конкурс на посаду керівни-
ка Державної агенції спорту.
 «Незабаром має з’явитися 
новостворене Державне агент-
ство спорту та буде призначе-
ний його очільник. У конкурсі 
на цю посаду взяли участь 27 
кандидатів. Переможцем кон-
курсу визнано Сергія Левчу-
ка», — повідомив міністр куль-
тури, молоді та спорту Володи-
мир Бородянський, зауважив-
ши, що головним пріоритетом 
ДАС буде реалізація політики 
міністерства. А саме: якісна 
підготовка до Олімпійських i 
Паралімпійських ігор у Токіо; 
реформа спорту; підготовка та 
проведення чемпіонатів Євро-
пи з художньої гімнастики та 
бадмінтону, що пройдуть цьо-
го року в Києві; забезпечен-
ня якісної та прозорої роботи 
«Укрспортзабезпечення» та 
системи закупівлі спортивно-
го інвентарю.
 Також буде зроблено ак-
цент на будівництві сучас-
ної спортивної інфраструкту-
ри для збільшення кількості 
міжнародних змагань та лю-
дей, що займаються фізич-
ною активністю; зведенні но-
вих об’єктів спортивної інф-
раструктури Олімпійського 
навчально-спортивного цен-
тру «Конча-Заспа»; створен-
ні та функціонуванні системи 
змагань шкільних та студент-
ських ліг; реалізації проєк-
ту «гроші ходять за дитиною» 
та діджиталізації спортивної 
сфери, що включатиме ство-
рення єдиних електронних 
реєстрів спортивних змагань, 
тренерів, спортсменів та спор-
тивних об’єктів. ■

Одеська каратистка Анжеліка Терлюга здобула олімпійську ліцензію в Токіо.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙

КАРАТЕ

Переможна справа
Право виступити на першому в історії Олімпійських ігор турнірі 
каратистів здобула титулована одеситка Анжеліка Терлюга

■
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 Два джентльмени розмовля-
ють після обіду:
 — Чому сьогодні під час обі-
ду ви постійно цілували руку тій 
жінці, що сиділа бiля вас?
 — Розумiєте, мені забули 
покласти серветку.

* * *
 Листування в Одесi:
 — Науме Ізраїлевичу, таки не 
можу знайти ваш номер телефону, 
передзвоніть.
 — Так я теж не знайшов, що 
будемо робити?

* * *
 Одеса, Привоз. Зустрічають-
ся два злодiї.

 — Ну і звичаї у нашої мо-
лоді.
 — А що сталося?
 — Учора заліз в кишеню до 
одного молодика, так поки я там 
нишпорив, він у мене з пальця пер-
стень зняв і годинник підрізав.

* * *
 Підійшов Іван до сусіднього 
паркана і кличе:
 — Василю, виходь на вулицю, 
побалакаємо.
 — Так я iз задоволенням, але 
дружина не пустить.
 — А ти бери і дружину.
 — Тоді нам доведеться тіль-
ки слухати.

Лізе далеченько равлик-равличенько

По горизонталі:
 3. Керівник друкованого видан-
ня. 7. Білувата пляма на роговій обо-
лонці ока, яка призводить до сліпо-
ти. 8. Релігійна пісня. 10. Послідовник 
релігійно-реформаторського руху, який 
виник в Індії на території Пенджабу на-
прикінці XV століття. 11. «..., де ти? ..., 
де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, 
Боже, то дай злої, злої!». (Тарас Шев-
ченко). 12. Представник народу, що 
складає основне населення Камбоджі. 
14. Давньогрецька жриця кохання, ос-
вічена незаміжня жінка. 16. Турецька 
крива шабля. 17. Канали, що сполуча-
ють глибоку виразку в тканинах або ор-
ганах тіла з поверхнею шкіри, фістули. 
19. Перила, біля яких тренуються бале-
рини. 21. Оленячий мох. 22. Основний 
прийом у боксі. 24. Ім’я голлівудського 
актора, який цього року отримав «Ос-
кар» за найкращу чоловічу роль друго-
го плану. 25. Військове звання молод-
шого командного складу в царській ар-
мії та в арміях деяких інших країн. 26. 
Частина бінокля чи мікроскопа, обер-
нена до ока глядача. 27. Пристрій для 
припинення руху людей та транспор-
ту через залізничний переїзд, на конт-
рольно-пропускних пунктах тощо.
По вертикалі:
 1. Авторська робота, справа всьо-
го життя. 2. Облаштована в землі яма 
для зберігання городини та продуктів. 

3. Велика жаба. 4. Наукова назва 
«швидкої Насті». 5. Ім’я священника, 
одного з центральних персонажів рома-
ну Віктора Гюго «Собор Паризької Бо-
гоматері». 6. Одноліток. 9. Знаменитий 
пірат. 12. «Слово, чому ти не твердая ..., 
що серед бою так ясно іскриться? Чом 
ти не гострий, безжалісний меч, той, що 
здійма вражі голови з плеч?» (Леся Ук-
раїнка). 13. Рідкий метал, який викорис-
товують у термометрах. 14. Гірська сис-
тема в Афганістані, Пакистані та Індії. 
15. Музичний гурт, який покинув Саш-
ко Положинський. 18. Річка, ліва прито-
ка Єнісею. 19. Спуск із гори зигзагами. 
20. Ексміністр інфраструктури України. 
23. Категорія держслужбовця. 24. Гол-
лівудський актор, зірка фільму «Пірати 
Карибського моря». ■

Кросворд №18
від 18 лютого

Дара ГАВАРРА

 У колишньої російської тенісист-
ки Анни Курникової та американсь-
ко-іспанського співака Енріке Іглесіа-
са народилася дитина. Це сталося ще 
30 січня цього року, проте пара дов-
го тримала це в таємниці і лише дня-
ми оприлюднила цю звістку в «Інс-
таграмі», причому кожен із них зро-
бив це на своїй сторінці, але підписи 
під фото немовляти були однакові — 
«Наше сонце». Стать дитини зірки не 
оголошували, тож інтрига триває.
 Узагалі Іглесіас-Курникова нети-
пові селебріті, адже своє особисте жит-
тя вони тримають під надійним за-
мком. Познайомились вони в далеко-
му 2001 р. під час зйомок кліпу Енрі-
ке, на які запросили як зірку й Анну. 
Відтоді й триває цей майже двадцяти-
річний роман. Усіх цікавило питання, 
коли ж нарешті співак освідчиться та 
візьме заміж тенісистку і навіть час 
від часу на пальці в Анни з’являвся 
то один, то інший перстень, проте до 

весілля так 
і не дійш-
ло. Та ось 
наприкін-
ці 2017-го в 
пари народи-
лася двійня — 
син Ніколас та 
донечка Люсі і в 
одному з інтерв’ю 
Іглесіас «проко-
ловся», розповів-
ши, як ввечері піс-
ля роботи у звуко-
записуючій студії 
поспішає додому до 
дружини та дітей, тож 
формальний бік питан-
ня, мабуть, таки вирі-
шено. Зрештою, кому 
яке діло — розписали-
ся молоді люди чи ні — 
їм добре разом, а тепер 
цей союз поєднують ще 
й діти. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Поряд із трагічним завжди сусі-
дує комічне. Так і з коронавірусом, 
який тримає у страху мало не всю 
нашу планету. Дехто бореться з 
цією страшною недугою всіма мож-
ливими засобами, хтось наживаєть-
ся (як-от недавній скандал у Росії з 
космічним підвищенням цін на за-
хисні маски), а хтось шукає сміш-
ні моменти, щоб побороти страх. 
Так, у Китаї, звідки й поширюєть-
ся цей смертельний вірус, виріши-
ли захищати від нього не лише лю-
дей, а й домашніх улюбленців. Ві-
домо, що й до цієї пандемії в Під-
небесній використовували захисні 
маски для тварин, адже в перенасе-
лених індустріальних мегаполісах 
страшенно забруднене повітря, от 

і доводилося одягати ці засоби за-
хисту й на чотирилапих. Та в такій 
критичній ситуації, яка виникла в 
Китаї, навіть для людей не вистачає 
масок, тож люди виходять із ситу-
ації, як можуть. Соціальні мережі 
облетіли фото, на які не можна без 
усмішки дивитися: господарі на-
дягають на домашніх улюбленців, 
яким не вистачило масок, шкарпет-
ки з вирізами для очей (ну дуже ку-
медне видовище), а в кого маски і є, 

але вони завеликі, то їх заліплюють 
збоку пластирами. Справжнім ме-
мом став котик з операційною мас-
кою на мордочці: захист завеликий 
для муркотика, тож на ньому вирі-
зали отвори для очей і натягли його 
на голову тваринці, яка нажахано 
дивиться на все, що відбувається 
навколо. Тварини, як і люди, та-
кож переживають чималий стрес 
від усього, що відбувається довко-
ла нас... ■

БРАТИ МЕНШІ

Маско, я тебе знаю...
У Китаї оберігають від вірусу й тварин

■

БЕБІБУМ

Секрет щастя 
від зірок
Курникова народила Іглесіасу 
третю дитину

■

Анна Курникова.❙

Вітчизняному фермерському господарству вдалося налагодити 
прямий експорт їстівних молюсків до країн Євросоюзу

20 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вран-
цi мiсцями туман. Вiтер пiвденний, 3-5 м/с. Температура 
вночi близько 0, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг 
iз переходом у дощ. Славське: вночi 0...+2, удень +2...+4. 
Яремче: вночi  0...-2, удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, 
удень +4...+6. Рахiв: уночi 0...+2, удень +5...+7.

18 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 6 см, Плай — 
78 см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — 2 см, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 41 см.
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