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Чому цукровиробник 

Платон Симиренко, 

який профінансував 

видання третього 

«Кобзаря», образився 

на Тараса Шевченка
стор. 12»

або Повний 

провал Зе-уряду

Млієвський добродійник 

стор.11»

Вітчизняні аграрії наблизилися 

до «стелі» свого експортного 

потенціалу: надалі їм треба 

кооперуватися й перебудовувати 

маркетингові стратегії 

стор.4»

Весняний 
дембель 
i призов 

міністрів,

Вирощено в Україні 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,818 грн 

1 € = 27,607 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Покарати зло
Момент істини: 
чи спроможне 
правосуддя 
Нідерландів 
засудити 
вбивцю 
Путіна і його 
терористичну 
організацію

У березні 2019 року біля будівлі Слідчого комітету міста Набережні Челни «поховали» Путіна: місцеві активісти встановили надгробок з датами народження і смерті президента Росії.
Фото з сайта twitter.com.
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стор.7—10»
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«Отже, нам iз вами зараз під виглядом українського виробника намагаються 
«втюхати» нікому не відомі та не протестовані системи російського походження».

Олександра Устінова
нардеп від «Голосу»

УКРАЇНА МОЛОДА

ОТАКОЇ!

Зараза до 
зарази
Українців перевірятимуть на 
коронавірус російськими тест-
системами
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Про коронавірус зараз у світі не говорить хіба 
що лінивий, і від цієї нової небезпечної напасті на-
разі померло 3 тисячі 117 людей. Тож заходи про-
тидії їй із боку нашої влади мали б лише вітати-
ся. Проте, виявилося, щойнопризначений прези-
дентом Зеленським на посаду заступника секрета-
ря Ради нацбезпеки і оборони (колишній соратник 
Азарова) Олексій Соловйов не встиг цими днями 
як слід вмоститися у крісло, як тут же розпочав 
величезну оборудку з неймовірними втратами для 
бюджету і безпеки України.
 Про алогічні рішення РНБО щодо закупівлі 
тест-систем на визначення заражених українців 
написала для широкого загалу на своїй сторінці в 
Facebook нардеп від «Голосу» Олександра Устіно-
ва: «Всі пропустили рішення РНБО стосовно коро-
навірусу в Україні, де чорним по білому написана 
назва компанії, в якої збираються закуповувати 
тест-системи для українців, начебто українського 
походження. От тільки в рішенні РНБО спеціаль-
но зроблені помилки в назві компанії та прізвищі 
керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це. 
Замість «ДіАген» — написали — «ДіОген», а за-
мість «ЯрИш» — «ЯрОш».
 Народний депутат зазначає, що ця компанія 
має такий же стосунок до виробництва тест-сис-
тем, як вона до космосу, а офіційне обличчя ком-
панії — Олександр Коляда, є лише ширмою. Як 
виявилося, «ДіАгеном» володіє компанія «Редвуд 
ЛТД», яка була створена декілька років тому й за-
реєстрована на підставну, а точніше — на «довіре-
ну» особу: колишнього директора юридичного де-
партаменту російської компанії «Евросеть» Тетя-
ну Звездогляд. І зареєстровано все це у спальному 
районі Києва.
 За даними Устінової, справжні бенефіціари-
росіяни з минулого понеділка перебувають в Ук-
раїні — «недаремно ж колишнього соратника Аза-
рова — Олексія Соловйова — призначили заступ-
ником секретаря РНБО, який зараз і займається 
цим питанням».
 Нардеп також наголосила, що по лікарнях у ре-
гіонах уже пішов лист від компанії про готовність 
продавати тест-системи по 6 тис. грн. Плюс до цьо-
го реагенти «Реверта-L» і «РИБО-преп» виробниц-
тва російської компанії AmpliSens. Народна обра-
ниця додала, що ці тест-системи взагалі не пере-
віряли на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не 
виявлено в Україні, а зразків тест-систем від ін-
ших закордонних партнерів поки нема.
 «Отже, нам iз вами зараз під виглядом ук-
раїнського виробника намагаються «втюхати» ні-
кому не відомі та не протестовані системи росій-
ського походження, від компанії, яка ніколи та-
ким не займалася і має російський слід. «Втюхує» 
нам це все призначений новий заступник секрета-
ря РНБО Олексій Соловйов, якому колись Азаров 
особисто грамоти давав», — резюмувала Устіно-
ва. 
 Нагадаємо, що 1 березня 2014 року Держдума 
РФ ухвалила рішення про військове вторгнення 
до України. То ким є українські топ-чиновники, 
які правдами й неправдами співпрацюють iз краї-
ною-агресором? ■
 

А ТИМ ЧАСОМ...

 В Україні лабораторно підтверджено перший випадок ін-
фікування коронавірусом Covid-19. Про це 3 березня на 
брифінгу в Києві заявив заступник міністра охорони здоров’я 
України Віктор Ляшко: «Вчора я вам говорив, що було чоти-
ри випадки з підозрою, сьогодні ця підозра підтвердилася 
в однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані 
до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. І ми розпочали працювати з особами, з якими кон-
тактувала ця людина».
 За його словами, випадок зараження коронавірусом за-
фіксовано в Чернівцях. Як повідомили в Чернівецькій обл-
держадміністрації, хворий повернувся з подорожі Італією.

■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Інтенсивність об-
стрілів наростає. За мину-
лу добу збройні формуван-
ня Російської Федерації 
та їхні посіпаки 13 разів 
порушили режим припи-
нення вогню. Противник 
обстріляв наші позиції 
із заборонених Мінськи-
ми домовленостями арти-
лерійських систем калібру 
152 мм, мінометів каліб-
ру 120 мм, а також із гра-
натометів різних систем, 
великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї. 
Зафіксовано снайперську 
активність. 
 Найгарячіше було на 
донецькому напрямку в 
районі відповідальності 
оперативно-тактичного 
угруповання «Схід». По-
руч із Мар’їнкою та Опит-
ним обстріл вели з грана-
тометів різних систем i 
стрілецької зброї. Непо-
далік Красногорівки — зі 
ствольної артилерії каліб-
ру 152 мм та з міномета 
калібру 120 мм. У районі 
Авдіївки — з гранато-
метів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів i 

стрілецької зброї. Поряд із 
Новомихайлівкою — з мі-
номета калібру 120 мм та 
великокаліберних куле-
метів. Поблизу Лебединсь-
кого — з ручного проти-
танкового гранатомета, 
великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї. 
 На території, за яку 
відповідає оператив-
но-тактичне угрупован-
ня «Північ», противник 
здійснив обстріли наших 
позицій поблизу Оріхово-
го — зі 120-мм міномета та 
станкового протитанково-
го гранатомета. Під Ново-
тошківським обстріл вів-
ся з міномета калібру 120 
мм. Неподалік Кримсько-
го — з гранатометів різних 
систем, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької 
зброї. 
 Красногорівку (власне, 
навіть не наші позиції, а 
сам населений пункт) про-
тивник обстріляв із міно-
мета калібру 120 мм. Одна 
з мін розірвалась поблизу 
будинку, вибухова хвиля 
вибила віконне скло, ос-
колками якого було пора-
нено місцеву мешканку. 
Постраждалій оператив-

но надали медичну допо-
могу. 
 Унаслідок ворожих об-
стрілів двоє українських 
військовослужбовців от-
римали поранення, троє 
— бойове ураження. 
 З початком цієї доби 
російські окупаційні вій-
ська вже з 82-мiлiметро-
вого міномета обстріляли 
позиції наших захисників 
поблизу Широкиного (зона 
відповідальності оператив-
но-тактичного угрупован-
ня «Схід»). За підтверд-
женими даними, втрати 
російських окупаційних 
військ упродовж останніх 
двох днів — чотири особи, 
поранено та травмовано двi 
особи, знищено озброєння 
та військової техніки — 2 
одиниці. 
 За даними розвідки, 
Росія зосередила на кор-
доні з Україною майже 
90 тисяч військових, ве-
лику кількість озброєн-
ня та техніки. В інтерв’ю 
виданню «Обозрєватєль» 
представник Головно-

го управління розвідки 
Міністерства оборони Ук-
раїни Вадим Скібіцький 
сказав: «Загалом угрупо-
вання збройних сил Росії 
вздовж державного кор-
дону України, на тимча-
сово окупованій території 
у Донецькій, Луганській 
областях та Криму ста-
новить близько 87-90 ти-
сяч військовослужбовців 
(зокрема, 1-й і 2-й армій-
ські корпуси понад 35 тис. 
військовослужбовців). 
 Також це 1 тис. 100 
танків, 2 тис. 500 бойових 
броньованих машин, 1 
тис. 600 артилерійських і 
ракетних систем, 340 бой-
ових літаків і 240 бойових 
вертольотів, понад 50 ко-
раблів/катерів i 6 підвод-
них човнів». 
 За словами Скібіцько-
го, зазначені угрупован-
ня можуть бути посилені 
за рахунок трьох центрів 
забезпечення мобілізацій-
ного розгортання (ЦЗМР), 
які можуть мобілізувати 
близько 40 тисяч осіб. ■

НА ФРОНТІ 

Путін грає м’язами
За даними нашої розвідки, на 
кордоні з Україною Росія продовжує 
зосереджувати угруповання збройних 
сил та різні види озброєння

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Служба безпеки України блокува-
ла незаконне вивезення до однієї з єв-
ропейських країн оптової партії лісо-
сировини з Черкаської  області.
 Як повідомили «УМ» у черкась-
кому обласному управлінні СБУ, за 
попередньою версією слідства, пред-
ставники столичної комерційної 
структури організували механізм 
контрабандного переправлення за 
кордон цінних порід деревини для 
продажу.
 «Лісопродукцію у вигляді пило-
матеріалів вони закуповували на те-
риторії Черкащини. Для нелегально-
го вивезення товару до ЄС комерсанти 
вносили недостовірні відомості щодо 
кваліфікації сировини», — розпові-
дають у СБУ в Черкаській області.
 Правоохоронці кажуть, що за-
тримали вантажівку з партією кон-
трабандної лісопродукції в момент 
спроби перетину митного кордону 
«Київ-Столичний». Під час огляду 
транспортного засобу було виявлено 
22 кубометри забороненої до експор-
ту деревини акації на суму майже 200 
тисяч доларів США.
 У межах кримінального провад-
ження за ч. 2 ст. 201-1 Кримінально-
го кодексу України вирішується пи-

тання щодо повідомлення фігуран-
там про підозру. 
 Тривають слідчі дії для встанов-
лення та притягнення до відповідаль-
ності всіх осіб, причетних до проти-
правної оборудки.
 Операція з викриття та блоку-

вання контрабанди проводилась Го-
ловним управлінням з боротьби з ко-
рупцією та організованою злочинніс-
тю Служби безпеки України і управ-
лінням СБУ в Черкаській області під 
процесуальним керівництвом проку-
ратури Черкаської області. ■

Затримана вантажівка з партією контрабандної лісопродукції.
Фото надане пресслужбою Черкаського обласного управління СБУ.

❙
❙

КОНТРАБАНДА

Ні цвіту, ні аромату, ні меду
За кордон  хотіли вивезти заборонену до експорту деревину акації 
на майже 200 тисяч доларів

■

Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Уркаїною.
Фото з сайта zaxid.net. 

❙
❙
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Весна 
прийшла 
— саджати 
будемо
Лісівники 
включилися в 
лісокультурну 
кампанію
Людмила СТРИГУН
Черкаська область

 На Черкащині весняна лісо-
культурна кампанія вже прак-
тично на старті. Оскільки цьо-
горіч вона розпочнеться значно 
раніше, ніж у попередні роки.  
Як повідомляють у Черкаському 
обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства, про 
готовність до садіння лісу та про 
природно-кліматичні зміни, які 
необхідно враховувати у роботі, 
йшлося на виїзній виробничій 
нараді Черкаського лісгоспу.
 Директор підприємства Анд-
рій Пустовіт разом із фахівцями 
лісгоспу та лісничими відвіда-
ли Свидівське, Дубіївське, Дах-
нівське, Руськополянське ліс-
ництва й оглянули площі, які 
вже готові для садіння лісів. Та-
кож вони побували на ділянках 
із різновіковими лісовими куль-
турами, що свого часу створюва-
ли різнi методи, проаналізували 
доцільність здійснення глибоко-
го рихлення ґрунту, механізо-
ваного садіння, висаджування 
сіянців у поглиблені борозни.
 Як наголошують в обласно-
му управлінні лісового та мис-
ливського господарства Черка-
щини, більшість цих лісництв 
мають піщані ґрунти, бідні умо-
ви для зростання лісів, тож ін-
дивідуальний підхід до лісокуль-
турних площ тут недарма прак-
тикують упродовж останнього 
десятиліття — експерименту-
ють, оптимізують, удосконалю-
ють процеси, аби досягти високої 
приживлюваності та найкращих 
результатів, виростити здорові, 
продуктивні насадження.
 На кількох ділянках черкась-
кі лісівники здійснили розкопки, 
щоб перевірити наявність воло-
ги у ґрунті. На жаль, результати 
виявилися невтішними: якщо в 
борознах волога є на глибині до 
50 сантиметрів, то в міжряддях 
— лише на 15—20 см.  Це насам-
перед свідчить про необхідність 
проведення лісокультурної кам-
панії у досить стислі терміни.
 Ще одне рішення, яке при-
йняли на виїзній нараді, — до-
повнення лісових культур сосни 
звичайної здійснюватимуть лис-
тяними породами, з метою відхо-
ду від монокультур.
 «У цьому році буде створено 
180,2 га лісових культур, із них 
механізовано за допомогою лі-
сопосадкових машин 132 га. За-
плановано природне поновлен-
ня лісів на площі 9,9 га. У лісо-
вих розсадниках підприємства 
вирощено понад два мільйо-
ни сіянців, заготовлено 8,6 тон-
ни лісового насіння. Тож усі 
структурні підрозділи готові до 
лісокультурної кампанії, яку 
вже активно розпочинатиме-
мо днями», — підсумовує ди-
ректор Черкаського лісгоспу 
Андрій Пустовіт. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Працівники Черкаського 
обласного краєзнавчого музею 
організували й провели в експо-
зиції етнології майстер-клас із 
вив’язування наміток. 
 «Ми хочемо, щоб відвідува-
чі дізнались про ще один тради-
ційний головний убір українсь-
ких жінок, який займає гід-
не місце в історії національно-
го костюма, але про який дуже 
мало знають люди», — зазначає 
працівник музею Антон Демен-
тьєв.
 За його словами, наміткою 
називали традиційний жіно-
чий головний убір із полотна 
шириною 50 сантиметрів і дов-
жиною до шести метрів, який 
українки носили багато віків. 
Його ще називали наметкою, 
нафрамою, переміткою. 
 «Перші згадки про наміт-
ку датуються кінцем XV — по-
чатком XVI столітть, а вже в 
XIX столітті намітка побуту-

вала по всій території Украї-
ни. Єдино прийнятого способу 
вив’язування цього головно-
го убору немає, а є лише регіо-
нальні особливості. Зазвичай 
намітку вив’язували поверх 
очіпка або кібалки, обмотую-
чи нею голову і формуючи по-
заду бант або вушка по боках, 
щоб дві сторони полотна зви-
сали аж до поясниці», — роз-
повідає Антон Денисович. І до-
дає, що відвідувачі заходу мали 

змогу спробувати себе в ролі мо-
делей і на собі відчути та поба-
чити всю велич i красу наміт-
ки. Також вони дізналися, що 
з наміткою пов’язана й обрядо-
ва символіка — новонародже-
не немовля приймали на наміт-
ку, яку потім усе життя зберіга-
ли, а новоспеченим молодятам 
зв’язували нею руки, щоб їхній 
шлюб був довгим і міцним. На-
міткою також проводжали лю-
дину в останню путь. ■

У Черкаському краєзнавчому 
музеї демонстрували красу 
і велич намітки.
Фото Антона ДЕМЕНТЬЄВА.

❙
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Вам намітку з бантом 
чи з вушками?
У краєзнавчому музеї відвідувачки 
вчилися вив’язувати традиційні головні 
убори українок

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На муніципальних будів-
лях Мерефянської ОТГ, що під 
Харковом, невдовзі з’являться 
сонячні панелі. Місцеві жителі 
вже отримали пропозицію ін-
вестувати у цей проєкт влас-
ні кошти, виступивши у ролі 
пайовиків. 
 Для мешканців об’єднаної 
територіальної громади дже-
рела відновлюваної енергії 
давно не дивина, адже в місті 

кілька років поспіль діє ана-
логічна наземна електростан-
ція. Але, оскільки земля нині 
в дефіциті, співробітники ка-
федри електрозабезпечення 
і енергетичного менеджмен-
ту Харківського національ-
ного технічного університе-
ту сільського господарства за-
пропонували більш зручний 
варіант. «Наш навчальний за-
клад має низку цікавих і пер-
спективних напрацювань у 
цій галузі, — повідомив док-

тор технічних наук Олександр 
Мороз. — Проєкт сонячного 
кооперативу у Мерефі підго-
товлений за участі аспіранта 
Андрія Павлова, який має до-
свід реалізації подібних про-
єктів. Він, до речі, брав участь 
у проєктуванні, підготовці до-
кументації та монтажу Мере-
фянської СЕС. У своїй роботі 
ми також використали успіш-
ний досвід реалізації подібно-
го проєкту у місті Славутич 
Київської області та експлуа-
тації сонячних кооперативів у 
Німеччині». 
 За розрахунками фахівців, 
вкладені кошти окупляться 
містянам через сім років. Ко-
оператив також стане демонс-
траційним майданчиком для 
членів інших ОТГ, які приїз-
дитимуть сюди переймати пер-
спективний досвід. У тому, що 
така форма генерації сонячної 
енергії має суттєві переваги, 
мерефяни вже переконалися 

на прикладі харківської пар-
кетної фабрики Tandem Impex, 
де влітку минулого року була 
введена в експлуатацію най-
більша дахова СЕС в Україні. 
 А в селищі Андріївка Ба-
лаклійського району невдовзі 
буде зведено одразу дві соняч-
ні СЕС. Одну з них введуть в ек-
сплуатацію вже у липні цього 
року. Інвестором проєкту ста-
ла компанія «Нафтогаз», виді-
ливши на будівництво більше 
23 мільйонів гривень. Ще одна 
станція планується неподалік, 
але у більш віддаленій перс-
пективі. «Відповідний дозвіл 
про виділення земельної ді-
лянки площею близько 13 гек-
тарів прийнято ще у 2017 році, 
— повідомив селищний старо-
ста Євген Бабаков. — Коли роз-
почнеться будівництво — не-
відомо, адже компанія-замов-
ник має ще розробити відповід-
ний план та погодити його у 
необхідних структурах». ■

ЕКОЛОГІЧНО

Вийти на панель
На Харківщині цього року збудують 
сонячний кооператив, який отримуватиме 
електроенергію з дахів

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як повідомляє пресслуж-
ба ДСНС області, в перший 
день весни пожежникам Тер-
нопільщини довелося аж 18 
разів виїжджати на гасіння 
вогню в екосистемах.  Лише 
впродовж однієї доби вигоріло 
19 гектарів сухотрав’я у Мо-
настириському, Бучацькому, 
Тернопільському, Бережансь-
кому, Гусятинському та Чорт-
ківському районах, а біля села 
Вільхівці Борщівського райо-
ну пожежа мало не переки-
нулася на лісовий масив пло-
щею понад 100 гектарів. І це 
при тому, що хоч зима була 
аномально теплою, опадів не 
бракувало. Втім такі обсяги 
пожеж давно перестали бути 
чимось надзвичайним і для 
Тернопільщини, і для інших 

областей, про що свідчить опе-
ративна інформація Держав-
ної служби з надзвичайних си-
туацій України. 
 За даними ДСНСУ, за 11 мі-
сяців 2019 року в екосистемах 
трапилося 1 тис. 472 великі по-
жежі, тоді як у 2018-му таких 
було 1 тис. 48. Утричі частіше 
почали горіти поля, і на 50 від-
сотків — торфовища. Ще ми-
нулої весни, під час засідання 
державної комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, пер-
ший заступник голови ДСНСУ 
Олег Мельчуцький констату-
вав, що загальна кількість по-
жеж в екосистемах втричі пе-
ревищила показники 2018-го, 
а їх площа у порівнянні з тим 
самим періодом зросла в шість 
разів. Ще більше вражає той 
факт, що, за статистикою ос-
танніх років,  90(!) відсотків 

усіх пожеж, що виникають в 
екосистемах України, спричи-
нені діями людини. Попри пос-
тійні застереження пожежни-
ків, екологів, правоохоронців 
та медиків, попри накладання 
штрафів і роз’яснювальні пуб-
лікації в ЗМІ, наші громадяни 
вперто продовжують «наводи-
ти чистоту», спалюючи сухе 
листя, різний непотріб і на-
віть стерню. При цьому давно 
доведено, що спалювання ор-
ганічної речовини — це один 
із головних факторів знижен-
ня родючості. Адже від спалю-
вання сухої трави збіднюється 
ґрунт, а мінеральні речовини, 
що містяться в попелі, досить 
легко вимиваються поверхне-
вими та ґрунтовими водами, і 
лише незначна їх частина за-

своюється рослинами. Спален-
ня сухотрав’я призводить і до 
знищення комах, птахів, тва-
рин, 
 Тобто руйнує всю еколо-
гічну систему довкілля. Окре-
ма біда — це дим.  Від спалю-
вання трави й листя в місті або 
вздовж автодоріг у повітря пот-
рапляють солі важких металів, 
які осіли на них, тож цей дим 
реально отруйний. У сільській 
же місцевості у вогні згорають 
залишки добрив і отрутохімі-
катів, утворюючи токсичні ор-
ганічні й неорганічні сполу-
ки. Що ж має статися, щоб ук-
раїнці нарешті припинили свої 
дурні ігрища з вогнем? Адже 
загальне потепління з кожним 
роком і так загострює ситуацію 
з пожежами в екосистемах. ■

Коли горять поля, можуть спалахнути й хати.
Фото пресслужби ДСНСУ.

❙
❙

ПОЧАЛОСЯ

Самоспалення 
по-українськи
Люди вперто не хочуть розуміти, якої 
шкоди завдають самим собі та своїм 
дітям, «наводячи чистоту» з допомогою 
сірників

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Схоже, парламентський тиждень обіцяє 
бути за відчуттями, як один довгий день. 
Однак лаври ньюзмейкера переходитимуть 
від Верховної Ради до Кабміну. Принаймні 
такий тон задав у перший день робочого 
тижня глава уряду Олексій Гончарук, термі-
ново зібравши брифінг, що трохи перебило 
цікавість до погоджувальної ради народних 
депутатів. 

Ніхто нікуди добровільно не піде?
 До речі, сенсації на брифінгу не ста-
лось — пара пішла на свисток: пристрас-
ні розмови про відставку прем’єр-мініст-
ра Олексія Гончарука наразі залишились 
лише розмовами. До певного часу. Воче-
видь, таки домовився про щось Олексій 
Гончарук iз главою офісу президента Ан-
дрієм Єрмаком на зустрічі в ресторані в 
неділю, 1 березня. Гучна заява про від-
ставку, на яку, як на наживку, зреагува-
ло суспільство, прикувавши увагу заці-
кавлених до медійного заходу в Кабміні, 
не прозвучала. Більше того, Олексій Гон-
чарук сказав, що взагалі не писав дру-
гої заяви про звільнення, хоча декілька 
ЗМІ переконливо, з посиланням на влас-
ні, добре обізнані інформаційні джере-
ла, повідомляли саме про такий перебіг 
подій у високих коридорах влади. У цей 
момент прем’єр за виразом очей був чо-
мусь схожий на Сталіна перед 22 червня 
1941 року — в нас договір про ненапад, 
і отримали за тим договором сповна. Ну 
взялась же звідкись чутка з середовища 
депутатів «Слуги народу», що у вівторок, 
об 11-й ранку спікер Разумков оголосить, 
що прем’єр Гончарук написав заяву про 
відставку. Ніхто ніякого оголошення не 
робив, але це ще одне свідчення того, як 
штормить «слуг», — не по-дитячому. Ну 
і, вочевидь, Олексій Гончарук сам, доб-
ровільно, йти нікуди не збирається. 

«Подбай про свій імідж — іди»
 У прем’єр-міністра України Олексія 
Гончарука дискомфорт через те, що Ка-
бінетом Міністрів керує президент Во-
лодимир Зеленський, так вважає екс-
заступник міністра з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо пе-
реміщених осіб Георгій Тука: «У Гонча-
рука є дискомфорт, тому що Кабінетом 
Міністрів фактично керує не прем’єр-
міністр, а президент, а ще більше (коман-
ди. — Ред.) через Єрмака заходять. Я не 
виключаю, що ще досі заходять команди 
через Богдана. Саме тому була ця зустріч 
у ресторані. Це продовження візантійсь-
кої політики, яку ми бачили під час так 
званого гірськолижного відпочинку пре-
зидента в Омані. Це абсолютно те саме. 
Ні про яких дівчат Єрмак із Гончаруком 
у ресторані не розмовляли. Треба бути до-
рослими людьми», — заявив Тука в теле-
ефірі.
 Він переконаний, що Олексію Гонча-
руку варто було б піти у відставку заради 
користі для всієї країни та власного імід-
жу. 
 «Що стосується заміни уряду. Безпо-
середньо прем’єра. Я цілком припускаю, 
що обмежаться зміною кількох міністрів, 
а самого Гончарука залишать. У нього я 
не бачу бажання залишати свою посаду. 
Хоча, якби він був дорослою і зрілою лю-
диною, то він би це сам зараз зробив. Бо 
кожен день перебування цього молодо-
го чоловіка на посаді прем’єр-міністра 
України — він не тільки шкодить нашій 
країні, він шкодить іміджу цієї молодої 
людини, закриваючи перед ним майбут-
нє», — додав Тука.

Пожертвувати чотирма, аби вцілів один 
— прем’єр? 
 Отже, топ-тема тижня — позачергове 
засідання Верховної Ради, що скликано 
на сьогодні, середу, 4 березня — продов-
жується розглядом питання діяльності 
Кабінету Міністрів під прицілом кадро-
вих ротацій. Обговорення позачергового 
засідання зайняло більшу частину часу 
понеділкової погоджувальної ради. У 
контексті згаданого засідання ВР спікер 
парламенту Дмитро Разумков запропо-
нував навіть скасувати всі засідання ко-
мітетів у цей день. 
 «Порядок денний достатньо насиче-
ний, я думаю, що ми на це витратимо 3-4 
години... Пропоную в цю середу скасува-

ти засідання комітетів, щоб люди могли 
відпочити між другою та четвертою і під-
готуватися до позачергового засідання, 
ознайомитися з матеріалами.., — сказав 
Дмитро Разумков. — Хотів би попросити 
голову Комітету з питань правоохорон-
ної діяльності зв’язатися з представни-
ками правоохоронних та антикорупцій-
них органів, щоб була надана інформація 

до звіту — щоб вона була роздана депута-
там напередодні розгляду на позачерго-
вому засіданні, щоб не лише сприймати 
інформацію на слух, а й бачити цифри та 
показники очима».
 Однак представники «Слуги народу», 
«Батьківщини», груп «За майбутнє» та 
«Довіра», ввійшовши в смак ще в понеді-
лок, не очікуючи підготовленої інформа-
ції до звітів, iз різним присмаком крити-
кували політику та результати роботи 
уряду. 
 За попередньою інформацією, на по-
зачерговому засіданні розглядатимуть 
питання причин відсутності ефекту 
від реформ, що їх упроваджує уряд, та-
кож заплановано створити посаду ново-
го віцепрем’єра, що куруватиме силовий 
блок, i поміняти чотирьох міністрів. 
 Депутати мають на меті звільнити 
міністра іноземних справ, міністра охо-
рони здоров’я, міністра соціальної полі-
тики та міністра з питань окупованих те-
риторій.
 Варіанти прізвищ нових урядовців 
прогнозуються відкрито не для всіх мініс-
терств. Наприклад, щодо Міністерства з 
питань окупованих територій, то після 
розділення його може очолити представ-
ник України в політичній підгрупі Трис-
торонньої контактної групи в Мінську 
Олексій Резніков. 
 Також відомо, що на посаду глави 
МЗС України обговорювалось декіль-
ка кандидатів. Серед них радник прези-

дента Руслан Демченко та віцепрем’єр-
міністр України з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулє-
ба.
 Імовірні кандидатури наступних 
очільників МЗС та Мінсоцу вголос на ши-
рокий загал не проговорюються. 
 Варто зазначити, що заступник го-
лови парламентської фракції «Слуга на-

роду» Олександр Корнієнко заявив, що 
ідея укрупнення міністерств не покращи-
ла роботу Кабінету Міністрів. Він також 
відзначив необхідність повернутись до 
ідеї відновлення Міністерства промисло-
вої політики.

 
У відставку — весь уряд
 Учора з перших хвилин роботи пар-
ламенту, яка б тема не звучала, а все зво-
дилось до оцінки роботи Кабміну. Скажі-
мо, депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко ска-
зав, що у відставку необхідно відправля-
ти весь уряд. 
 Таку ж позицію висловили й мажори-
тарники. 
 Депутат від «Батьківщини» Сергій 
Соболєв ударив по найгучніших провалах 
чинного Кабміну: 11 мільйонів пенсіо-
нерів не отримали з 1 березня передбаче-
ного законом перерахунку пенсій; вико-
нання бюджетних програм під загрозою 
— їх невиконання становить 23%... 
 «Розгляд роботи уряду лише як пи-
тання розгляду зміни прізвищ — не пок-
ращить ситуацію в країні, — вважає Сер-
гій Соболєв. — Прем’єр повинен пред-
ставити не просто доповідь, а план робіт 
щодо покращення економічної ситуації у 
країні». 

Хоч кого вибери в уряд — буде 
Зеленський
 Депутати від «Європейської солідар-
ності» щодо питання оцінки роботи уря-
ду дивляться у корінь, тобто дзеркалом 
української економіки, функціонування 
держави є президент Володимир Зеленсь-
кий. 
 І, мовляв, президент збирає парла-
мент заради того, аби перекласти відпові-
дальність за власні провали в роботі. 
 «Хоч кого вибери зараз в уряд — це 
буде Зеленський зі своєю повною неком-
петентністю, — вважає співголова фрак-
ції ЄС Артур Герасимов. — І в цій сесій-
ній залі сидять 250 зеленських. ...Коро-
навірус ще не прийшов, а економіку вже 
розвалили... Ви («Слуги народу». — Ред.) 
або крадете в турборежимі, або брешете з 
таким же прискоренням. Бо економікою 
ви не займаєтесь. Ви займаєтеся переслі-
дуванням патріотів». 
 «Слуги народу» визначались iз тим, 
що робити з Кабміном довго і, з огляду 
на те, що засідання своєї парламентської 
фракції, аби вирішити, що робити з Каб-
міном, перенесли на вечір 3 березня, в му-
ках. 
 Загалом порядком дня вівторка було 
продовження обговорення поправок до 
закопроєкту відкриття ринку землі та 
ратифікація договору з Данією. ■

Прем’єр довго хитався, але, як стало відомо вчора, таки написав заяву про відставку?
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
❙

НА КИЛИМ!

Весняний дембель 
i призов міністрів,
або Повний провал Зе-уряду

■

 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговар-
тiснi у виробництвi. Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, тому 
недешевий), друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно 
зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному 
ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася 
не пiдвищувати перед платну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя 
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 фiнансовому становищi. 
Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати 
улюблену газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на ук-
раїнський 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

Заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» 
Олександр Корнієнко заявив, що ідея укрупнення міністерств 
не покращила роботу Кабінету Міністрів. Він також відзначив 
необхідність повернутись до ідеї відновлення Міністерства 
промислової політики
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Катерина БАЧИНСЬКА

 На сімох — 86 років ко-
лонії. За версією ФСБ, 11 осіб 
створили терористичну органі-
зацію під назвою «Сеть» і зби-
ралися влаштовувати теракти. 
Перший мав відбутися під час 
президентських виборів у квіт-
ні 2018 року, другий — під час 
чемпіонату світу з футболу того 
ж року. Доказовою базою, на 
думку слідства, є те, що хлоп-
ці зберігали зброю, мали нік-
нейми, регулярно виїжджали 
на польові тренування та грали 
у страйкбол. Як заявляють ад-
вокати, зброя була зареєстро-
ваною і мали її не всі учасники 
угруповання. Страйкбол як до-
казова база звучить узагалі до-
сить поверхово. Адже ця гра є 
легальною, і, наприклад, в Ук-
раїні навіть існує Федерація зі 
страйкболу. По суті, це — імі-
тація бойових дій. Зі зброєю та 
амуніцією. Тільки замість на-
боїв там — пластикові кульки. 
У підсумку ФСБ повідомило, 
що попередило теракти, а всіх 
підозрюваних затримали. 
 Від самого початку в справі 
фігурувало 11 осiб: дев’ятеро з 
Пензи та двоє із Петербурга. Ще 
на початку цієї справи на згоду 
зі слідством пішли Єгор Зорін та 
Ігор Шишкін. Вони в усьому по-
годилися з версією слідства та 
отримали по 3,5 року колонії. 
У порівнянні з іншими учасни-
ками справи це мізер. Зорін, ок-
рім того, що зізнався сам, ще й 
«заклав» кількох своїх друзів: 
тих, хто не погодився співпра-
цювати зі слідством, не зізнав-
ся у скоєних злочинах і заяв-
ляв, що ніяких терактів не пла-
нував. Але все перевернулося 
з ніг на голову після того, як у 
ЗМІ заявили про жорстокі тор-
тури, яким піддавали хлопців, 
щоб отримати потрібні свідчен-
ня. 
 Про катування вдалося 
дізнатися тільки після того, як 
адвокати юнаків надали ЗМІ 
свідчення із зізнаннями, про 
які говорили хлопці. Катуван-
ня, які над ними проводили, 
один із засуджених, Дмитро 
Пчелінцев, що отримав 18 років 
ув’язнення, описує так: «Лю-
дина в рукавичках стала кру-
тити ручку «динамо-машини». 
Струм пішов до колін, у мене 
стали скорочуватися м’язи ніг, 
мене охопив паралітичний біль, 
я почав кричати, почав битися 
спиною і головою об стіну, між 
голим тілом і кам’яною стіною 
вони підклали куртку. Все це 
тривало приблизно 10 секунд, 
але під час катування мені це 
здалося вічністю. Вони стали 
твердити: «Ти лідер». Щоб вони 
зупинили тортури, я відпові-
дав: «Так, я лідер». «Ви збира-
лися влаштовувати терористич-
ні акти». Я відповідав: «Так, ми 
збиралися влаштовувати теро-
ристичні акти». Після публіка-
ції і деталей, як саме проводи-
ли тортури над хлопцями, ад-
вокати звернулися до суду, щоб 
врахувати цей факт, проте ко-
легія російських суддів відмо-
вилася вносити цю інформацію 
у справу.

 Урешті, під тортурами хлоп-
ці зізнались у тому, що хотіли 
організувати теракт, але після 
того, як про тортури дізналися 
адвокати та правозахисники, у 
ЗМІ почали публікувати ці роз-
повіді, а рідні та близькі — ви-
ходити на пікети, справа набра-
ла обертів. Згодом молоді люди 
заявили, що під час катувань їх 
змусили зізнатися в тому, чого 
вони не скоїли. «Я роздягнувся, 
після чого мені сказали нахили-
ти вниз  голову і сісти на лавку. 
Я сів, мені зав’язали очі ткани-
ною, я був в одних трусах, зза-
ду руки мені зав’язали скотчем. 
Почали подавати струм. Тоб-
то це було кілька разів, може, 
п’ять. Біль був настільки не-
стерпним, що в мене тремтіли 
ноги і я падав постійно з лави. 
А він мене тримав. Іноді він 
мене бив по ногах, тому що в 
мене нога тряслася дуже силь-
но, я не знаю, від чого, — від по-
дачі струму чи від страху. І він 
знімав iз мене труси, погрожу-
ючи, що взагалі мене зґвалтує», 
— розповідає у своєму зізнанні 
Ілля Шакурський, якого засу-
дили до 16 років ув’язнення. 
Адвокати запевняють, що ніх-
то не зважав на надання показів 
стосовно тортур i слідів від них 
на тілі підсудних. Також, як 
заявив Василь Куксов, який у 
СІЗО отримав відкриту форму 
сухот, йому пропонували дати 
свiдчення проти інших фігуран-
тів. В обмін на зміну статусу на 
свідка. 
 Що ж не збiгається у цій 
справі? Частина звинувачених 
до того, як їх затримали, не 
була знайома між собою. Хоча 
в документах слідства йдеть-
ся про те, що вони разом пла-
нували терористичний акт. На 
зброї, яку знайшли слідчі, від-
сутні відбитки звинувачених. А 
страйкбол, як гра, не може мати 
доказової бази, адже це один із 
видів спорту, яким займаються 
безліч росіян, запевняють адво-
кати. 
 Захисники підсудних запев-
нили, що подаватимуть апеля-
цію, а рідні та близькі заявили, 
що й далі готові боротися в цій 
справі. Ще троє осіб чекають на 
вирок у Санкт-Петербурзі. Для 
когось риторичним, а для когось 
і відкритим лишається питання, 
яке поставив під час судового за-
сідання Дмитро Пчелінцев: «Що 
краще — зберегти своє життя і 
залишки здоров’я, визнавши 
те, що ти не скоїв, і підкорити-
ся системі, чи піти до кінця, роз-
казати про тортури, про те, як 
знущаються у СІЗО, нічого не 
боятися і вже — будь що буде, 
але бути чесним перед самим со-
бою?». Відповідь на це питан-
ня у кожного своя. Але врешті 
російські реалії все більше схи-
ляють до першого варіанта. Які 
з цього можна зробити виснов-
ки? Передусім, що Україна — не 
Росія. Важко уявити, що щось 
подібне могло би статись у нас. 
А якби сталось, то це так прос-
то би зійшло правоохоронцям iз 
рук. А по-друге — це все не кіно, 
а реальність, яка відбувається в 
сусідній країні. І не в 1937 році, 
а просто зараз, у 2020-му. ■

«ЗАПОРЕБРИК»

Орвел-2020
У Росії засудили сімох хлопців віком 
від 23 до 30 років, яких звинувачують у 
тероризмі. Засуджені заперечують провину 
і запевняють — їх катували

■Ігор ОЛЕЩУК 

 Романові Шухевичу суди-
лося стати на чолі визвольної 
боротьби українського народу 
в дуже важкий час — у період 
Другої світової війни, розгу-
лу сталінщини, перерозподі-
лу світу, де Україні відводи-
лася роль колонії. Причому 
боротьбу доводилося вести на 
два фронти, проти двох по-
тужних, агресивних тоталі-
тарних систем — радянської 
та німецької.
 Народився Роман Шухе-
вич у Львові 30 червня 1907 
року в патріотичній родині, 
з якої походять багато видат-
них діячів: священників, на-
уковців, військових і політи-
ків.
 У 1925 роцi він закінчив 
Львівську академічну гім-
назію, а у 1932 року. — до-
рожне відділення Політехніч-
ного інституту.
 У 1928-1929 роках Романа 
призвали на військову служ-
бу до польської армії.
 З молодих літ Роман Шу-
хевич удосконалював себе фі-
зично у пластових гуртках, 
брав участь у багатьох спор-
тивних змаганнях. Він також 
майстерно володів музикою і 
співом.
 У 1930 роцi Шухевич одру-
жився з Наталкою Березинсь-
кою. Будучи гімназистом, 
познайомився з командиром 
УВО Євгеном Коновальцем і 
став членом УВО. У 1933-му 
Романа Шухевича призначи-
ли бойовим референтом у Про-
воді ОУН. У цей час польсь-
ка поліція проводила масові 
арешти патріотичної молоді, 
в тому числі арештували Ро-
мана і відправили його в кон-
цтабір Береза Картузька.
 Під час суду на «процесі 
Степана Бандери» його вина 
не була доведена і він отри-
мав три роки тюрми. У січні 
1937 року вийшов на волю, а 
вже у 1938 роцi перебрався на 
Закарпаття, де брав участь у 
розбудові Карпатської Січі, 
в боротьбі з угорцями за Ук-
раїнську державу.
 Із падінням Польщі у 1939 
роцi Роман Шухевич переїз-
дить до Кракова у розпоряд-
ження Проводу ОУН. Під його 
безпосереднім керівництвом 
відбувалися військові вишко-
ли і підготовка старшин для 
майбутньої армії.
 Він брав участь у ІІ Вели-
кому зборі ОУН в Кракові у 
квітні 1941 року. В цей час 
Провід ОУН домовився з вер-
ховним німецьким команду-
ванням про вишкіл двох ук-
раїнських куренів для май-
бутньої армії під кодовими 
назвами «Нахтігаль» (Соло-
вейко) і курінь «Ролянд». Ро-
ман Шухевич був сотником 
куреня «Соловейко» і з боку 
ОУН відповідальним за весь 
курінь.
 Після вишколу у червні 
1941 року курінь «Соловей-
ко» переїхав до Ряшева, а з 
початком військових дій Ні-
меччини проти СРСР бій-
ці разом iз німецьким війсь-
ком просувалися на схід ук-
раїнською територією. Вран-
ці 30 червня бійці вступили 
першими у Львів і, розділив-
шись на групи, захопили стра-
тегічні об’єкти Львова: заліз-
ничну станцію, електрівню, 
радіостанцію, пошту і собор 
Святого Юра.
 Маючи підтримку вояків 
українського куреня, ОУН (б) 
30 червня проголосила Акт 
відновлення української де-
ржавності. Ця подія з радістю 

була сприйнята українським 
народом і через радіостанцію 
розповсюджена на увесь світ.
 Роман Шухевич пережив 
у Львові особисту трагедію, 
бо серед замордованих у тюр-
мі на вул. Лонського упізнав 
труп свого брата Юрка.
 Німецьке командуван-
ня негативно поставилося до 
проголошення незалежності 
України і пропонувало цей 
захід відкласти на майбутнє. 
Але бандерівське крило ОУН, 
зважаючи на антиукраїнську 
політику німців під час про-
голошення Карпатської Ук-
раїни, вирішило випередити 
події.
 Як відомо, Адольф Гітлер 
вважав, що Україна має ста-
ти колонією і постачати Ні-
меччині робочу силу, зерно, 
корисні копалини та ін.
 Після п’ятиденного пере-
бування у Львові бійці куреня 
вирушили з боями на схід че-
рез Тернопіль, Проскурів (те-
пер Хмельницький) до Вінни-
ці.
 Уже на початку липня 
німецька влада арештува-
ла Степана Бандеру, Яросла-
ва Стецька і весь тимчасовий 
уряд і вимагала відкликати 
Акт Незалежності. Керівни-
ки ОУН відмовились, тому їх 
запроторили в концентрацій-
ні табори.
 Коли Роман Шухевич от-
римав цю інформацію, то на-
писав рапорт німецькому ко-
мандуванню про те, що ці ку-
рені продовжать боротьбу 
тільки після звільнення на-
ших керівників. Тодi курінь 
роззброїли і вояки були від-
правлені на Білорусь на охо-
рону доріг і залізниць. На по-
чатку 1943 року бійці куреня 
повернулись у Львів. Роман 
Шухевич пішов у підпілля і 
повністю присвятив себе зб-
ройній боротьбі.
 Усередині 1943 року на 
ІІІ Надзвичайному великому 
зборі ОУН Романа Шухеви-
ча затвердили головою бюро 
Проводу ОУН та призначи-
ли головним командувачем 
УПА.
 Роман Шухевич був одним 
з ініціаторів створення в 1944 

році Української Головної 
Визвольної Ради (УГВР). На 
цьому зборі за пропозицією 
Романа Шухевича було при-
йнято багато демократичних 
програмних документів.
 Як мудрий політик, Роман 
Шухевич виступав проти будь-
яких контактів із німцями, бо 
гітлерівська Німеччина зали-
шилася непримиренним воро-
гом української державності. 
Того ж року він зініціював пе-
реговори у Львові з представ-
никами польського підпіл-
ля, аби погасити українсько-
польський конфлікт.
 За його рішенням прово-
дилися рейди відділів УПА на 
територію Чехословаччини у 
1945-1947 роках і в Західну 
Європу, що відбулися в 1947 
роцi.
 Таким чином народи сві-
ту дізнавалися про більшови-
цькі злочини проти українсь-
кого народу, також на Захід 
переправлялась інформація 
про революційно-визвольну 
боротьбу українського наро-
ду за свою незалежність.
 Роман Шухевич як досвід-
чений стратег і керівник вій-
ськовим підпільним рухом 
в Україні вів безкомпроміс-
ну боротьбу впродовж семи 
років (1943 —1950). Більшо-
вицька імперія на найвищо-
му державному рівні готува-
ла і створювала оперативні 
групи для ліквідації головно-
го збройного підпілля, його 
командира і соратників. Та 
тільки 5 березня 1950 року на 
конспіративній квартирі в с. 
Білогоща під Львовом, оточе-
ний і поранений у бою, Роман 
Шухевич, щоб не потрапити 
живим до рук ворога, пустив 
собі кулю в скроню.
 2009 року до 100-річчя від 
дня народження Роману Шу-
хевичу присвоєно звання Ге-
роя України. 
 Волинь в огні, йдуть ку-
рені до бою, 
 про боротьбу запеклу знає 
світ. 
 Він керував святою бороть-
бою 
 Сім років ще, сім надтри-
вожних літ.
З поезії С. Сердюка. ■

Роман Шухевич.
Фото з сайта xxiveklnr.su.

❙
❙

ПОСТАТЬ

Він керував святою 
боротьбою
70 років тому, 5 березня 1950, трагічної 
загинув головний командир УПА Роман 
Шухевич

■
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Ізраїль: 
треті 
вибори 
впродовж 
року
Шанси на прем’єрство 
Біньяміна Нетаньяху 
збільшилися
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У понеділок, 2 березня, відбу-
лися вибори до ізраїльського пар-
ламенту. Близько 6,5 мільйона 
виборців мали право обрати 120 
членів 23-го Кнесету. Всього у 
країні працювали з сьомої години 
ранку до 22-ї години за місцевим 
(і київським) часом близько 10 ти-
сяч 600 виборчих дільниць, пере-
дає агенція новин dpa. Проголо-
сувати змогли й ізраїльтяни, які 
перебувають на карантині через 
коронавірус: для них встановили 
спеціально захищені «виборчі на-
мети».
 Основна боротьба розгорнулася 
між політсилою чинного прем’єра 
Біньяміна Нетаньяху «Лікуд» та 
опозиційною партією «Кахоль-Ла-
ван» («Блакитно-білі») колишньо-
го начальника генштабу ізраїльсь-
кої армії Бені Ганца. Згідно з опи-
туваннями, обидві партії мали при-
близно рівні шанси на перемогу, як 
і на двох попередніх виборах.
 За оприлюдненими одразу піс-
ля голосування екзит-полами та 
першими даними підрахунку голо-
сів стало зрозуміло, що партія Бі-
ньяміна Нетаньяху перемагає на 
цих виборах. «Лікуд» може отри-
мати 36-37 парламентських ман-
датів, а разом iз союзниками з ко-
аліції правих та релігійних пар-
тій — 60 мандатів із 120. Тобто на 
п’ять більше, ніж має в теперіш-
ньому складі парламенту, але на 
один менше, щоб сформувати но-
вий уряд.
 Опозиційний центристський 
блок «Кахоль-Лаван» може розра-
ховувати на 32-33 місця в парла-
менті, тобто стільки ж чи майже 
стільки ж, що й тепер. Остаточ-
ні результати голосування очіку-
ються через тиждень. Однак один 
iз колишніх союзників Нетаньяху, 
а тепер його політичний опонент, 
лідер ультранаціоналістичної пар-
тії емігрантів iз СРСР «Наш дім — 
Ізраїль» Авігдор Ліберман висло-
вив упевненість, що цього разу 
країні вдасться вийти з політич-
ної кризи, створивши уряд, аби 
уникнути четвертих дострокових 
парламентських виборів поспіль. 
Після офіційного оголошення ре-
зультатів президент країни Реувен 
Рівлін має визначити, хто отримає 
мандат на формування уряду. За-
звичай це — лідер політичної сили, 
яка набрала найбільше голосів. У 
нього буде чотири тижні для фор-
мування коаліції. Також він може 
попросити надати йому ще два 
тижні.
 Нагадаємо, це вже треті пар-
ламентські вибори у країні за рік 
викликані тим, що Нетаньяху не 
зміг сформувати уряд після двох 
виборів у квітні та вересні мину-
лого року. Його опонент Бені Ганц 
також не зміг сформувати урядову 
коаліцію. Експерти побоюються, 
що патова ситуація виникне й піс-
ля нових виборів. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У Сполучених Шта-
тах тривают кокуси, які 
мають визначити єдино-
го кандидата від Демок-
ратичної партії на виб-
орах президента США. 
Республіканська пар-
тія цього разу кокуси не 
проводить, бо вже виз-
начилась, що її канди-
датом на 59-х виборах 
президента США буде 
чинний глава держави 
Дональд Трамп. 
 Виборча система 
США дуже складна та 
відмінна від традицій-
них, зрозумілих нам 
виборчої кампаній в 
Україні й більшості ін-
ших країн світу. Цей 
процес у США фактич-
но є перманентним, без-
перервним, там немає 
закону, яким обмежу-
вався б період виборчої 
кампанії. Президент чи 
будь-який інший кан-
дидат можуть агітувати 
за себе всі чотири роки -
— від одних виборів до 
наступних, лише не в 
робочий час i без вико-
ристання державного 
ресурсу. 
 Щоправда, агітува-
ти — ще не означає ба-
лотуватися, пояснює 
«Голос Америки». Спо-
чатку виборці повинні 
вибрати з членів партії 
кандидата в президенти 
на попередньому голо-
суванні. У США їх два 
типи: праймеріз і кокус. 
У більшості штатів від-
буваються праймеріз. 
Вони організовують-
ся місцевими урядами 
штатів, а форми їх про-
ведення відрізняють-
ся. Праймеріз можуть 
бути закритими, коли 
за кандидата голосу-
ють винятково зареєст-
ровані члени партії, або 
відкритими, коли кан-
дидата може обирати 
будь-який громадянин. 
Якщо чинний президент 
іде на другий термін, то 
часто праймеріз у пар-
тії, яку він репрезентує, 
не проводять. Його ви-
сувають кандидатом ав-

томатично, як і сталося 
з Дональдом Трампом, а 
раніше — з президента-
ми від демократів, коли 
на другий президентсь-
кий термін ішли Білл 
Клінтон i Барак Обама. 
 Другий тип поперед-
нього голосування — ко-
куси. Вони проводять-
ся лише в деяких шта-
тах, а організовують їх 
самі партії. Цього року 
— лише Демократична 
партія. На кокусах за 
кандидатів голосують 
не бюлетенями, а тіла-
ми. Виборці збираються 
групами за того чи іншо-
го кандидата, в яких їх 
і підраховують. На під-
ставі попередніх виборів 
уже набрано статисти-
ку, переможець в яких 
штатах, у підсумку, пе-
ремагає на попередніх 
партійних виборах. А 
кульмінацією кокусів є 
так званий супервівто-
рок, коли попередні ви-
бори проводять одразу в 
кільканадцятьох шта-
тах, коли фактично виз-
начається єдиний лідер, 
який стане кандидатом 
від партії на загально-
національних виборах у 
перший вівторок листо-
пада. Нинішнього року 
— 3 листопада. Але ко-
куси, які в Демократич-
ній партії розпочалися 
цьогоріч 3 лютого, три-
ватимуть до 6 червня 
в окремих штатах або 
групах iз 2-3 штатів. 
Але під час кокусів ще 
не обирають кандида-
та в президенти, а лише 
виборців. Хто з претен-
дентів набере на кокусах 
найбільше виборців, той 
надалі й має перемогти 
на кількаденній партій-
ній конвенції (з’їзді). 
Національна конвен-
ція демократів закін-
чується 16 липня, а рес-
публіканців — 27 серп-
ня. Лише тоді й стануть 
офіційно відомі прізви-
ща кандидатів у прези-
денти. 
 Та це ще не закінчен-
ня «процесу». Далі об-
рані кандидати повинні 
вибрати собі кандидатів 

у віцепрезиденти. Але і 
тут не все так просто. У 
США немає прямих ви-
борів президента. Аме-
риканці обирають лише 
колективних виборців. 
Їх по всій країні має 
бути обрано 538. У кож-
ному штаті 3 листопада 
обиратимуть кількість 
таких виборців пропор-
ційно кількості насе-
лення штату. Найбіль-
ший за чисельністю на-
селення штат Каліфор-
нія репрезентуватимуть 
55 виборців. І тут знову 
своєрідна колізія: ви-
борці розподіляються 
не пропорційно до від-
даних голосів, а за при-
нципом — «перемож-
цю дістається все». Для 
прикладу, якщо один iз 
кандидатів (демократ 
чи республіканець) на-
бере в Каліфорнії хоч на 
один голос більше від 
суперника, саме йому 
відходять голоси всіх 
55 виборцiв штату. Так 
само йде підрахунок в 
інших штатах. Неспра-
ведлива система. Ска-
жімо, на виборах 2016 
року по всій країні за 
Хілларі Клінтон фак-
тично проголосувало на 
3 мільйони осіб більше, 
ніж за Дональда Трам-
па. Але президентом 
став Трамп, бо набрав 
більшу кількість голо-
сів колективних вибор-
ців. Кандидата, який 
набирає щонайменше 
270 таких голосів, і ого-
лошують переможцем. 
Американці настільки 
віддані традиції, що на-
разі не збираються змі-
нювати таку застарі-
лу та несправедливу 
виборчу систему. 
 Тож у вівторок, 3 бе-
резня (чи, з огляду на 
різницю в часі, — сьо-
годні, 4 березня), у США 
тривав супервівторок — 
демократи проводили 
кокуси одразу в 14 шта-
тах. До супервівторка 
дійшли не всі претен-
денти, які стартували в 
кокусах. Учора боротьба 
розгорнулася між трьо-
ма найбільш серйозни-

ми партійними лідера-
ми: лівим Берні Сандер-
сом, центристом Джо 
Байденом та мультимі-
льярдером, колишнім 
мером Нью-Йорка Май-
клом Блумбергом. Ос-
танній не брав участі в 
попередніх кокусах в ок-
ремих штатах, бо зробив 
ставку саме на супервів-
торок. Хоча Блумберг 
витратив на виборчу 
кампанію більше кош-
тів, ніж усі іншi претен-
денти разом узяті, його 
шанси на перемогу досі 
вважають невисокими. 
Втім прибічники цього 
політика сподіваються, 
що той повторить успіх 
Барака Обами — зможе 
згуртувати навколо себе 
демократів якимось не-
сподіваним рішенням 
чи актуальною ініціа-
тивою.
 Дотеперішні коку-
си проходили з перемін-
ним успіхом. На самому 
початку в лідери пере-
гонів серед демократів 
вирвався 38-річний Піт 
Буттіджич, колишній 
мер міста Саут-Бенд в 
штаті Індіана. Але на ос-
таточну перемогу йому 
було важко розрахову-
вати з огляду на те, що 
він є геєм, одруженим 
з іншим чоловіком. Не 
всі американці, навіть 
демократи, таке схва-
люють. Буттіджич зняв 
свою кандидатуру не-
задовго до супервівтор-

ка на користь Джо Бай-
дена. Далі тривалий час 
лідером демократичних 
кокусів був Берні Сан-
дерс. Але навіть частина 
демократів ставиться до 
нього насторожено. Сан-
дерс сповідує і пропагує 
ліві соціалістичні ідеї, 
на зразок безкоштовних 
освіти та загального ме-
дичного обслуговуван-
ня. Обрати таку особу 
президентом вважали б 
за честь багато країн Єв-
ропи, але не консерва-
тивна Америка. Викли-
кає пересторогу і його 
вік — 78 років. Тож не-
задовго до супервівтор-
ка лідерство перетекло 
до Джо Байдена — так 
само немолодого, але 
досвідченого політи-
ка, якого наполегливо 
намагався здихатися в 
конкурентному ряду де-
мократів нинішній пре-
зидент Трамп. Сенатор 
від штату Міннесота 
Емі Клобушар, яка піс-
ля попередніх кокусів 
за рейтингами займа-
ла четверте місце, пе-
ред супервівторком 
ткож зняла свою кан-
дидатуру на користь 
Джо Байдена. Можли-
во, супервівторок таки 
покаже, хто з цих двох 
літніх політиків, Сан-
дерс чи Байден, пере-
бере безумовне лідерс-
тво під час «кокусного 
марафону». ■

ВИБОРЧА КАМПАНІЯ

Той, хто кине виклик Трампу
Троє «ковбоїв» змагалися за першість у 
передвиборчий супервівторок

■

Берні Сандерс.❙

Джо Байден.❙

Коронавірусу прибуло в 
Європі
 На Півночі Італії значно зросла 
кількість жертв коронавірусу. Померло 
більш як півсотні осіб, за останню добу 
цей показник підріс майже на 50%, пові-
домляє «Євроньюс». Всього в Італії ви-
явлено більше двох тисяч носіїв інфек-
ції, повідомив під час чергового звіту 
глава департаменту цивільного захисту 
Анджело Бореллі. Ця країна стала тре-
тьою в світі за кількістю офіційно виз-
наних вірусоносіїв після Китаю та Пів-
денної Кореї. Випадки виявлення коро-
навірусу зафіксовані вже у близько 70 
країнах світу. В Європі на другому місті 
за кількісними показниками — Фран-
ція. Влада запроваджує карантинні за-
ходи для тих, хто повертається з небез-
печних регіонів, рекомендують уникати 
поцілунків та рукостискань. Вжиті захо-

ди з блокування подальшого поширення 
коронавірусу довели свою ефективність, 
переконані у ВООЗ: поки що у світі лише 
кілька осередків поширення захворю-
вання, кажуть експерти. Експерти ВООЗ 
переконані, що ще є можливість недопу-
щення глобальної пандемії коронавіру-
су. Про це в понеділок, 2 березня, за-
явив генеральний директор ВООЗ Тед-
рос Адханом Гебреєсус під час прескон-
френції у Женеві.

ООН звинувачує Росію та 
Туреччину
 Міжнародна незалежна слідча ко-
місія з Сирії подала звіт про дії сирій-
ської армії та російської авіації в період 
із липня 2019 року по 10 січня 2020 
року. У звіті, зокрема, йдеться, що під 
час обстрілів російської авіації в Сирії 
загинули мінімум 60 мирних мешкан-

ців. Також вказано, що Туреччину мож-
на притягнути до суду за серйозні по-
рушення міжнародного права, здій-
снені так званою «Національною си-
рійською армією», яку підтримує ця 
країна. Згадані порушення пов’язані з 
винищенням курдського населення на 
півночі Сирії та стратою одного з курд-
ських політиків. Тим часом, у четвер, 
5 березня, президент Туреччини Ред-
жеп Таїп Ердоган прибуде до Росії, де 
зустрінеться з Владіміром Путіним че-
рез ескалацію насилля в Сирії та для 
координації спільних дій.

Берлін не приймає
 Для біженців, які збираються на ту-
рецько-грецькому кордоні, шлях до Єв-
росоюзу закритий. Про це ввечері у по-
неділок повідомив представник уряду 
ФРН Штеффен Зайберт. «Ми пере-

живаємо зараз на зовнішніх кордонах 
Євросоюзу й Туреччини, на суші й на 
морі, ситуацію, яка викликає серйоз-
не занепокоєння. Ми бачимо біженців і 
мігрантів, яким турецька сторона сказа-
ла, що їхній шлях до ЄС відкритий, що, 
зрозуміло, не відповідає дійсності», 
— заявив Зайберт. На запитання, чи 
справедливе висловлювання канцлер-
ки Анґели Меркель, зроблене після не-
щодавньої міграційної кризи, що 2015 
рік не повинен повторитися, представ-
ник уряду відповів ствердно. 2 берез-
ня Меркель провела телефонну розмо-
ву з президентом Туреччини Реджепом 
Таїпом Ердоганом, у якій той зажадав 
«розподілу навантаження» в ситуації з 
біженцями. За даними з його адмініст-
рації, Туреччина закликає до «відпові-
дальності щодо мігрантів» між Туреч-
чиною і ЄС.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Рахунок жертв всі мають 

континенти —
Чи вибухне від гніву світ наразі?
І скільки люду має ще померти,

Щоб врешті-решт відбувся суд в Гаазі.
(Із вірша, написаного до трагічної 

річниці МН17 та оприлюдненого біля 
посольства Нідерландів в Україні)

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, 
генерал-лейтенант, 
почесний голова 
Спілки офіцерів України

9 березня 2020 року 
в окружному суді 
Гааги розпочнеться 
заочний судовий процес над обвину-
ваченими у збитті 17 липня 2014 року 
літака малайзійських авіаліній рейсу 
МН17.
Ця публікація — певний політично-
юридичний підсумок (обвинувальний 
акт) мого розслідування обставин зни-
щення малайзійського пасажирського 
літака, яке я проводив із групою своїх 
колег і експертів у сфері гарантування 
безпеки польотів цивільної авіації та 
використання засобів ППО. 

Що важливіше — 
людяність чи «бабло»?!
 На сьогодні встановлено достатньо 
доказів, які однозначно вказують на 
московських організаторів, виконав-
ців, пособників вчинення терористич-
ного акту. Їхні прізвища, посади, зван-
ня, роль кожного у знищенні авіалайне-
ра я встановив і опублікував.
 Як колишній слідчий МВС і началь-
ник відділу військової контррозвідки 
СБУ, я дав свою правову оцінку діям 
осіб, причетних до знищення паса-
жирського літака, починаючи з Путіна 
і вищого військово-політичного керів-
ництва РФ. 
 Сьогодні йдеться не лише про юри-
дичну сторону справи, а про значно важ-
ливіше і цінніше — моральність (амо-
ральність) і духовність (бездуховність) 
не лише лідерів і політиків країн «вели-
кої двадцятки», а й народів цих країн і 
людства в цілому. Чи здатний світ зло 
назвати злом і покарати його, чи здатні 
ми, люди доброї волі, протистояти тим, 
хто наше життя не ставить ні в що, вва-
жаючи себе володарями планети Зем-
ля?! Чи спроможне хвалене незалежне 
західне правосуддя (в даному випадку — 
нідерландське) засудити вбивцю Путіна 
і його терористичну організацію і визна-
ти їх міжнародними воєнними злочин-
цями?! Врешті-решт, що важливіше: 
ЛЮДЯНІСТЬ чи «БАБЛО», ЄВРОПЕЙ-
СЬКІ ЦІННОСТІ чи ЦІНА ПИТАННЯ, 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ чи ГЕОПОЛІТИКА, 
ПРАВДА чи ІНТЕРЕСИ?!
 Люди, невже ви не бачите, як «силь-
ні світу цього», зомбуючи вас тотальною 
брехнею за допомогою новітніх техноло-
гій, ведуть закулісну геополітичну гру і 
торги на крові українців і пасажирів ма-
лайзійського літака, вбитих Кремлем, за-
робляючи на цьому мільярдні статки?!

Ангели-охоронці, що врятували 
Україну
 Понад п’ять років тому в небі над 
Донбасом відбулося не лише знищення 
пасажирського літака, а щось «незбаг-
ненне», що нам важко зрозуміти. Щось 
подібне «незбагненне» відбулося у червні 
1967 року в небі над Ізраїлем під час йо-
го «шестиденної війни» з Єгиптом, у якій 
ізраїльтяни здобули перемогу...
 Того липневого дня 2014 року 298 
безвинно убієнних людей з 18 країн сві-
ту своїм життям врятували не лише Ук-
раїну від окупації російського фашизму 
і загибелі десятків тисяч українців, вони 
врятували людство від третьої світової 
війни, у якій загинули б сотні мільйонів, 
а можливо, і вся цивілізація. На 18 лип-
ня 2014 року Путіним було запланова-
не масштабне вторгнення регулярних 
російських військ в Україну з метою 
окупації її східно-південних областей, 
що могло стати початком третьої світо-
вої війни і, можливо, з застосуванням 
ядерної зброї... 
 Для нас, українців, вони — 298 душ 
— стали ангелами-охоронцями, як наші 

Герої Небесної Сотні та добровольці-вій-
ськові, які загинули на східному фрон-
ті, захищаючи Україну від російського 
агресора. Прийде час, і ми це усвідоми-
мо...

Як Путін і Обама приховували 
сліди злочину
 Згідно з інформацією, яку мені вда-
лося отримати з офіційного сайту Крем-
ля, Путін 17 липня 2014 року в пожеж-
ному порядку провів телефонні розмо-
ви: о 20:40 з канцлером ФРН Ангелою 
Меркель, о 22:15 — з прем’єр-мініст-
ром Великої Британії Девідом Камеро-
ном, о 23:00 — з прем’єр-міністром Ні-
дерландів Марком Рютте й о 01:10 — з 
президентом Франції Франсуа Оллан-
дом, яким навішав «локшини на вуха» і 
перевів стрілки відповідальності за зби-
тий літак рейсу МН17 на Україну, ствер-
джуючи, що його знищив «український 
винищувач».
 Розповім про роль президентів Путі-
на й Обами у спільному приховуванні 
доказів злочину, затягуванні створення 
Міжнародного трибуналу та чому Путін 
за власною ініціативою, завчасно (за де-
кілька днів) замовив телефонну розмову 
з Обамою на день збиття малайзійського 
«Боїнга» (17 липня), про що вони гово-
рили і до чого домовилися.
 Після розмови з Путіним, який пові-
домив Обамі, що авіалайнер МН17 збив 
«ймовірніше за все український вини-
щувач», президент США дав доручення 
вияснити, чи є серед загиблих американ-
ці. Довідавшись, що є лише один, Оба-
ма пристав на пропозиції Путіна: не ро-
бити офіційних заяв, хто збив літак, да-
вати дозовану невизначену інформацію, 

утаємничити від журналістів інформа-
цію розвідок про обставини знищення 
«Боїнга», не вносити на розгляд Радбе-
зу ООН проєкт резолюції про створення 
Міжнародного трибуналу, дочекатися, 
поки Росія, як обіцяв Путін, завершить 
своє первинне розслідування і його ре-
зультати направить адміністрації прези-
дента США для уточнення спільної по-
зиції.
 Професор із питань національної 
безпеки в американському військово-
морському коледжі, аналітик розвідки 
і офіцер контррозвідки Агентства націо-
нальної безпеки США Джон Шиндлер 
стверджує, що розвідка США наступно-
го дня надала президенту Бараку Обамі 
докази (фотознімки супутників, відео 
пересування «Бука», дані аудіорозвідки 
SIGINT, висновки експертів) вини Росії 
і причетності 53-ї ЗРБ ППО ЗС РФ до 
збиття літака МН17. Проте в адмініст-
рації Обами вирішили не обнародувати 
ці докази, наголосив Шиндлер.
 «Як підтвердили мені три офіце-
ри розвідки, Вашингтон мав інформа-
цію про збиття МН17, у тому числі й 
дані SIGINT, що не викликало ніяких 
сумнівів у тому, що російські військові 
53-ї ракетної бригади протиповітря-
ної оборони знищили лайнер. Проте ад-

міністрація Обами вирішила сховати цю 
новину», — розповів Шиндлер у травні 
2018 року.
 Він навів приклад, коли в 1983 році 
радянський винищувач збив літак ко-
рейських авіаліній, в результаті чого 
загинуло 269 людей. Москва не визнава-
ла своєї вини, як зараз це робить Путін. 
Тоді президент США Рональд Рейган 
виступив із заявою, в якій звинуватив 
Радянський Союз, а потім, під час засі-
дання Ради Безпеки ООН, представник 
США пред’явив дані аудіорозвідки, які 
змусили СРСР зізнатися у знищенні ко-
рейського літака.
 Джон Шиндлер зауважив, що «пре-
зидент Обама міг зробити те ж саме в 
2014 році, на другий-третій день піс-
ля збиття малайзійського «Боїнга», але 
він відмовився». «Це лише один із при-
кладів небажання адміністрації Обами 
йти на конфлікт із Путіним і його ре-
жимом під час посилення його злочин-
ної діяльності. Відмовившись виступити 
проти російської агресії, президент Оба-
ма заохочував її — кульмінацією стало 
безпосереднє втручання Кремля у наші 
вибори 2016 року, з доленосними наслід-
ками, з якими ми сьогодні живемо», — 

наголосив Шиндлер.
 Російський експерт із питань безпе-
ки і кризових ситуацій, офіцер зовніш-
ньої розвідки КДБ СРСР Федір Яковлєв 
заявив: «Питання ефективності розслі-
дування знищення «Боїнга» МН17 зна-
ходиться більше в політичній сфері, ніж 
у юридичній або технічній, і тому без ви-
рішення політичної складової, яка може 
бути вирішена винятково в діалозі між 
президентами США і РФ, на закінчен-
ня розслідування розраховувати не до-
водиться. Упродовж чотирьох років за-
мість справжнього розслідування була 
його імітація, брехня та цинічна маніпу-
ляція почуттями рідних загиблих».
 Російський професор, політич-
ний аналітик Валерій Соловей вважає, 
що строки розслідування затягують-
ся навмисно: «Захід із самого почат-
ку був зацікавлений у тому, щоб не до-
водити справу до кінця. Зараз ми бачи-
мо, що відповідальність за збитий літак 
МН17 розмивається. Насправді ж, уп-
родовж декількох днів після цієї трагіч-
ної катастрофи все було відомо: були дані 
об’єктивного контролю, які знаходять-
ся в руках американців. Їм не дали ходу 
тому, що від них почали б вимагати рішу-
чих кроків. А в цьому ніхто не зацікавле-
ний, окрім рідних загиблих і України».

 Конгресмен США Чарлі Кента зазна-
чив, що «звіт міжнародних слідчих (ве-
ресень 2016 року. — Авт.) лише підтвер-
джує те, що ми знали раніше — на дру-
гий день після катастрофи малайзійсь-
кого літака».
 На четвертий день після знищен-
ня літака МН17, коли вже ні в кого не 
було сумнівів, що він був збитий росій-
ським «Буком», США як постійний член 
РБ ООН не ініціювали питання про ство-
рення міжнародного трибуналу на засі-
данні Радбезу ООН 21 липня 2015 року.
 Через пару днів після авіакатастрофи 
англійські, а згодом і американські га-
зети написали, що літак МН17 був зби-
тий російським «Буком» і вся відпові-
дальність за його знищення і загибель 
людей лежить на Росії. Достатньо по-
дивитися заголовки газет: «Путін вбив 
мого сина» (DailyMail ), «Війна Путіна» 
(DailyNews), «Ракета Путіна» (TheSun), 
«Жертви Путіна» (DailyMirror), «Кров 
на його руках» (TheWeek–USA).
 Відповідно до чинного криміналь-
ного законодавства США, Нідерландів 
і України, президент США Барак Обама 
є пособником вчинення терористично-
го акту у вигляді «приховування слідів 
злочину» або «сприяння приховуван-
ню злочину». За таких обставин він має 
бути допитаний слідчими Міжнародної 
слідчої групи (МСГ), генеральним про-
курором Нідерландів і понести покаран-
ня, визначене судом.

Незаперечні факти, 
або Хто «цілує Путіна в дупу»
 У липні 2018 року австралієць Ен-
тоні Маслін, який із дружиною втратив 
трьох дітей у катастрофі рейсу МН17 у 
небі над Донбасом, написав відкритого 
листа президенту США Дональду Трам-
пу після того, як той зустрівся і провів 
спільну прес-конференцію з президен-
том Росії Путіним у Гельсінкі 17 липня 
2018 року. 
 «Містере Трамп, ви винайшли тер-
мін і багато говорили про «фейкові но-
вини». Але давайте спробуємо поговори-
ти про те, що не є фейком, — ідеться в 
листі, опублікованому паном Масліним 
на своїй сторінці у «Фейсбуці». — Да-
вайте назвемо це незаперечними факта-
ми. Вам не потрібно нічого шукати; не-
заперечне означає щось, що неможливо 
заперечувати або спростовувати. Паса-
жирський літак рейсу МН17 було збито 
— було вбито 298 невинних людей — це 
незаперечний факт. Літак збили росій-
ською ракетою — це незаперечний факт. 
Це вбило трьох наших прекрасних діто-
чок і їхнього дідуся, це зруйнувало наше 
життя і багато інших життів — це неза-
перечний факт. Це сталося чотири роки 
тому (лист від липня 2018-го. — Авт.) — 
це незаперечний факт. Це зробила люди-
на (Путін), чию дупу ви тільки що роз-
цілували: той, хто продовжує брехати 
про цю трагедію, — це також незапе-
речний факт. Те, що я відчуваю до вас 
обох, — це не гнів, це щось набагато гір-
ше. Це жалість. У вас немає співчуття до 
ближнього, і ви явно не маєте поняття, 
що таке любов. У вас немає нічого цьо-
го». До свого листа Ентоні Маслін додав 
фото своїх загиблих дітей. 
 Доповню справедливе твердження 
австралійця Масліна й іншими факта-
ми, які є незаперечними:
 1. РФ є державою-агресором, держа-
вою-терористом, державою, яка спонсо-
рує тероризм, державою, яка є реальною 
загрозою існування цивілізації.
 2. Збиття пасажирського літака було 
заздалегідь спланованим терористич-
ним актом.
 3. Рішення про направлення в оку-
пований Донбас ЗРК «Бук», яким зби-
ли малайзійський «Боїнг», ухвалив 
Путін.
 4. Організаторами терористичного 
акту, що призвів до загибелі 298 людей, 
є президент РФ Путін і його військово-
політичне оточення (їхні прізвища мною 
встановлені й опубліковані).
 5. РФ була єдиною країною, яка на-
клала вето на проєкт резолюції про ство-
рення Міжнародного кримінального 
трибуналу для засудження осіб, винних 
у знищенні літака МН17.

ГУЧНА СПРАВА 

Покарати зло
Момент істини: 
чи спроможне 
правосуддя Нідерландів 
засудити вбивцю 
Путіна і його 
терористичну 
організацію

■

На 18 липня 2014 року Путіним було заплановане масштабне 
вторгнення в Україну. Для нас, українців, 298 жертв літака стали 
ангелами-охоронцями, їхня смерть завадила цим планам. 

Продовження стор. 8—10

Діти Ентоні Масліна: 
Мо, Отіс і Еві — разом із дідусем 
Ніком Норрісом були вбиті Путіним.

❙
❙
❙
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«Стрілочники»
 19 червня 2019 року генеральний про-
курор Нідерландів Фред Вестербеке і голо-
ва Національної поліції Вільберт Пауліс-
сен озвучили на брифінгу офіційну версію 
результатів розслідування і назвали пріз-
вища чотирьох підозрюваних у знищен-
ні літака: Сергія Дубинського (позивний 
«Хмурий»), Ігоря Гіркіна («Стрєлок»), 
Олега Пулатова («Гюрза») — всі троє гро-
мадяни РФ — і Леоніда Харченка («Кріт») 
— громадянин України. Згодом Генераль-
на прокуратура Нідерландів видала між-
народні ордери на їхній арешт і висунула 
їм офіційні обвинувачення.
 Мені заздалегідь були відомі прізвища 
осіб, відібраних генеральним прокурором 
Нідерландів та керівництвом генеральної 
прокуратури і СБ України на роль «стрі-
лочників» (цапів відбувайлів) — співучас-
ників знищення малайзійського «Боїнга» 
у виді двох дрібних «організаторів» (Гір-
кіна і Дубинського) і двох «пособників» 
(Пулатова і Харченка). 
 Про одного з цих «організаторів» до-
ставки «Бука» в Донецьк та його роль 
у збитті літака МН17 Ігоря Гіркіна я 
розповів ще чотири роки тому в статті 
«Кремль — вбивця» («Україна молода», 
5 травня 2016 р., № 55). У зазначеній пуб-
лікації, а також у статті «Путін — теро-
рист № 1» («Україна молода», 5 жовтня 
2016 р., № 125) я назвав замовника теро-
ристичного акту — президента РФ Путі-
на, його організаторів — окремих пред-
ставників військово-політичного керів-
ництва Росії та виконавців злочину — офі-
церів 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО 
ЗС РФ (їхні прізвища, посади, звання та 
фото опубліковані у статті).
 Прізвища і позивні трьох інших «стрі-
лочників» (Дубинського, Пулатова і Хар-
ченка), їхню роль у знищенні літака, я 
опублікував у статті «Путін — гібрид Гіт-
лера-Сталіна» («Україна молода», 20 лю-
того 2018 р., № 20). У статті «Якби не 
Путін — ми були б живі» («Україна моло-
да», 27 лютого 2018 р., № 23) я опубліку-
вав повний список керівників вищого ко-
мандного складу ЗС РФ на чолі з Путіним, 
причетних до збиття літака, щодо яких, 
на мою думку, як колишнього слідчого, 
зібрано достатньо доказів для оголошен-
ня підозри в організації вчинення теро-
ристичного акту, що призвів до загибелі 
298 людей. 
 У своїх публікаціях і офіційних звер-
неннях до генерального прокурора Украї-
ни Юрія Луценка і керівництва СБУ я не-
одноразово рекомендував їм оголосити 
президенту РФ Путіну і керівникам вищо-
го командного складу ЗС РФ (їхні прізви-
ща, посади, звання були зазначені) підоз-
ру в організації вчинення терористичного 
акту, за попередньою змовою групою осіб, 
що призвів до загибелі людей (ч.3 ст.27, 
ч.3 ст.258 КК України), обрати підозрюва-
ним запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою і оголосити їх у міжнародний 
розшук.
 У серпні 2016 року міністр юстиції 
Павло Петренко стверджував: «Ми може-
мо оголошувати підозру Путіну, якщо він 
порушив українське законодавство, його 
посада не має значення». 
 У грудні 2017 року перший заступ-
ник генерального прокурора України 
Дмитро Сторожук, який входив до скла-
ду Міжнародної слідчої групи, наголо-
сив, що, відповідно до Угоди між Украї-
ною і Нідерландами, судовий процес у на-
ціональному суді Нідерландів не позбав-
ляє Україну можливості звертатися до 
українського суду з обвинувальними ак-
тами щодо осіб, причетних до знищення 
літака. У кожній країні-учасниці спіль-
ної МСГ є своє кримінальне проваджен-
ня, своє слідство, ми знаходимо докази і 
матимемо можливість звертатися в націо-
нальні суди з клопотанням про засуджен-
ня винних у збитті літака, зазначив Сто-
рожук.
 Проте лише 18 червня 2019 року Голо-
вне слідче управління СБУ за погоджен-
ням Генеральної прокуратури України 
виявилося спроможним офіційно оголоси-
ти повідомлення про підозру «стрілочни-
кам» Гіркіну і Дубинському в організації 
вчинення терористичного акту, за попе-
редньою змовою групою осіб, що призвів 
до загибелі людей ( ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК 

України), а Пулатову і Харченку — у по-
собництві вчинення терористичного акту, 
за попередньою змовою групою осіб, що 
призвів до загибелі людей (ч.5 ст.27, ч.3 
ст.258 КК України). 
 Після закінчення брифінгу генераль-
ного прокурора Нідерландів 19 червня 
2019 року Юрій Луценко, який був при-
сутнім на ньому, заявив журналістам, що 
МСГ готує підозри широкому колу при-
четних до збиття літака рейсу МН17 і має 
«дорожню карту» подальшого розсліду-
вання. «Наступними підозрюваними бу-
дуть особи від солдатів, полковників і ге-
нералів до найвищого політичного та вій-
ськового керівництва Російської Феде-
рації. Остання розмова між Гіркіним і 
Сурковим (помічником президента РФ 
на той час. — Авт.) за двома криптовани-
ми кремлівськими телефонами багато про 
що каже уважним аналітикам»,— наголо-
сив Луценко. 
 Зеленський, у свою чергу, привітав 
висновки МСГ у справі знищення малай-
зійського літака і висловив надію, що на 
лаві підсудних будуть не лише ті, кому 
СБУ оголосило підозру, а всі ті, хто вин-
ний у «зухвалому вбивстві невинних ді-
тей, жінок і чоловіків».
 Я сподівався, що після таких заяв Лу-
ценка і Зеленського ніщо не буде зава-
жати Генпрокуратурі та СБУ порушити 
кримінальне провадження щодо прези-
дента Росії Путіна та вказаних мною осіб 
вищого військового командування ЗС РФ 
і військових 53-ї ЗРБ, оголосити їм підоз-
ру в організації вчинення терористичного 
акту, обрати підозрюваним міру запобіж-
ного заходу та оголосити їх у міжнарод-
ний розшук.
  Проте досі обіцяних «підозрюваних 
найвищого політичного та військового 
керівництва РФ» у знищенні МН17 так і 
не з’явилось. Більше того, один із ключо-
вих свідків — Володимир Цемах (позив-
ний «Борисич»), командир роти ППО так 
званої «ДНР» у місті Сніжне, звідки росій-
ською ракетою було збито літак МН17, — 
за наполяганням Путіна і за згодою Зе-
ленського  був звільнений з-під варти і 7 
вересня 2019 року переданий у Росію в 
рамках обміну полоненими. 
 Такі дії Зеленського, з точки зору здо-
рового глузду, політичної доцільності і ви-
мог Конституції України (ст.25), яка за-
бороняє видачу своїх громадян іншій де-
ржаві, є антиконституційними, злочин-
ними і просто маразмом! 
 11 вересня прокуратура Нідерлан-

дів офіційно оголосила підозру Цемаху в 
співучасті знищення літака рейсу МН17. 
У грудні СБУ оголосила його в розшук.

Загрози зриву судового процесу в справі 
МН17
 Генпрокурор Нідерландів Фред Вес-
тербеке заявив, що його країна готова на-
дати російським військовим (у статусі 
свідків), які транспортували чи супрово-
джували «Бук», ракетою з якого був зби-
тий малайзійський літак, а також особам, 
яким відомо, хто причетний до його зни-
щення, гарантії захисту і безпеки, а також 
притулок в обмін на їхні свідчення в суді.
 На сьогодні 13 свідків у справі знищен-
ня літака залишаються засекреченими, 
оскільки, за висновками Генеральної про-
куратури Нідерландів, їх здоров’я і жит-
тя перебувають під реальною загрозою. Ці 
свідки отримають кодове ім’я, заявили в 
міністерстві юстиції країни.
 За моєю інформацією, сьогодні Нідер-
ланди, як ніколи, «окуповані» агентурою 
спецслужб Росії, яка розшукує цих свід-
ків із метою залякування, викрадення або 
ліквідації, щоб вони не дали свідчення у 
суді. 
 Для висвітлення судового процесу в Га-
агу прибуде велика кількість журналістів 
і представників правозахисних організа-
цій із різних країн, серед яких будуть 
агенти спецслужб Росії з документами 
прикриття. Їхнє завдання — розшифру-

вати та ідентифікувати свідків, виявити 
місця їхнього проживання, а також вста-
новити їхніх рідних. Далі будуть працю-
вати так звані групи «евакуації» або «за-
чистки».
 Не виключаю вчинення серії терорис-
тичних актів, щоб дестабілізувати ситуа-
цію в країні, спровокувати масові безпо-
рядки в Гаазі й зірвати судовий процес. 
За моєю інформацією, заплановані різно-
манітні інформаційні атаки — вкид фей-
кових повідомлень психологічного харак-
теру, щоб посіяти тривогу, страх і пані-
ку серед населення. Наприклад, анонім-
ні повідомлення про те, що приміщення 
суду або прилеглі до нього будівлі заміно-
вані. Поширення в Європі коронавірусу 
буде використано російською агентурою 
для нагнітання обстановки в Нідерландах 
через підконтрольні закордонні ЗМІ й со-
ціальні мережі. 
 Для підривної роботи спецслужби 
РФ будуть використовувати так званих 
«друзів Путіна» і «приятелів Росії» серед 

нідерландських політичних партій, гро-
мадських організацій, фондів, членів пар-
ламенту. 
 Нагадую, що Росія через фейкові но-
вини, «фейкових українців» (молодих 
росіян), які проживають у Нідерландах, 
та членів лівого крила нідерландсько-
го парламенту і місцевих мігрантів-при-
хильників росіян,  масово впливала на сві-
домість нідерландців під час референдуму 
(квітень 2016 року) щодо ратифікації Уго-
ди про асоціацію ЄС з Україною, звинува-
чуючи її у знищенні малайзійського літа-
ка. Серед загиблих, нагадаю, найбільше 
було громадян Нідерландів — 193 особи. 
 Як  наслідок російського впливу та по-
ширеної брехні — 61% нідерландців, які 
взяли участь у референдумі, висловився 
проти ратифікації зазначеної Угоди. Пе-
реконаний (особисто бачив настрої нідер-
ландців), що таких результатів референ-
думу не було б, якби Генеральна прокура-
тура і Рада безпеки (DSB) Нідерландів, які 
ще на початку 2015 року достеменно зна-
ли, хто збив літак МН17, своєчасно довели 
правдиву інформацію до своїх громадян.
 Лише наприкінці вересня 2016 року 
(через 5 місяців після референдуму) сві-
това спільнота почула куций звіт генпро-
курора Нідерландів і МСГ про те, що па-
сажирський авіалайнер МН17 був збитий 
«Буком» 53-ї ЗРБ ППО ЗС РФ, доставле-
ним на окуповану російськими військо-
вими формуваннями територію України, 

який після знищення літака був поверну-
тий назад у Росію.

«Депутати — іуди»
 У травні 2018 року президент РФ Путін 
голослівно звинуватив Україну в тому, 
що «вона порушила міжнародні правила 
і не закрила повітряний простір над тери-
торією, де проходили бої». Підхопивши 
путінське «наша пісня гарна, починаємо 
знову», парламент Нідерландів 8 жовт-
ня 2019 року «одноголосним хором про-
співав» за рішення про проведення роз-
слідування обставин незакриття Украї-
ною повітряного простору над Донбасом 
17 липня 2014 року — у день збиття літа-
ка рейсу МН17. «Заспівувачами» (ініціа-
торами) розслідування виступили депута-
ти Палати представників від Християнсь-
ко-демократичної партії і соціалістичної 
партії — так звані «друзі Росії» й «агенти 
впливу» Путіна.
 Міністр закордонних справ Нідерлан-
дів Стеф Блок під час дебатів у парламен-
ті повторив офіційну позицію уряду про 
відсутність обґрунтованих юридичних 
доказів для притягнення України до від-
повідальності та заявив, що уряд не ба-
чить причин для нового розслідування. 
Проте парламентарії проігнорували неза-
перечні аргументи свого міністра і підтри-
мали вбивцю Путіна. 
 За допомогою російської агентури 
політичного впливу в нідерландському 
парламенті й громадянському суспільс-
тві країни, а також через діаспору росіян 
у Нідерландах Путін вживає усіх можли-
вих заходів (від дезінформації до шанта-
жу і підкупу) через підпорядковані йому 
МЗС, СЗР, ФСБ, ГРУ РФ, щоб перекласти 
на Україну свою провину за вбивство 298 
людей, які були на борту МН17.
 25 червня 2019 року 5 із 7 представ-
ників у ПАРЄ від парламенту Нідерлан-
дів проголосували за повернення делега-
ції Росії без будь-яких обмежень до ПАРЄ 
(проти проголосували депутати Петра 
Стієнен і Пітер Омцігт). І це — попри те, 
що саме Нідерланди зазнали найбільших 
втрат у катастрофі малайзійського літа-
ка. Цим голосуванням «депутати-іуди» 
під «специфічним» впливом Росії зради-
ли пам’ять загиблих і рідних жертв тра-
гедії, які у своєму листі до Парламентсь-
кої Асамблеї вимагали не допустити по-
вернення Росії з правом голосу в ПАРЄ.

Ризики вчинення терористичних актів 
присутні 
 З урахуванням різкого загострення 
відносин між Туреччиною і Росією (ситу-
ація на межі війни) та великої кількості 
іммігрантів у Нідерландах з неєвропей-
ських країн, а також біженців і вимуше-
них переселенців із Сомалі, Сирії, Іраку, 
Еритреї, Афганістану (майже всі вони му-
сульмани), настійливо рекомендую своїм 
колегам зі спецслужб і поліції Нідерлан-

Для висвітлення судового процесу в Гаагу прибуде велика кількість 
журналістів, серед яких будуть агенти спецслужб Росії. Їхнє 
завдання — ідентифікувати свідків. Далі будуть працювати так 
звані групи «зачистки».

Зустріч Путіна і Обами на Генасамблеї ООН, Нью-Йорк, 29.09.❙

ГУЧНА СПРАВА 
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дів не ігнорувати можливих загроз і про-
вокацій, які російські агенти вміло будуть 
використовувати за участю зазначених 
категорій іноземців, а вжити необхідних, 
а можливо, і надзвичайних заходів для по-
передження і недопущення протиправних 
і провокаційних акцій з боку Росії під час 
судового засідання.
 Нагадаю, що в грудні 2018 року в Ні-
дерландах затримали чотирьох інозем-
ців «не із західних країн» віком від 30 до 
40 років, а в німецькому місті Майнці, за 
запитом нідерландської сторони, був аре-
штований 26-річний сирієць. За даними 
поліції, вони готували теракти в Нідер-
ландах.
 У березні 2019 року уродженець Ту-
реччини Гьокмен Таніша у нідерландсь-
кому місті Утрехт відкрив вогонь по паса-
жирах трамваю: троє людей були вбиті, ще 
п’ятеро зазнали поранень. 
 За повідомленням Euronews, наприкін-
ці листопада 2019-го поліція Нідерландів 
арештувала двох іноземців, які планували 
вчинити перед Новим роком теракт із ви-
користанням вибухівки і поясу шахіда. 
 Представники прокуратури Нідерлан-
дів заявили, що ризики здійснення теро-
ристичних актів у країні досі присутні. 
 Зауважу, що турки, які проживають у 
Нідерландах, складають 2,5% населення 
цієї країни або понад 430 000 осіб. Іслам в 
Нідерландах сповідує 5% громадян (май-
же мільйон мусульман). 
 Скориставшись загостренням ситуації 
з Туреччиною після ескалації бойових дій 
у сирійській провінції Ідліб, де загинули 
36 турецьких солдатів у результаті атак 
військ Башара Асада і РФ, та відкриттям 
Туреччиною свого кордону для безпереш-
кодного виїзду всіх біженців, включаючи 
сирійців, до країн ЄС, російські спецслуж-
би спробують спровокувати міжрелігійні 
і міжетнічні конфлікти на кордоні з ЄС і в 
Нідерландах. 
 У разі ускладнення ситуації і наявності 
серйозної оперативної інформації раджу 
спецслужбам Нідерландів звернутися по 
допомогу до провідних країн НАТО, що 
мають досвід боротьби з терористичними 
проявами, які спецслужби РФ проводять 
за кордоном «Під чужим прапором». 
 До завершення судового процесу над 
Росією, на яку уряди «Нідерландів і Авс-
тралії поклали відповідальність за її 
участь у збитті МН17», нідерландським 
правоохоронцям і спецслужбам у своїй 
діяльності необхідно керуватися принци-
пом «береженого Бог береже!».

Спецоперації Путіна «Під чужим 
прапором»
 Євген Марчук, перший голова СБУ, 
який віддав спецслужбі понад 30 років 
свого життя, ознайомившись з опубліко-
ваними матеріалами мого розслідуван-
ня про обставини збиття літака МН17, на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» зауважив таке 

(процитую — це дуже важливо почути з 
вуст професіонала такого рівня в контексті 
тих подій, які відбуваються і можуть від-
бутися навколо України!): «Спецслужби, 
особливо розвідувальні, провідних країн 
світу добре знають, що таке спецоперації 
«Під чужим прапором» («чужими рука-
ми жар загрібати». — Авт.). Суть, думаю, 
зрозуміла не тільки спеціалістам, хоча 
там є дуже багато особливостей для про-
фесіоналів. Глибоко вдивляючись у суть 
наших проблем із Угорщиною, Польщею 
і особливо з Нідерландами, які періодич-
но почали спалахувати саме після того, 
як Росія розпочала агресію проти Украї-
ни, можна побачити чіткі прикмети таких 
операцій проти України. Особливо, коли 
звернути увагу на нібито випадкові збіги 
в часі і чітку націленість нібито не росій-
ських атак проти України саме в контекс-
ті українсько-російських проблем, на за-
діяні ресурси цих операцій... І ще багато-
багато чого».
 «І от знову Нідерланди. Недавній ре-
ферендум у цій країні щодо європейсько-
го вибору України, тепер — розслідуван-
ня ролі України в катастрофі малайзійсь-
кого пасажирського авіалайнера над тери-
торією України. І Росія тут ні при чому. 
Єдине співпадіння — як тільки було ого-
лошено про дату початку вже судового 
розгляду справи по МН17, так і раптом не-
сподівана ініціатива в самих Нідерландах 
про необхідність розслідування ролі Ук-
раїни у цій катастрофі»,— наголосив Єв-
ген Марчук.
 «Мені доводилося очолювати розсліду-
вання двох складних авіакатастроф із чис-
ленними жертвами пасажирського літа-
ка й окремо — військового. Тому я добре 
знаю, яка це важка, копітка і нервова ро-
бота із залученням великої кількості екс-
пертів. Саме тому я пропоную прочитати 
цей високопрофесійний матеріал про па-
ралельне розслідування причин загибелі 
авіалайнера МН17 над територією Украї-
ни, яке довгий час за власною ініціативою 
проводив генерал-лейтенант СБУ, Герой 
України Григорій Омельченко з групою 
експертів. У тому числі й іноземних. Да-
ний матеріал допоможе вам правильно 
орієнтуватися, коли ця операція «Під чу-
жим прапором» почне з міжнародним гур-
котом розгортатися проти України»,— на-
голосив Євген Марчук.

Кривавий план Путiна
 Приведу резолютивну частину свого 
звіту про підсумки розслідування збиття 
малайзійського лайнера МН17, який на-
правив зацікавленим сторонам.
 У лютому-березні 2014 року представ-
ники вищого військово-політичного керів-
ництва РФ на чолі з президентом Путіним 
вступили у злочинну змову та домовили-
ся про здійснення протиправних умисних 
дій, спрямованих на порушення суверені-
тету та територіальної цілісності України, 

зміну меж її території та державного кор-
дону, порушення порядку, встановленого 
Конституцією України. Досягти зазначе-
ної мети вказані особи вирішили шляхом 
використання підрозділів ЗС РФ, ство-
рення і фінансування терористичних ор-
ганізацій, створення в їхньому складі не-
законних збройних формувань. При цьо-
му Путін і його підлеглі усвідомлювали, 
що такі протиправні дії, безумовно, приз-
ведуть до загибелі дуже великої кількості 
людей, в першу чергу мирних жителів Ук-
раїни, заподіяння значних матеріальних 
збитків та інших тяжких наслідків. 
 У період березня — квітня 2014 року на 
виконання попередньо розробленого війсь-
ково-політичним керівництвом РФ (Путін, 
Сурков, Аксьонов, Шойгу, Герасімов, Сер-
гун та інші — вказані нижче) злочинного 
плану, спрямованого на порушення тери-
торіальної цілісності України та зміни меж 
її території, керівники та службові особи 
спецслужб ФСБ, СЗР та ЗС РФ шляхом 
віддавання наказів підлеглим співробітни-
кам та військовослужбовцям організували 
на території РФ та тимчасово окупованій 
(анексованій) території АР Крим навчання, 
фінансування та матеріальне забезпечення 
(постачання озброєння, боєприпасів, війсь-
кової техніки та іншого майна) озброєних 
злочинних груп. Ці незаконні збройні фор-
мування під безпосереднім керівництвом 
розвідувальних диверсійних груп, які очо-
лювали кадрові офіцери Головного управ-
ління ГШ ЗС РФ (колишнє ГРУ, началь-
ник — генерал-полковник Сергун), дію-
чи на виконання наказів президента РФ 
Путіна і воєначальників ЗС РФ, утвори-
ли контрольовані ними терористичні ор-
ганізації «Донецька Народна Республі-
ка» (далі — «ДНР») і «Луганська Народна 
Республіка» (далі — «ЛНР») та увійшли 
до їх структури. 
  12 квітня 2014 року громадянин РФ 
Гіркін І. В., діючи на виконання вище-
вказаного злочинного плану, прибув до 
м. Слов’янськ Донецької області для ство-
рення незаконного збройного формуван-
ня «ДНР» та проголосив себе так званим 

міністром оборони «ДНР».
 У період квітня-червня 2014 року на ви-
конання визначених йому завдань Гіркін, 
перебуваючи у м. Слов’янськ, використо-
вуючи з метою конспірації анкетні дані 
Стрєлкова Ігоря Івановича та ідентифіку-
ючі позивні «Стрєлок» (він же «Перший»), 
створив незаконний збройний підрозділ 
«ДНР». До його складу Гіркін залучив вій-
ськовослужбовців ГУ ГШ ЗС РФ, а також 
декілька тисяч осіб із числа проросійськи 
налаштованих мешканців Донецької і Лу-
ганської областей та громадян РФ, які ви-
явили бажання брати участь у діяльності 
терористичної організації. Зокрема, пол-
ковника ГУ ГШ ЗС РФ Сергія Дубинсько-
го (якому 2 серпня 2014 року, з нагоди дня 
повітряно-десантних військ Росії, Путін 
присвоїв звання генерала-майора), Олега 
Пулатова та громадянина України Леоні-
да Харченка та інших осіб, які вступили у 
попередню злочинну змову щодо вчинен-
ня терористичних актів та особливо тяж-
ких злочинів на території України.
 Продовжуючи свою злочинну діяль-
ність, Гiркiн 8 червня 2014 року об 11 
год. 30 хв. звернувся до призначеного 
керівництвом РФ так званого т. в. о. гла-
ви Республіки Крим (тимчасово окупова-
ної РФ території України — АРК) Аксьо-
но ва С. В. та повідомив йому, що перебу-
ває в м. Слов’янськ Донецької області в 
оточенні українських урядових військ, і 
запросив «масштабну російську допомо-
гу» у вигляді танків, протитанкової ар-
тилерії, комплексів протиповітряної обо-
рони з підготовленими екіпажами. Того 
ж дня об 11 год. 46 хв. Аксьонов особис-
то повідомив Гіркіну, що, на його прохан-
ня, у РФ уже сформовано єдиний коорди-
наційний центр і документи, які потрібні 
для його підтримки, вже готують. 
  23 червня 2014 року о 5 год. 30 хв. на 
виконання попередньо розробленого зло-
чинного плану військово-політичного 
керівництва РФ і узгодженого з президен-

том Путіним, на підставі наказів №328 від 
19 червня 2014 року та №329 від 21 чер-
вня 2014 року та заявки №602 від 21 чер-
вня 2014 року на супроводження транспор-
тних засобів в/ч 32406 (53-тя ЗРБ ЗС РФ), 
колона, що налічувала 41 одиницю війсь-
кової техніки зі складу зазначеної військо-
вої частини, яка перевозила у тому числі 
6 «Буків» з бортовими номерами 211, 212, 
221, 231, 232, 332, вирушила з розташу-
вання в/ч 32406 (м. Курськ, РФ) для про-
ведення «тактичних навчань на незнайо-
мій місцевості». Супровід зазначеної ко-
лони здійснювали територіальні підроз-
діли військової автомобільної інспекції 
№47 та №56 ЗС РФ.
  При цьому «Бук» (борт №332), з якого 
потім збили малайзійський літак, перево-
зив вантажний автомобіль КамАЗ 65225, 
державний реєстраційний номер 4267 АН, 
причеп ЧМЗАП 9990 ХР 4679. Відповідно 
до зазначених наказів колона військової 
техніки з 6-ю СВУ ЗРК «Бук» мала прослі-
дувати за маршрутом: сел. Маршала Жу-
кова — с. Тім — м. Старий Оскол — м. Ос-
трогозьк — м. Розсош — м. Міллерове — 
хутір Ніжнемітякін, куди повинна була 
прибути 24 червня 2014 року.
  Проте внаслідок зміни маршруту коло-
на 23 червня 2014 року прослідувала: сел. 
Маршала Жукова — с. Нікольське — сел. 
Троїцький — м. Старий Оскол — с. Незна-
мове — с. Городище. 24 червня — за мар-
шрутом: с. Расховець — м. Алексєєвка — 
м. Розсош. 25 червня колона прибула до м. 
Міллерове Ростовської області, яке розта-
шоване за 25 кілометрiв від кордону з Ук-
раїною в районі Луганської області. 
  6 липня 2014 року о 17 год. 13 хв. Ду-
бинський, перебуваючи в захопленому 
офісі корпорації «Індустріальна спілка 
Донбасу» за адресою: Україна, Донецьк, 
вул. Щорса, б. 48, викликав до себе під-
леглого бойовика Пулатова і повідомив, 
що вони отримали завдання «пробити 
коридор» через кордон до РФ у районі с. 
Дмитрівка Сніжнянського району Донець-
кої області. Тоді ж Дубинський дав вказів-
ку Пулатову ввечері відбути до вказаної 

місцевості та провести розвідку на місці.
  На підставі телеграми начальника 
військ ППО 20-ї гвардійської армії ЗВО 
РФ від 13 липня 2014 року, №8/1358/ІІІ 
та наказу т. в. о. командира в/ч 32406 під-
полковника К. Демидова і т. в. о. началь-
ника штабу майора Р. Горлатих від 15 лип-
ня 2014 року №129, велика група офіцерів 
і військовослужбовців контрактної служ-
би на чолі з командиром 53-ї ЗРБ полков-
ником С. Мучкаєвим були «відправлені 
у відря дження з 15 липня в м. Міллерове 
Ростовської області для несення бойового 
чергування». 
  14 липня 2014 року в м. Сорокине (ко-
лишнє Краснодон) Луганської області від-
булася нарада за участі Гіркіна та інших 
командирів терористичних підрозділів 
«ЛНР», «ДНР» щодо їх підпорядкування 
новоствореному в Краснодоні штабу під 
керівництвом головного інспектора міно-
борони по Центральному воєнному округу 
РФ, генерал-полковника Миколи Ткачова 
(позивний «Дельфiн») та його заступників: 
полковника ГУ ГШ МО РФ Олега Іванніко-
ва (позивний «Дунай» він же «Оріон») та 
особи з позивним «Ельбрус». Тоді ж були 
вирішені питання координації бойових дій 
терористичних організацій та їх централі-
зованого забезпечення військовою техні-
кою з території РФ зазначеним штабом.
  15 липня 2014 року, за результатами 
зазначеної наради та з метою виконання 
отриманого з Москви завдання прорвати 
оборону українських військ у Сніжнянсь-
кому районі Донецької області та створи-
ти так званий «коридор» до Ростовської об-
ласті РФ для подальшого повномасштабно-
го вторгнення ЗС РФ на територію Украї-
ни, збройний підрозділ під керівництвом 
Гіркіна з території Росії отримав додатко-
во 4 танки Т-64, 3 самохідні артилерійські 
установки «Гвоздика» та бронетранспор-
тер БТР-80.

З метою конспірації присутності військової техніки ЗС РФ в 
Україні бортовий номер «Бука» — 332 — був майже повністю 
зафарбований.

«Стрілочники» Гіркін, Дубинський, Пулатов, Харченко.❙
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Чому потрібен був «Бук»
 16 липня 2014 року збройні підрозділи 
«ДНР» під керівництвом Гіркіна загаль-
ною чисельністю понад 800 бойовиків, на 
виконання «наказу з Москви», здійсни-
ли спробу прориву оборони українських 
військ у районі кургану Савур-Могила у 
Сніжнянському районі Донецької облас-
ті. Проте внаслідок оборонних бойових 
дій ЗС України, у тому числі із застосу-
ванням авіації, бойовики Гіркіна зазнали 
значних втрат в особовому складі та вій-
ськовій техніці. У зв’язку з цим було при-
йнято рішення: подальший наступ здій-
снювати під прикриттям військових сис-
тем протиповітряної оборони.
 З цією метою в ніч iз 16 на 17 липня 
2014 року СВУ ЗРК «Бук» 53-ї ЗРБ ЗС 
РФ (бортовий номер 332) з чотирма раке-
тами класу «земля-повітря» серії 9М38 
таємно було переміщено через держав-
ний кордон України з Росією за маршру-
том: м. Донецьк Ростовської області РФ — 
смт Сєвєрний Луганської області — м. Со-
рокине (колишній Краснодон) Луганської 
області. З метою конспірації присутності 
військової техніки ЗС РФ бортовий номер 
«Бука» — 332 — був майже повністю за-
фарбований.
  У подальшому вказаний «Бук» ван-
тажним трейлером «Вольво» разом iз 
російським військовим екіпажем у суп-
роводі бойовиків «ДНР» (за маршрутом: 
м. Сорокине (колишній Краснодон) Лу-
ганської області — м. Молодогвардійськ 
— сел. Хрящувате — м. Луганськ — м. 
Перевальськ — м. Дебальцеве — м. Вуг-
легірськ — м. Єнакієве — м. Жданівка — 
смт Нижня Кринка — м. Харцизьк — м. 
Макіївка — м. Донецьк) у період iз 4 год. 
28 хв. до 9 год. 7 хв. 17 липня 2014 року 
був доставлений до м. Донецьк. 
  У цей же день о 9 год. 08 хв. бойовик 
iз позивним «Бібліотекар» доповів Ду-
бинському, що доставив «Бук» разом iз 
російським екіпажем у Донецьк. О 9 год. 
53 хв. Дубинський дав вказівку бойови-
ку «Бібліотекар» передати установку 
«Бук» бо йовику Харченку. Через хви-
лину (о 09:54) Дубинський віддав наказ 
Харченку і Пилатову перевезти «Бук» 
до смт Первомайський у Сніжнянському 
районі Донецької області та здійснювати 
його подальшу охорону разом з іншими 
бойовиками.
  Того ж дня у телефонній розмові, яка 
відбулась об 11 год 24 хв., Дубинський 
повідомив іншому члену терористичної 
організації «ДНР», що 16 липня 2014 
року він і «Перший» (Гіркін) «розмовля-
ли з Москвою та вийшли на найвищий рі-
вень». 
  У період iз 10 год. 39 хв. по 12 год. 16 
хв. «Бук» вантажним трейлером «Воль-
во» разом iз російським військовим екі-
пажем (за маршрутом: м. Донецьк — 
м. Макіївка — м. Харцизьк — м. Зугрес 
— м. Шахтарськ — м. Чистякове (колиш-
нє Торез) — м. Сніжне) був переміщений 
до м. Сніжного Донецької області, де біля 
магазину «Фуршет», розташованого на 
вул. Леніна, буд. 20, був розвантажений 
із трейлера. 
  О 13 год. 39 хв. російським екіпажем 
«Бук» (за маршрутом у місті Сніжне: вул. 
Леніна — вул. Декабристів — вул. Кара-
петяна — вул. Гагаріна) своїм ходом був 
доставлений на вогневу позицію: сільсь-
когосподарське поле біля смт Первомай-
ський, південніше Сніжного Донецької 
області.

Збили «пташку», та не ту
 О 16 год. 19 хв. російський екіпаж 
«Бука» здійснив пуск ракети серії 9М38 
по пасажирському літаку «Боїнг 777-200» 
з реєстраційним номером 9М-МRD «Ма-
лайзійських авіаліній», рейс МН17, який 
слідував ешелоном польоту FL330, на ви-
соті приблизно 10100 метрів. 
 О 16 год. 20 хв. 03 сек. бойова части-
на (серії 9М314) ракети серії 9М38 вибух-
нула вище лівої сторони кабіни літака на 
відстані близько одного метра, внаслідок 
чого бойові елементи ракети одночасно 
відірвали кабіну літака від передньої час-
тини фюзеляжу і знищили повітряне суд-
но. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу за-
гинули. 
 За заводським номером 9Д1318869032, 

який чітко видно на поверхні корпусу дви-
гуна ракети, знайденого на місці падін-
ня уламків літака, експерти встановили, 
що перші п’ять знаків номеру і буква «Д» 
свідчать про те, що ракета була виготов-
лена на російському оборонному заводі в 
м. Долгопрудний Московської області.
  О 16 год. 37 хв., 16 год. 41 хв., 16 год. 
50 хв., 17 год. 16 хв. (за київським часом) 
17 липня 2014 року на сторінках Гіркіна у 
соціальних мережах «Твiттер» та «ВКон-
тактє» були оприлюднені повідомлення 
від імені Стрєлкова Ігоря Івановича, а та-
кож від імені так званого «ополчення» про 
збиття у районі Тореза літака Ан-26.
  Встановивши, що збили пасажирський 
літак, Гіркін у цей же день о 20 год. 30 хв., 
iз метою приховування особливо тяжко-
го злочину, віддав наказ Дубинському від-
правити «Бук» у супроводі двох БТРів до 
кордону з Луганською областю з метою 
подальшої його евакуації до Росії. У свою 
чергу, Дубинський о 22 год. 35 хв. віддав 
наказ Харченку перевезти «Бук» до кор-
дону з Луганською областю та передати 
його особам, які приїдуть зустрічати ус-
тановку.
  18 липня 2014 року о 7 год. 15 хв. 
«Бук» (за маршрутом: м. Сніжне — м. 
Хрустальний (колишній Красний Луч) — 
смт Фащівка — м. Дебальцеве — м. Пере-
вальськ — м. Луганськ — сел. Хрящувате 
— м. Молодогвардійськ — м. Суходільськ 
— смт Сєвєрний Луганської області — м. 
Донецьк Ростовської області РФ) вантаж-
ним трейлером «Вольво» вивезли до Рос-
товської області РФ. 
  Гіркін, Ткачов та Іванніков (громадя-
ни РФ) особисто координували і контро-
лювали хід доставки установки «Бук» в 
Україну та вивезення її назад у Росію піс-
ля знищення літака рейсу МН17 та дава-
ли по телефону вказівки особам, задія-
ним у доставці та евакуації «Бука». Їхнi 
телефонні розмови були перехоплені СБУ. 
Експерти підтвердили автентичність цих 
розмов і встановили, що голоси належать 
Гіркіну, Ткачову, Іваннікову та іншим 
ідентифікованим особам — співучасни-
кам збиття літака МН17. 
  Військові експерти стверджують, що, 
відповідно до нормативно-правових актів 
МО РФ, рішення про відправку в зарубіж-
ні країни чи в район воєнних конфліктів 
сучасної СВУ ЗРК «Бук» (саме таким «Бу-
ком» і був збитий малайзійський «Боїнг») 
могло бути прийнято лише за наказом чи 
з відома президента Росії Путіна.
  Після збиття літака рейсу МН17 Гір-
кін («як командуючий ЗС ДНР») видав на-
каз №432, яким зобов’язав своїх підлег-
лих бойовиків-мародерів, які «знаходи-
лися в зоні катастрофи і володіють особис-
тими речами загиблих, здати всі знайдені 
речі до 20:00 23 липня 2014 року в штаб 
ЗС ДНР». «Цінні предмети (годинники, 
сережки, кулони, інші прикраси і вироби 
з дорогоцінних металів) направити у Фонд 
оборони ДНР», — зазначено в наказі Гір-
кіна.

Я звинувачую!
 Аналіз встановлених мною доказів дає 
підстави зробити такі висновки:
 а) президент РФ Путін і його війсь-
ково-політичне оточення — міжнародні 
воєнні злочинці, які є реальною загрозою 
існування цивілізації;
 б) збиття пасажирського літака рейсу 
МН17 є заздалегідь спланованим терорис-
тичним актом, організованим Путіним і 
вищим військово-політичним керівниц-
твом РФ, з метою широкомасштабного 
військового вторгнення ЗС РФ в Україну, 
яке було заплановане на 18 липня 2014 
року, та окупації її південно-східних об-
ластей;
 в) відповідальність за збитий малай-
зійський літак і загибель людей має нести, 
в першу чергу, найвище політичне і вій-
ськове керівництво РФ на чолі з Путіним 
як організатори вчинення терористичного 
акту за попередньою змовою групою осіб, 
що призвів до загибелі людей, тобто у вчи-

ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, 
ч. 3 ст. 258 КК України.
 На підставі встановлених доказів, від-
повідно до вимог ст. ст. 214, 216, 218, 219 
КПК України, на початку липня 2019 
року я офіційно звернувся до ГПУ і СБУ з 
вимогою: 
 1. Внести до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань відомості про організа-
цію президентом РФ Путіним В. В. вчи-
нення терористичного акту, за поперед-
ньою змовою групою осіб, що призвів до 
загибелі людей. 
 2. Повідомити президенту РФ, верхов-
ному головнокомандувачу ЗС РФ Путі-
ну Володимиру Володимировичу, 7 жов-
тня 1952 р. народження, підозру в тому, 
що він, за попередньою змовою з групою 
осіб вищого військово-політичного керів-
ництва РФ, з метою провокації великого 
воєнного конфлікту і виправдання ши-
рокомасштабного військового вторгнен-
ня регулярних військ ЗС РФ в Україну 
для окупації її східно-південних облас-
тей, безпосередньо брав участь в організа-
ції терористичного акту, вчиненого із за-
стосуванням доставленої за його наказом 
в Україну з Росії СВУ ЗРК «Бук» номер 
№332, яка належала 53-й ЗРБ ЗС РФ (в/
ч 32406), з території Донецької області, 
підконтрольної російським окупаційним 
військам та їхнім найманцям, наслідком 
якого стало знищення о 16 год. 20 хв. 17 
липня 2014 року пасажирського літака 
«Боїнг 777-200», що призвело до загибелі 
298 людей, тобто у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК Ук-
раїни.
 3. Повідомити підозру в організації 
вчинення терористичного акту (знищен-
ні пасажирського літака МН17), за попе-
редньою змовою групою осіб, що призвів 
до загибелі людей, тобто у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 
258 КК України, таким особам: 
 — Владиславу Суркову, помічнику 
президента Росії;
 — Сергію Аксьонову, голові ради 
міністрів Республіки Крим як окупова-
ного (анексованого) суб’єкта РФ;
 — Сергію Шойгу, міністру оборони 
РФ, генералу армії; 
 — Валерію Герасімову, першому за-
ступнику міністра оборони, начальнику 
ГШ ЗС РФ, генералу армії;
 — Аркадію Бахіну, заступнику мініс-
тра оборони, генералу армії;
 — Ігорю Сєргуну, заступнику началь-
ника ГШ ЗС РФ, начальнику ГУ ГШ, ге-
нерал-полковнику (нині покійний);
 — Андрію Картаполову, начальнику 
Головного оперативного управління — 
заступнику начальника ГШ ЗС РФ, ге-
нерал-полковнику; 
 — Олегу Салюкову, головнокоманду-
вачу Сухопутних військ, генерал-полков-
нику;
 — Анатолію Сидорову, командувачу 
військами ЗВО, генерал-полковнику;
 — Віктору Астапову, начальнику 
штабу — першому заступнику команду-
вача військами ЗВО, генерал-лейтенан-
ту;
 — Олександру Леонову, командувачу 
військами ППО Сухопутних військ, гене-
рал-лейтенанту;
 — Олександру Лапіну, командува-
чу 20-ї гвардійської загальновійськової 

армії ЗВО, генерал-лейтенанту (до за-
вершення перебування на посаді, до 7 
липня 2014 року, установки «Буків» 2-
го дивізіону 53-ї ЗРБ були перекинуті з 
Курська на кордон з Україною);
 — Олександру Чайку, командувачу 
20-ї гвардійської загальновійськової ар-
мії ЗВО (з 8 липня 2014 року), генерал-
лейтенанту;
 — Олексію Золотову, командувачу 
зенітно-ракетного з’єднання ЗВО, гене-
рал-майору;
 — Андрію Коханову, начальнику 
ППО та авіації ЗВО, полковнику;
 — Віктору Гуменному, начальнику 
зенітно-ракетних військ РФ, генерал-
майору;
 — Миколі Ткачову (позивний «Де-
льфін»), головному інспектору Міні-
стерства оборони по Центральному воєн-
ному округу РФ, генерал-полковнику;
 — Олегу Іваннікову (позивний «Ду-
най», він же «Оріон»), полковнику ГУ 
ГШ МО РФ; 
 — Василю Гераніну, полковнику ГУ 
ГШ ЗС РФ, члену «Ради командирів Со-
юзу добровольців Донбасу»;
 — Ігорю Безлеру (позивний «Бєс»), 
підполковнику ГУ ГШ ЗС РФ; команди-
ру «групи Безлер»;
 — Сергію Мучкаєву, командиру 53-ї 
ЗРБ ЗС РФ (в/ч 32406), полковнику;
 — Дмитру Труніну, командиру 2-го 
дивізіону, підполковнику;
 — Олексію Ковтунову, Рафаелю Ав-
хадєєву, Дмитру Коюкову — команди-
рам батарей 2-го дивізіону, офіцерам;
 — Костянтину Мишкіну, Ігорю Субі-
чову, Євгену Гришину, Віталію Копен-
кову, Євгену Мальченку, Володимиру 
Полєжаєву, Вадиму Мягкову, Сергію 
Познякову, Сергію Обиночному, Павлу 
Кривошеєву — командирам установок 
«Бук» 2-го дивізіону, офіцерам;
 — Івану Краснопрошину, оператору 
ЗРК «Бук», сержанту; 
 — Валерію Стельмаху (позивні «Най-
манець» і «Батя»), коменданту м. Дзер-
жинська до 21 липня 2014 року;
 — Ігорю Українцю, командиру піхот-
ного загону «групи Мінера»;
 — Олександру Ходаковському, «мі-
ністру державної безпеки» «ДНР», ко-
мандиру батальйону «Схід».
 4.Обрати Путіну, Суркову, Аксьоно-
ву, Шойгу, Герасімову та вищезазначе-
ним генералам, офіцерам ЗС РФ і най-
манцям-бойовикам міру запобіжного за-
ходу тримання під вартою і оголосити їх 
у міжнародний розшук. 
 Своєму другу по Афганістану Сергію 
Тіунову, який проживає в Україні, під 
час повернення українських полонених 
Дубинський розповів, що збити літак їм 
наказали з Москви (цитую): «Це зроби-
ли виродки з Москви!». У 2015 році Путін 
особисто вручив Дубинському орден «За 
заслуги перед Вітчизною з мечами».
 Наголошую! Воєнні злочинці і теро-
ристи на чолі з Путіним, які повинні по-
нести покарання за знищення малайзій-
ського пасажирського лайнера МН17 та 
вчинення воєнної агресії проти України, 
у випадку супротиву при їх затриманні 
підлягають ліквідації!
 У ситуації, яка склалася у зв’язку з 
воєнною агресією Росії проти України, 
відповідно до норм міжнародного права, 
законів війни та національного законо-
давства України, ліквідація Путіна і ви-
щого військово-політичного керівництва 
Росії, яке організувало воєнну агресію 
проти нашої країни, вчинило терорис-
тичний акт проти малайзійського паса-
жирського літака, злочини проти миру, 
безпеки людства, міжнародного правопо-
рядку та воєнні злочини, буде визнана ле-
гітимною, правовою і законною, як вчи-
нена у стані необхідної оборони і край-
ньої необхідності, за аналогією вбивства 
терориста №1 Усами бен Ладена (знищен-
ня якого, за словами міністра закордон-
них справ РФ Лаврова, виправдано з точ-
ки зору міжнародного права і права на са-
мооборону).
 Кожен громадянин України має 
не лише право, а й конституційний 
обов’язок знищувати агресора, який 
посягнув на Вітчизну, її незалежність і 
територіальну цілісність. «Ворога Роду 
твого знищуй без пощади!»— заповіда-
ли нам, українцям, наші пращури — ру-
сичі. ■

Небезпечніший за ліквідованого 
Усаму бен Ладена.

❙
❙

ГУЧНА СПРАВА 

Покарати зло
■
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За даними «Інформаційно-аналітичного 
порталу АПК України», Україна на чверть 
збільшила поставки зернових: із початку 
2019/2020 маркетингового року і станом 
на кінець лютого вітчизняні аграрії експор-
тували 40,65 млн тонн зернових. Тому екс-
порт зернових у нинішньому сезоні на 8,22 
млн тонн, або на 25%, перевищує результат 
за аналогічний період минулого маркетин-
гового року, який, нагадаємо, становив 
32,43 млн тонн.

Пшениця — плюс, жито — мінус 
 Таким чином, з України експортова-
но 16,51 млн тонн пшениці, що на 3,98 
млн тонн більше у порівнянні з аналогіч-
ним періодом. Ячменю експортовано 4,02 
млн тонн, що на 740 тис. тонн більше, ніж 
торік. Кукурудзи продано 19,63 млн тонн, 
що на 3,64 млн тонн більше. Мінус маємо 
лише щодо експорту жита: наразі всього 5 
тис. тонн, що на 82,6 тис. тонн менше.
 Аналогічне зростання зафіксовано за 
останнє десятиліття: торік було встанов-
лено черговий рекорд — на зарубіжні рин-
ки вивезли 56,7 млн тонн українського хлі-
ба. Це в 4 рази перевищує показник 2010 
року і на 36% більше, ніж у 2018 році. За 
словами заступника директора Національ-
ного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки», члена-кореспондента НААН 
Миколи Пугачова, загальне зростання ек-
спорту українського зерна в натуральному 
вираженні призвело до найвищої його вар-
тості в історії України: 9,6 млрд доларів. 
 За підрахунками науковця, було вста-
новлено новий рекорд за обсягами закор-
донних поставок кукурудзи: 32,3 млн 
тонн. Ця цифра на 51% перевищила по-
казник 2018 року в 21,4 млн тонн і майже 
у вiсiм разів — результати 2010 року. При 
цьому обсяги експорту пшениці теж стали 
найвищими за часів незалежності Украї-
ни і сягнули показника 20,0 млн тонн. Це 
на 22% більше, ніж у 2018 році, і в чоти-
ри рази перевищує показник 2010 року.
 Трохи скромніші успіхи з поставками 
ячменю на зарубіжні ринки, які торік зрос-
ли у порівнянні з 2018 роком на скромні 0,5 
млн тонн і становили 4,1 млн тонн. «Просі-
дає» лише експорт жита: у минулому році 
він знизився на 87% — до 13 тис. тонн.

Дякуємо Єгипту за наше щасливе 
дитинство! 
 Продають своє зерно українці передусім 
у країни Азії, Африки та Європи. Торік змі-
нилася топ-10 імпортерів нашого збіжжя: 
з’явилися Туреччина, Бангладеш і Ізраїль. 
При цьому головним покупцем, за словами 
Миколи Пугачова, вже майже десять років 
залишається Єгипет. Торік ця африкансь-
ка держава закупила українського хліба на 
97% більше, ніж у 2018 році: на 1 млрд 311 
млн доларів. Частка Єгипту у загальному ек-
спорті цього виду сільськогосподарської про-
дукції становила 13,6%.
 Торік суттєво у цьому переліку піднявся 
Китай: займаючи роком раніше, у 2018 році, 
лише четверте місце у десятці найбільших ім-
портерів нашого зерна, він став другим, збіль-
шивши обсяги закупівель зерна майже на 
56%: із 552 млн доларів у 2018 році до 859 млн 
доларів за підсумками минулого року. Зараз, 
утім, важко судити, яким буде попит на ук-
раїнське збіжжя у Піднебесній у нинішньому 
маркетинговому році, враховуючи ситуацію з 
коронавірусом. 
 На третьому місці — Іспанія, яка заку-
пила в Україні зерна на 765 млн доларів. 
Частка цієї країни у загальному обсязі на-
шого зернового експорту становить 7,9%, 
що на 19% перевищило обсяги закупівель 
Іспанії у 2018 році — на суму в 643 млн до-
ларів.
 Нова держава в рейтингу — Туреччина 
— імпортувала торік українського збіжжя 

на 718 млн доларів, що забезпечило їй час-
тку  7,5% у загальному експорті цього виду 
агропродукції. Роком раніше ми продали 
цій країні нашого хліба на 184 млн доларів.
У Бангладеш закупили українського зерна 
на суму 421 млн доларів, Ізраїль — на 317 
мільйонів. Нідерланди заплатили нам за 
зерно 624 млн, Індонезія — 538 млн, Туніс 
— 293 млн, Італія — 283 млн доларів. Та-
ким чином, перелічені держави сформува-
ли понад 63% аграрних надходжень із–за 
кордону.
 Цьогоріч аграрії сподіваються повтори-
ти рекорд: лише за першу половину 2019/20 
маркетингового року Україна продала на 
світовому ринку 30,5 млн тонн зерна. 

Зайві капуста і цибуля. 
І дефіцит картоплі
 Трохи інша ситуація спостерігається з 
вітчизняною городиною. Так, за останні 10 
сезонів в Україні зафіксовано скорочення в 
структурі посівних площ під капустою, по-
мідорами, солодким і гірким перцем, бакла-
жанами, огірками, цибулею, морквою і бу-
ряком.
 Найбільшим провалом минулого року 
у цій сфері експерти називають той факт, 
що з серпня по грудень минулого року в Ук-
раїну було завезено 232 тис. тонн картоплі: 
така кількість є рекордним показником за 
всі роки незалежності.
 Аграрні експерти, проаналізувавши 
дані 2011—2019 років, побачили: найбіль-
ше скорочення торкнулося посівних площ 
під помідори. Всього в Україні посіяли цієї 
культури на 14,9 тис. га менше. На 12,5 тис. 
гектарів сільгоспвиробники скоротили пло-
щі під капустою і на 12 тис. га — під цибу-

лею.
 Як не дивно, але аграрії майже не скоро-
тили площі під гіркий перець: маємо неве-
ликий мінус, лише 2,2 тис. гектарів.На 2,5 
тис. гектарів менше вирощують баклажанів 
і на 3 тис. га — солодкого перцю. Натомість 
на 4,7 тис. га скоротили площі під буряком, 
4,8 тис. га — під морквою і на 5 тис. га — під 
огірками.
 Натомість в Україні стали більше ви-
рощувати кабачків, гарбуза і часни-
ку, збільшивши площі під першу куль-
туру на 3,8 тис. га, під другу — на 3,55 
тис. га, третю — на 2,8 тис. гектарів. При 
цьому експорт овочів з України залишаєть-
ся на доволі високому рівні, а торік наша де-
ржава навіть відновила свій історичний ре-
корд.
 Наразі географія покупців розширюєть-
ся, серед них з’являються країни з високи-
ми вимогами до якості і безпеки продукції, 
які можуть заплатити вищу ціну. Торік 
загальний експорт овочів, фруктів, ягід і 
горіхів, свіжих, заморожених і сушених, 
приніс Україні 339 млн доларів виручки. 
Це на 9,4% більше, ніж у 2018 році, й на 
20,1% більше, ніж у 2017–му. 
 Найбільший прибуток дали волоські 
горіхи, ягоди і яблука. Перші дві позиції при-
несли приріст виручки на 37% за два роки, а 
яблука дали плюс 150%. При цьому питома 
вага цих трьох провідних категорій у загаль-
ному експорті плодоовочевої продукції про-
довжувала зростати і досягла торік 70%.
 На думку експертів, втримати таку 
позицію цьогоріч буде непросто: з одно-
го боку, проти нашого товаровиробника 
грає зміцнення курсу національної ва-
люти, з iншого — дефіцит робочої сили, 
який щороку стає все відчутнішим, а та-
кож зменшення інвестицій. Щоправда, 
й вести мову про обвальне падіння не до-

водиться: вкладення коштів у фруктові 
сади, ягідники, які були зроблені впро-
довж останніх п’яти років, ще деякий час 
приноситиме свої результати. Й аби збіль-
шити прибуток від продажу наших овочів 
і плодів за кордон, треба змінити підходи 
до маркетингу і підвищити якість готової 
продукції. Адже вкладення у якість доз-
волять збільшити ціну. 
 Як варіант для розвитку міжнародні 
експерти радять нашим виробникам ко-
оперуватися, як це, наприклад, роблять 
їхнi польські колеги. Адже сьогодні ус-
пішно конкурувати на ринку без достат-
нього розвитку кооперації стає все склад-
ніше: проти дрібних виробників дуже ус-
пішно виступають великі компанії. 

Нові сорти і розширення ринків
 Утiм продавати за кордон товари із 
низькою доданою вартістю, якою є віт-
чизняна аграрна продукція, на думку ек-
спертів, не є хорошим виходом для еко-
номіки України. Втім намагання зміни-
ти ситуацію і виходити на ринок не з сиро-

виною, а дорожчою готовою продукцією 
наразі реалізувати не вдалося. І не вдас-
ться, переконаний аграрний експерт 
Родіон Рибчинський. Тому що, на його 
думку, експорт української пшениці ста-
новить майже 40 млн тонн, а загальна сві-
това торгівля борошном — лише 14,1 млн 
тонн. За його словами, в 2010/11 марке-
тинговому році Україна виробляла 39,3 
млн тонн зерна, вже через вісім років — 
75,1 млн тонн. Тобто за цей порівняно не-
великий час приріст становив 91%. При 
цьому помітного зростання виробниц-
тва продукції з доданою вартістю не від-
булося.Україні, як стверджує аналітик, 
так легко вдається захоплювати світові 
ринки продовольства тому, що за остан-
ні роки в нас різко зросла врожайність — 
на 83%. «Основний приріст відбувся за 
рахунок кукурудзи, тому що аграрії по-
чали використовувати нові прогресив-
ні сорти. Якщо в 2010/11 маркетингово-
му році врожайність зернових становила 
26,9 ц/га, то в 2019/20 — 49,1 ц/га», — 
сказав Рибчинський.
 «Зайву» кукурудзу почали відванта-
жувати на зовнішні ринки, які, на щастя 
для наших товаровиробників, за цей час 
зросли із 12,2 до 52,8 млн тонн. Сумарно, 
за його словами, експорт кукурудзи зріс у 
5,7 раза, пшениці — в 4,5 раза.
 Україна готова й надалі розвивати 
своє аграрне виробництво. Але в цьому 
процесі дуже багато залежить від правил 
гри, які зазвичай диктують не тільки ви-
робники, а й влада.
 Днями міністр економіки Тимофій 
Милованов запропонував виділити впро-
довж трьох років на підтримку агросек-
тору та промисловості 90 мільярдів гри-
вень. Міністр фінансів Оксана Маркаро-
ва назвала цю ініціативу помилкою та за-

пропонувала на ці гроші знизити податки 
бізнесу.«Ми ініціюємо 90 млрд грн де-
ржпідтримки для промисловості та агро-
сектору. Для порівняння: цьогоріч і в ми-
нулих роках підтримка становила приблиз-
но 4 млрд грн. Тобто ми хочемо збільшити 
підтримку майже у вiсiм разів», — напи-
сав Милованов у «Фейсбуці» і пояснив: на 
агросектор треба виділити 45,52 млрд грн, 
на підтримку експорту — 12,41 млрд грн, 
на підтримку промисловості — 32,65 млрд 
грн.«Бізнесу потрібні нормальні рівні умо-
ви та верховенство права, а збільшення ви-
датків бюджету на підтримку (особливо 
таку) — це мені здається помилкою. Якщо 
є зайві 90 млрд, то краще знизити подат-
ки для всього бізнесу, а не перенаправля-
ти кошти платників податків на деяких об-
раних», — заперечила Маркарова.І її аргу-
мент виглядає цілком логічним з огляду на 
численні скандали з сумнівними принци-
пами розподілу субсидій. Коли, скажімо, 
один із виробників курятини отримував із 
бюджету мільярдні дотації на свій і без того 
прибутковий бізнес.
 На думку експертів, значно корисніше 
для бізнесу запровадити пільгові кредити. 
Із позавчорашнього дня починає діяти до-
даткова опція державної програми «До-
ступні кредити 5-7-9%» — кредитна гаран-
тія. «За допомогою запуску другого компо-
нента програми ми фактично розблоковує-
мо інструмент доступного кредитування 
для тих підприємців, на яких банки до цьо-
го не звертали уваги»,  — сказав директор 
Офісу адміністрування проєктів міжнарод-
ного фінансового співробітництва Мінфіну 
Руслан Гашев, пояснивши, що йдеться про 
представників малого бізнесу, які виріши-
ли створити власну справу з нуля й, окрім 
ідеї, не мають ані прийнятного заставного 
майна, ані звітності та історії діяльності.
 У разі необхідності вже досвідчені під-
приємці зможуть отримати часткову кре-
дитну гарантію, але вона покриватиме 
лише до 50% кредиту за державною програ-
мою доступного кредитування. Фонд розвит-
ку підприємництва, який управляє програ-
мою «Доступні кредити 5-7-9%», уже узго-
див проєкт договору про надання часткових 
кредитних гарантій з усіма уповноваженими 
банками: «Укрексімбанк», «ПриватБанк», 
«Ощадбанк», «Укргазбанк» і навіть підпи-
сав угоду з одним із цих банків. ■

РЕКОРДИ НА ЗЕМЛІ

Вирощено в Україні 
Вітчизняні аграрії наблизилися до «стелі» свого 
експортного потенціалу: надалі їм треба кооперуватися 
й перебудовувати маркетингові стратегії

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 «Чорні аграрії» на ЧАЕС
 У Чорнобильській зоні виявили небезпечну 
знахідку: сільськогосподарські поля, на яких ви-
рощують кукурудзу, сою і соняшник. Ці культури 
потім нелегально вивозять iз Чорнобиля і про-
дають.
 Як розповів уповноважений президента з пи-
тань земельних відносин Роман Лещенко, поля 
виявили за допомогою супутників. «Хочемо че-
рез ЗМІ передати привіт «чорним» аграріям, які 
працюють у першій, другій і третій зонах відчу-
ження: вони вирощують iз порушенням усіх за-
конодавчих норм соняшник, кукурудзу, сою. Все 
в тіні, розрахунок — готівкою, весь цей урожай 
збирають і вивозять», — сказав Лещенко, до-
давши, що в зараженій зоні виробляють соняш-
никову олію, яка потрапляє на ринки України.

■

Аби і надалі успішно продавати свою продукцію на Захід, вітчизняні товаровиробники мусять
кооперуватися — і протистояти транснаціональним корпораціям.
Фото з сайта agronews.ua.
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Україна готова й надалі розвивати своє аграрне виробництво. Але 
в цьому процесі дуже багато залежить від правил гри, які зазвичай 
диктують не тільки виробники, а й влада.
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Катерина САМЧЕНКО

 У двох версіях — українсь-
кій та англійській  — на кіль-
кох телеканалах та на офіцій-
ному YouTube-каналі співачки 
5 березня відбудеться всесвітня 
прем’єра унікального музично-
футуристичного кліпу соціаль-
но-екологічної тематики «Ми 
вітер» (We are wind) співачки 
Руслани Лижичко. Знімали 
його на велетенському сучас-
ному 3,5 МВт-ному вітряку на 
Херсонщині на Новотроїцькій 
станції компанії «Віндкрафт 
Україна». Переможниця «Єв-
робачення-2004» у пречудовій 
формі на башті вітрогенерато-
ра на висоті 120 метрів над рів-
нем моря на сході сонця, танцю-
ючи, створила динамічний пер-
форманс. Оригінальна пластика 
співачки та неймовірні краєви-
ди, перемішані з доданою ре-
альністю, навіть при перегляді 

викликають легке запаморо-
чення від краси  й несподіваної 
оригінальності.
 За кілька днів до того у Києві 
відбулася презентація нового 
проєкту Руслани: допрем’єрний 
показ унікального музично-
го відео «Ми вітер» та презен-
тація мініальбому (4 пісні) з 
однойменною назвою співач-
ки та амбасадора відновлюва-
ної енергії у світі. Прикметно, 
що підтримати Руслану при-
йшли її друзі та колеги, зокре-
ма:  Валерій Харчишин («Дру-
га ріка»), Олег Михайлюта (Фа-
гот «ТНМК»), Vlad Darwin, Ігор 
Кондратюк, Катерина Осадча, 
Соломія Вітвіцька. Серед при-
сутніх були представники ін-
дустрії відновлюваної енерге-
тики — Олександр Домбровсь-
кий, Андрій Конеченков, Вік-
тор Куртєв, голови асоціацій та 
великих підприємств, академі-
ки, представники депутатсько-

го та дипломатичного корпусу, 
уряду та громадських рухів.

«Вітряк, на який я піднялася, 
щоб зняти своє відео — 
це  вже сцена»
 «Як співачка, я використо-
вую мікрофон на сцені для того, 
щоб закликати людство перехо-
дити на чисту енергію, — сказа-
ла Руслана. — Сьогодні сцену, 
мікрофон і свою діяльність я 
розглядаю як призначення для 
популяризації чистої енергії 
через поп-культуру, створення 
нової культури енергії, яку ми 
назвали Art of Energy — творін-
ня енергії серцем. Це ширше і 
глибше ніж просто технології 
чи алгоритми, це філософія, це 
внутрішній всесвіт людини та 
неосяжні горизонти майбутньо-
го».
 Руслана зі своїми музикан-
тами представила вишуканій 
публіці live новий мініальбом 

у поп-етно стилі «Ми Вітер» 
— чотири пісні разом з одной-
менним заголовним синглом, 
створеним на чистій енергії 
та присвяченим енергії вітру. 
Протягом «години чистої енер-
гії» на екранах демонструва-
лися ексклюзивні відеороботи 
з елементами футуристики та 
поп-арту, присвячені перехо-
ду людства на чисті джерела та 
нову культуру енергії майбут-
нього.

 «Що далі? Продовжувати 
робити музику на чистій енер-
гії та знімати особливі відео, 
що будуть максимально видо-
вищні, ефектні та привертати-
муть увагу людей та людства 
до даної теми та проблемати-
ки, — ділиться планами Рус-
лана. —  Ми повністю відмо-
вляємося від формату простих 
соціальних відео і максималь-
но переходимо на стиль поп-
арт культури». ■

Руслана Лижичко на презентації.
Фото надане Master Management.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Запаморочення від краси  
Руслана з вітряка закликає переходити на чисту енергію

■

Ольга ОСИПЕНКО,
старша наукова співробітниця музею-відділу родини 

Симиренків Черкаського обласного краєзнавчого 

музею

 Відомо, що за життя Тара-
са Шевченка надруковано три йо-
го «Кобзарі». Найповнішим було 
видання останнє, 1860 року, до яко-
го увійшло 17 творів і портрет авто-
ра. Тираж — понад шiсть тисяч при-
мірників, на ті часи чималий.
 Примітно, якщо не закономірно, 
що кошти на видання Тарас Григо-
рович знайшов на малій батьків-
щині, рідній Черкащині.
 Улітку 1859 року він приїхав 
сюди, щоб відвідати Кирилівку, 
Моринці, зустрітися з рідними і 
близькими людьми. І сталося так, 
що в цей час зустрів iще й нових 
друзів. Серед яких відомі цукро-
заводчики Яхненки та Симиренки. 
Про їхню фірму він чув давно, бо за-
вод між Млієвом і Городищем тоді 
був чи не найбільшим у Російській 
імперії, виробляючи за сезон ти-
сячі й тисячі пудів цукру та прино-
сячи господарям значні прибутки. 
Але ще більше Шевченка вразила 
вільнонаймана, щедро оплачувана 
праця робітників, їхнiй зразковий 
(на ті часи) побут: добротні сади-
би, упорядковані казарми, лазні, 
бібліотека, церква, лікарня, апте-
ка, крамниці. Серед кріпацтва, яке 
тоді панувало в краї, господарюван-
ня Яхненків та Симиренків було 
надзвичайно людяним.Побачивши 
все на власні очі, як свідчать оче-
видці, розчулений поет не втримав-
ся і, обійнявши одного з господарів, 
76-рiчного Кіндрата Яхненка, по-
цілував його та з почуттям сказав: 
«Батьку! Що ти тут наробив!»
 Кілька днів гостював Тарас у 
Млієві, зупинившись в управителя 
заводу Олексія Хропаля та познайо-
мившись iз власниками підприємс-
тва. Відомого поета й земляка при-
ймали дуже щиро та гостинно. Саме 
за обідом у родині керівника фір-
ми Платона Симиренка зайшла мова 

про те, щоб перевидати твори Шев-
ченка. Тарас Григорович побідкав-
ся, що на це не має коштів, і Платон 
Федорович одразу ж пообіцяв допо-
могти.
 Заручившись підтримкою Си-
миренка, окрилений поет виру-
шив у Петербург, де взявся готува-
ти до друку свої твори. Йому вдало-
ся швидко вирішити організаційні 
питання. Залишилося найвагомі-
ше — кошти. Про все це і пише Та-
рас Григорович у Мліїв своєму щи-
рому приятелеві Олексію Хропа-
лю: «Мені оце прийшлось до скру-
ту: сьогодні цензура випустила із 
своїх пазурів мої безталаннії думи, 
та так, проклята, одчистила, що я 
ледве пізнав свої діточки, а ізда-
тель... (Кожанчиков) половини не 
дає того, що я прошу і що мені при-
тьмом треба. З таким моїм лихом я 
оце до вас з Платоном Федоровичем: 
вишліть мені, будьте ласкаві, 1100 
карбованців, і я вам з великою дя-
кою пришлю к Новому року екзем-
плярів книги на такую суму або че-
рез рік гроші з невеликим процен-

том. Зробіть як знаєте і як вам Бог 
на розум положе.
 Оставайтесь здорові! Нехай вам 
Бог помагає на все добре! Не забу-
вайте іскреннього вашого Т. Шев-
ченка».
 Як і було домовлено, Сими-
ренко визначену суму для видан-
ня «Кобзаря» дав, про що йдеть-
ся в листі Платона Федоровича до 
Тараса Григоровича, що дійшов 
до нашого часу. А листів Шевчен-
ка до Симиренка дійшло чотири, 
хоч листувалися земляки півтора 
року.
 Читачам, поза сумнівом, буде 
цікаво прочитати, про що писав, 
говорячи сучасною мовою, спонсор 
видання «Кобзаря»:
 «Шановний Добродію Тарасе 
Григоровичу!
 Велике спасибі Вам за лист і ще 
більше за те, що Ви не забули нас і 
ввернулися до нас у справі видан-
ня ваших пісень.
 З цією поштою я надіслав лист у 
Москву до С. Д. Пурлевського і про-
сив його переслати Вам 1100 кар-

бованців. Після виходу книг про-
шу Вас відіслати їх на 1100 карбо-
ванців у Москву Саві Дмитровичу, 
а він перешле нам їх сюди — і ми з 
Вами розквитаємося.
 Кіндрат Михайлович справді 
почуває себе краще після поїздки 
до Воронежа. Цукрове діло в нас у 
розпалі й діла багато, а все-таки я 
знайшов хвилину написати Вам. 
Ми всі часто згадуємо Ваше пере-
бування у нас і щиро бажали б іще 
тішитися Вашим товариством. Ми 
з Вами мало знайомі, хотілося про 
дещо поговорити з Вами, та не було 
нагоди. Ви своїми поетичними роз-
повідями так захопили мене, що я 
все забував. Бог дасть побачимося 
і поговоримо по правді, відверто. 
Адже Ви за правду не сердитесь; 
скажіть мені хоч на перший раз по 
правді: чому Ви написали до мене 
однією мовою, а Олексієві Іванови-
чу — іншою? Якщо Вас не стомлює 
листування таке не літературне, як 
моє, то я просив би Вас написати 
мені коли-небудь.
 Зичу Вам того, що Вам може бути 
корисне, а особливо здоров’я: воно 
потрібне всім. Бачите мій егоїзм. 
Ваш найпокірніший слуга Платон 
Симиренко».
 Лист якнайповніше характери-
зує його автора: перед нами постає 
високоосвічена людина, щирий ша-
нувальник Шевченка, український 
патріот, який також успішно веде 
й підприємницькі справи.
 Наостанок нагадаємо: через те, 
що Шевченко на обкладинці видан-
ня написав «Коштом Симиренка», 
Платон Федорович цим був дуже 
незадоволений і навіть не відпові-
дав на листи поета. Адже не бажав, 
щоб «ліва рука знала про те, що ро-
бить права». Цій біблійній істині 
він ніколи не зраджував. Відомі з 
переказів його слова: «Я і жінці не 
говорив, кому дав гроші, ми так не 
домовлялися».
 Чи не правда, рідкісна риса іс-
тинного, шляхетного меценатс-
тва? Коли в наш, нібито у наба-
гато цивілізованіший час, сучас-
ні меценати дуже рідко дружать зі 
скромністю, і  навіть добрі справи 
творять в інтересах бізнесу. Але це 
між іншим.
 Бо, попри все, в українсько-
му духовному світі Платон Федо-
рович Симиренко навіки зостався 
другом Великого Кобзаря, люди-
ною, яка допомогла поету донести 
Слово до свого народу. За це він 
заслужив щиру вдячність і  вічну 
пам’ять нащадків. ■

Третє прижиттєве видання «Кобзаря» 1860 року.❙

ПОСТАТІ

Млієвський добродійник 
Чому цукровиробник Платон Симиренко, який профінансував видання третього 
«Кобзаря», образився на Тараса Шевченка

■
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 Ерудовано-спостережли-
ва критикиня Тетяна Петрен-
ко уже в першому абзаці своєї 
рецензії точно змальовує мета-
морфозу Рафєєнкового пись-
ма: «Як стверджує відома у 
вузьких колах цитата з фі-
лософа Мартіна Гайдеґґера, 
«мова — це дім буття». І коли 
ти змінюєш цей дім, переходя-
чи на іншу мову, очевидно, що 
змінюється також інтер’єр, 
ландшафт за вікном і бага-
то інших обставин» (Читомо, 
24.06.2020).
 Все так, окрім нечіткої на-
ступної тези: «Для переселен-
ця Габи мова — це не маркер 
свого/чужого». У сенсі полі-
тичних смаків персонажа — 
так. Які претензії, коли пер-
сонаж-попередник із роману 
«Довгі часи» презентує себе 
так: «За національністю — 
хімік». Але для громадянина 
Рафєєнка — це таки маркер. 
Рубікон перейдено, плавзасо-
би для вороття спалено. Можна 
сперечатися, наскільки це про-
ступає крізь рядки, але вписа-
ти до роману фразу «Чи може-
мо ми припустити, що росіяни 
не люди?» здатен лише той, хто 
збагнув суть.
 А далі у нашої рецензент-
ки вервечка яскраво-влучних 
порівнянь щодо дійових осіб 
«Мондеґріна» та стилю їхньо-
го романного життя. От, хоча б, 
таке: «Аналог Пісочної Люди-
ни чи Морфея — проміжна пос-
тать між явою й нявою». Влас-
не, Володимир Рафєєнко сам 
провокує на відшуковування 
літературних аналогів — у пост-
модерністській грі з алюзія-
ми він, либонь, не поступаєть-
ся Андруховичеві. Тож дивно 
виглядає потрактування попе-
реднього роману «Довгі часи» 
(Х.: Ранок; Фабула, 2017) ав-
тором передмови В.Заболотом 
як «вихід з полону магічного 
реалізму і постмодернністсь-
кої ірраціональності у світ-
ло дня». Про ірраціональність 
краще запитати в екзистен-
ціалістів, у Камю і Сартра, на-
приклад, — аби не вживати це 
поняття всує. Та й про «полон 
магічного реалізму» — ніби 
з приказки «Чути дзвін та не 
знати, де він».
 Те, що усталилося в літера-
турознавстві під поняттям «ма-
гічний реалізм» — алхімічна 
процедура викликання мен-
тальних тіней. В українському 
письменстві 1970-1980 років 
цей потужний процес відлунив 
так званою химерною прозою. 
Вітчизняні автори, на відмі-
ну від Маркесів-Кортасарів, не 
мали змоги широко користати 
зі власної міфології, уся вона 
була замкнена у спецсховках. 
Але — відлунювала у мові; із 
тим цензорам було упоратися 
не під силу. Тож, коли Т. Пет-
ренко пише з приводу Рафєєн-
кових творів: «Мова — це вели-
чезний фантастичний всесвіт 
у стилі керроллівського Ди-
вокраю», — вона влучає у ціль. 
«Мондеґрін» — це мандрів-

ка до фантастичного всесвіту 
української мови. Й «Алісу», 
звісно, цілком можна тракту-
вати за найвідоміший у світі 
химерний роман. 
 Нашій химерній прозі при-
служилися не так навіть ла-
тиноамериканці, як Гоголь. У 
Рафєєнка він є головним режи-
сером, що постійно повчає ав-
тора: «Роман із чортом — ось 
це і є Україна! Кохання з ме-
тафізикою, з буттям, зі смер-
тю!». Гоголеве домінування 
останнім часом вельми вираз-
но оприявнюється у новітньо-
му письмі. От, візьмемо, роман 
Дмитра Корчинського «Сяю-
чий шлях» (К.: Самміт-Книга, 
2016): «Коли Гоголь писав на 
українському матеріалі, він 
мимоволі був містиком. Коли 
ж на москальському — сати-
риком. Там у нього маленькі 
люди в кумедних ситуаціях, 
зрозумілі люди у побутових 
пригодах. Але в Миргороді та 
Диканьці — химерні персона-
жі у таємничих обставинах... 
Наша історія — астраль-
на. Вона вся по той бік. Її мав 
би писати не Плутарх, а Св. 
Іоан... В українській мові слова 
«містика» й «мистецтво» — 
однокореневі». А перед тим був 
із подібним сприйняттям сві-
ту Василь Кожелянко, а нині, 
почасти, і Владислав Івченко: 
колорадські жуки з «Довгих 
часів» Рафєєнка ніби прибули з 
«Третього фронту» Івченка. Ба 
більше: інтернат, як реінкар-
нація Гоголевої бурси, вини-
кає у прозі Рафєєнка набагато 
раніше, аніж в однойменному 
романі Жадана, — до речі, уже 
на «проклятій» 13-й сторінці 
(«Довгі часи»). 
 «Мондеґрін» — це такий 
собі сіквел «Довгих часів» із за-
стосуванням іншої літератур-
ної оптики. У фотографії така 

позірна різниця у презента-
ції одного об’єкту досягається 
зміною поляризаційного світ-
лофільтру на темно-червоний. 
У малярстві — переходом від 
олійних фарб до офорту. Завж-
ди виходить щось таке, що на-
дається до порівняння з «Кап-
річос».
 Порівняння Рафєєнкових 
творів з відомими зразками не-
уникне, бо він сам це провокує. 
Його тексти переткані прихо-
ваними і не дуже алюзіями. 
Антураж «Довгих часів» вель-
ми нагадує декорації «Собачо-
го серця», а до «Мондеґріна» 
відряджено Воланда з «Майс-
тра і Маргарити» — під при-
криттям впливового політтех-
нолога Маршака. Рафєєнків 
Донецьк — «місто Z» — за-
хоплюють «вампіри зі зброєю 
і ксивами в руках... Удень вони 
захисники русского міра, а 
вночі — мародери «без стра-
ху і упрьоку». Це непомильне 
нагадування описів Петрогра-
да у перші місяці большевиць-
кого шабашу 1917 року, від-
твореного Дмітрієм Биковим 

у романі «Орфографія» (2004), 
«територія виживання». І годі 
не згадати Акунінський роман 
«Аристономія» (2012) з тамти-
ми розмислами про країни-під-
літки, коли читаємо у «Довгих 
часах»: «Народ — це що таке? 
Це ми всі без розбору. Такі ось 
недолугі, смішні, нерозумні 
діти України, що люблять її 
кожен по-своєму». А ось з іншої 
статті Т. Петренко: «Рафєєн-
ко написав... достатньо бру-
тальну казку в стилі Віктора 
Пєлєвіна, щоб бути цікавою 
для читача, втомленого від ін-
формаційної тиранії теми вій-
ни» (Читомо, 15.08.2017).
 Звісно, коли читаєш у Ра-
фєєнка фрази на кшталт «зо-
середжуватися треба не на 
чакрах, а на продажах» або «се-
паратистам я не даю» — тінь 
Пєлєвіна постає мимоволі. Але 
тут — заради порядку в істо-
ричних хоромах літпроцесу — 
варто освіжити пам’ять. Третій 
роман В.Пєлєвіна «Чапаєв і 
Пустота» (1996), який мав не-
абиякий резонанс і, власне, 
розбудив його знаменитим, — 

таки поступався за читацькою 
єйфорією романові Владіміра 
Орлова «Альтист Данілов», що 
з’явився на початку 1980-го у 
московському журналі «Новий 
мір» (тодішній літературний 
аналог журналу «Воґ», законо-
давця мод). Власне, звідси і сам 
Пєлєвін, і Рафєєнко також.
 Особливо, «Мондеґрін». 
Його головний персонаж, Габа, 
«дорослий чоловік у кульміна-
ції особистого дзену» — чи не 
син Данілова. В обидвох — пос-
тійні збої у сприйнятті, «через 
що у голові починалося випадін-
ня думок» («Альтист Дінілов»). 
Звісно, коли обидва не спали. 
А коли не спали — ким вони 
були? Спробуй розібратися по-
серед «довгих, як сновидіння, 
київських днів... Сонечко сяя-
ло, вітерець задував у млявий 
мозок». 
 «Не знаю, — казав собі Дані-
лов, — не знаю...». Та час уже 
було б йому і знати». Саме про 
час знати, час збирати каміння 
— роман «Мондеґрін». Бо ав-
тор, на відміну від російського 
попередника, таки відбув «ман-
дрівку усіма колами донецько-
го пекла й посттравматично-
го чистилища» (Т.Петренко). І 
коли В.Орлов лише натякав про 
ще ледь чутний сморід «русско-
го міра» («А дух який! Такий 
дух, що і в кішлаках під Самар-
кандом розуміючі люди напев-
но тепер повернули обличчя до 
Москви»), — В.Рафєєнко упев-
нився: «Не капець треба каза-
ти, а кацап».
 До речі, ще раз стосовно 
Жадана та його вельми сумнів-
ної оцінки донбаських подій, 
як «не пощастило»: «Значить, 
не пощастило? Звідки це зна-
чить? До везіння чи безталан-
ності це немає жодного сто-
сунку», — каже під час «довгих 
часів» одна Рафєєнкова донеч-
чанка іншій. А ще один персо-
наж докидає: сталося саме так, 
бо «у людей немає грошей, розу-
му і совісті».
 Іван Дзюба, аналізуючи 
«Довгі часи», написав: «Чи до-
речно говорити про захоплен-
ня влади на Донеччині «сепа-
ратистами»?.. За великим 
рахунком, вона не змінилася, 
вона тут і була, просто тепер 
вийшла з-під будь-якого конт-
ролю» (Донецька рана Украї-
ни. — К.: Кліо, 2018). Війна 
лишень унаочнила процес — 
навіть для найледачіших.
 Герой «Мондеґріна» неодно-
разово повертається подумки у 
весну 2014-го, до медового мі-
сяця свого кохання. І тепер уже 
чітко усвідомлює: хоч тодішній 
Донецьк і справляв враження 
стабільного міста, «але війна 
вже почалася. Війна небуття 
з буттям». Мешканці масово 
і блискавично почали мутува-
ти, включно з коханою. «Слід 
було вивозити її звідсіля рані-
ше... вона б і залишилася люди-
ною». ■

НОМІНАНТ

Магічний реалізм
між життям і небуттям

■

1. Марія МАТІОС. Букова земля. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 928 

с.(п)
42,93

2. Володимир РАФЄЄНКО. Мондеґрін. – Чернівці: Meridian 

Czernowitz, 192 с.(п)
38,33

3. Тарас ПРОХАСЬКО. Так, але… – Чернівці: Meridian Czernowitz, 

152 с.(п)
29,87

4. Марина ГРИМИЧ. Клавка. – К.: Нора-Друк, 336 с.(п) 26,93
5. Євгенія КОНОНЕНКО. Празька химера; Слово свого роду. – Л.: 

Видавництво Анетти Антоненко, 224+144 с.(п)
26,53

6. Костянтин МОСКАЛЕЦЬ. Зірка на ім’я Марія; Стежачи за текстом. 
– Л.: Видавництво Старого Лева, 369+400 с.(п)

24,47
7. Артем ЧЕХ. Район «Д». – Чернівці: Meridian Czernowitz, 320 с.(п) 22,00
8. Володимир ДАНИЛЕНКО. Клуб «Старий Пегас». – Л.: Піраміда, 

252 с.(п)
21,60

9. Ярослав МЕЛЬНИК. Далекий простір. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-

ГА, 336 с.(п)
20,07

10. Василь МАХНО. Вічний календар. – Л.: Видавництво Старого 

Лева, 624 с.(п)
19,73

11. Анатолій ДНІСТРОВИЙ. Б-52. – К.: Академія, 256 с.(п) 19,40
12. Лабіринт із криги та вогню. Антологія актуальної драми. – К.: 

Смолоскип, 432 с.(о)
18,07

13. Василь ҐАБОР. Жінка, закохана у вітер. – Л.: Піраміда, 120 с.(о) 14,80
14. Галина ПАГУТЯК. Хроніка зниклого міста. – Л.: Піраміда, 290 

с.(п)
14,80

*номінувалося 60 видань

**Правий стовпчик – рейтинг видання: кількість набраних балів, поділена на кількість експертів, що голосували

НОМІНАЦІЯ «КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія

■

Костянтин РОДИК

Про Рафєєнків «Мондеґрін» писали, як про новий-вищий щабель 
його портфоліо — головно тому, що російськомовний донечча-
нин наважився писати українською. Так, це акт мужності — як і 
кожен крок за межі особистого комфорту. Не будь-кому під силу 
— от же ж безумовно талановиті Андрій Курков чи Ян Валетов досі 
послуговуються окупаційною мовою? Авжеж, із теплої видавничої 
ванни вилазити не хочеться. Ну, так: права людини! толерантність! 
політкоректність! Та хоч як крути, а український видавець, що дру-
кує книжки мовою воєнного агресора, — колаборант, що спонукає 
літераторів співати під балалайку «русского міра».
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Цей приголомшуючий 
капусняк!
 «Капусняк — це суп iз ква-
шеної капусти. Такий суп є 
традиційною старовинною 
стравою на Західній Україні (І 
не тільки на Західній. — Ред.). 
Завдяки квашеній капусті ка-
пусняк є кисленьким, що мені 
в ньому дуже смакує. Найкра-
ще його готувати зі свинячим 
м’ясом. Але під час Великого 
Посту я готую пісний капус-
няк, без м’яса. Ця пісна страва 
підійде також і вегетаріанцям. 
Крім того, капусняк — деше-
ва страва і входить до категорії 
«економні рецепти», — з та-
кого вступу розпочинає Лілія 
Цвіт свій ароматний рецепт. 
 Інгредієнти: квашена ка-
пуста 0,5 л, картопля 5-6 шт., 
вода — 2,5 л, цибуля — 1 шт., 
сіль до смаку, лавровий лист 
1-2 шт.
 Квашену капусту відварити 
(не промивати, щоб залишити 
більше кислоти). Окремо пос-
тавити варити картоплю для 
супу, нарізану кубиками. Коли 
картопля буде майже готовою, 
додаємо відварену капусту ра-
зом iз розсолом, в якому вона 
варилася. Додаємо сіль (якщо 
потрібно), лавровий лист. За-
правляємо цибулею, посмаже-
ною на олії до золотистого. До-
водимо все разом до кипіння. 
Все, пісний суп готовий.
 Смачного!

Паштет iз квасолі з 
грецькими горіхами
 Бобові, гриби та горіхи за-
раз мають бути в пріоритеті. 
Вони за своєю харчовою цін-
ністю прирівнюються до біл-
кових продуктів тваринного 
походження, від яких у піст 
утримуються. До того ж стра-
ви, приготовлені з ними, дуже 
смачні,  особливі хоча б тому, 
що готуються не так часто, як 
треба вживати ці продукти. 
 Ліля Цвіт пропонує приго-
тувати чудовий вегетаріансь-
кий паштет, багатий білками. 
«Він має ніжний та приєм-
ний смак, — каже вона. — Ос-
кільки у паштеті з квасолі не-
має тваринних жирів та м’яса, 
то він є дуже смачною пісною 
стравою. Також це дешевий 
рецепт та є чудовою альтерна-
тивою печінковому паштету, 
який у піст не готують». 
 Потрібно: 1 скл. квасолі, 
3/4 скл. грецьких горіхів, по 
одній морквині та цибулині, 
зубчик часнику, перець і сіль 

за смаком. 
  Квасолю відварити, на-
прикінці готування посоли-
ти. Моркву потерти на грубій 
терці та посмажити з подріб-
неною цибулею. Грецькі горі-
хи посмажити на сухій ско-
вороді. Все разом змолоти че-
рез м’ясорубку. Посолити-по-
перчити, додати подрібнений 
зубчик часнику. Перемішати. 
На цьому етапі приготування 
паштету з квасолі можна за-
кінчити. Просто втрамбува-
ти паштет у форму і постави-
ти у холодильник на кілька го-
дин. Тоді паштет вийде густої 
консистенції, такий, що мож-
на спокійно нарізати шма-
точками. Але я надаю пере-
вагу більш рідкому паштету, 
щоб можна було намащува-
ти на хліб. Для цього потріб-
но додати 2 столові ложки піс-
ного майонезу, перемішати — 
i паштет готовий. Смачного!» 
— бажає господиня.

Палюшки-попелюшки
 Не знаю, чому в мене така 
рима напросилася до цих смач-
них галушечок, які я особисто 
дуже полюбляю. Можливо, що 
будь-яка Попелюшка на кухні 
перетвориться також на при-
нцесу, коли навчиться їх готу-
вати: прості й різноманітні за-
вдяки соусам, поливкам, гарні-
рам, видам борошна і додатків. 
 «Палюшки готую часто у 
будні, особливо під час посту, 
оскільки це швидкий рецепт, 
— коментує Ліля Цвіт зі знан-
ням справи. — Дуже смакують 
палюшки зі сметаною, а у піст 
— iз пісною грибною підлив-
кою. Також це дуже економ-
ний рецепт, iз продуктів, які 

доступні, мабуть, кожному».
 Отже, відварити картоплю, 
зробити пюре. Трохи остудити, 
додати борошно і замісити  тіс-
то, трохи м’якше, ніж на варе-
ники. Виліплювати палюшки 
розміром iз палець-мізинець 
(від цього, мабуть, і назва). 
Вкинути в підсолену кипля-
чу воду, легенько переміша-
ти, варити 5-10 хвилин. За-
правити цибулею, посмаже-
ною на олії. Або грибами, пiд-
смаженими на олії з цибулею і 
спеціями. 

Скумбрія і пляшка!
 Запитаєте, що в них спіль-
ного? Ось що пише про це Лілія 
Цвіт: «Недавно відкрила для 
себе рецепт скумбрії в домаш-
ніх умовах. І відтоді вже кілька 
разів готувала цю смачну рибу. 
Всім моїм рідним вона дуже 
смакує! Рецепт дуже простий та 
оригінальний. Скумбрія на смак 
виходить, справді, як риба хо-
лодного копчення, тільки мен-
ше диму. М’ясо середньо солоне, 
ніжне, м’якеньке. Завдяки чаю 
та цибульному лушпинню вона 
має чудовий апетитний золотис-
тий колір. Чорнослив надає рибі 
легкого кисло-солодкого особли-
вого присмаку та ледь відчутний 
запах диму». Дуже цікавий ре-
цепт, треба обов’язково спробу-
вати.
 Рецепт пані Лілії розрахо-
ваний на двi рибини і пляшку 
1,5 л.
 Маринад. До лiтру води до-
дати чорнослив (150 г хорошо-
го, «з димом»), 2 столові лож-
ки чорного чаю, 60 г солі, 40 г 
цукру, 2-3 лаврових листочки, 
5-6 штук духмяного перцю та 
2-3 жмені промитого лушпин-

ня цибулі (чим більше, тим 
краще). Все закип’ятити, на-
крити кришкою, остудити. 
Відвар добре відцідити. 
 Рибу почистити від нутро-
щів та відрізати голову. Добре 
помити скумбрію.
 У пляшки відрізати верх. 
Налити маринад. Покласти 
туди двi рибини. Зверху при-
крити харчовою плівкою. За-
лишити у холодильнику на 3 
доби. Вийняти, підвісити за 
хвіст на годину, щоб мари-
над рівномірно висох. Збері-
гати у холодильнику. Термін 
зберігання без маринаду — 3-
4 доби, в маринаді — до 10 діб. 
Дуже смачна рибка вдається!

Кавовий манник — ніжний 
ароматний десерт
 «Пісний манник iз каво-
вою заливкою — дуже швид-
кий та дешевий рецепт, у яко-
му нема ні молока, ні яєць, ні 
масла. Тому такий манник ак-
туально приготувати у піст.  
Та попри все, він особливий, 
завдяки кавовій заливці.  Вона 
надає пісному маннику наси-
ченого кавового смаку, апетит-
ного коричнево-рудого кольо-
ру  та чудово просочує його. 
Манник виходить насправді 
смачний, м’якенький та ніж-
ний. Приготувати такий дуже 
швидко та просто. Чудовий ре-
цепт на кожен день. Спробуй-
те і ви!» — заохочує до смач-
ної кулінарної творчості Лілія 
Цвіт. 
 Потрібно: 300 мл води, 
200 г цукру, 300 г манки, 
200 мл олії, 200 г борошна.
  Для заливки: 200 мл води, 
50 г цукру, 10 г ванільного 
цукру, 15 г розчинної кави. 

  Форма — 28х16 см.
 Спочатку готуємо тісто. У 
глибоку посудину наливаємо 
300 мл води, додаємо цукор та 
перемішуємо, щоб він розчи-
нився. Насипаємо 300 г ман-
ки, перемішуємо вінчиком, 
щоб не було грудочок. Додає-
мо олію та збовтуємо все. За-
лишаємо на 15-20 хвилин, щоб 
манка набухла. Тоді додаємо 
200 г борошна, чайну ложку 
соди і замішуємо тісто, за кон-
систенцією трохи рідше, ніж 
на оладки. Виливаємо у зма-
щену олією форму та випікає-
мо при температурі 180 гра-
дусів 40 хвилин, доки манник 
підрум’яниться. Охолоджуємо 
у формі.
 Заливка. У каструлю на-
лити 200 мл води, додати цу-
кор і ванільний цукор, перемі-
шати, щоб цукор розчинився. 
Закип’ятити. Всипати 2 сто-
лові ложки розчинної кави, пе-
ремішати. Заварна кава не під-
ходить, бо дає гірчинку. Мож-
на замінити на какао, якщо го-
туєте для дітей. Остудити.
 Манник нарізати на пор-
ційні шматочки у формі, по-
лити охолодженою кавовою 
заливкою. Накрити харчовою 
плівкою та залишити просо-
чуватися мінімум на 6 годин. 
Тоді манник добре настоїться, 
стане м’якеньким, ніжним та 
вологим. Якщо друзі притри-
муються посту, сміливо готуй-
те їм цей рецепт — буде дуже 
смачно!

Піст запаси з’їсть
 У піст не забувайте про 
овочі, фрукти, ягоди (заморо-
жені чи сушені, квашені), на-
сіння, горіхи, тобто все те, про 
що в ситні «м’ясні» дні часто за-
буваємо. Згадайте про запечені 
овочі з квашеною капустою чи 
помідорами — це чудове поєд-
нання, про гарячі овочеві сала-
ти (запечені овочі зі спеціями, 
насінням, приправлені олією). 
Про печені яблука з корицею і 
медом — корисно і дуже смач-
но. У кого в морозилці ще є яго-
ди — готуйте смузі: міксуйте їх, 
розводьте соком чи мінеральної 
водою. У наших попередніх но-
мерах читайте рецепти пісних 
яблучних штруделів та іншої 
пісної випічки. 
 А загалом нема сенсу пов-
торювати те, що знає чи не ко-
жен: у піст головне — душа, а 
не тіло. Це — світлий час для 
душі, коли вона разом iз вес-
няною природою відроджуєть-
ся, налаштовується на Вели-
кий день Воскресіння. Нехай 
це налаштування буде смач-
ним і приємним! ■

Лілія Цвіт. ❙

Скумбрія: на вигляд копчена, а насправді — з секретом. ❙
Палюшки: картоплею в такому вигляді ви, 
напевно, ще не смакували.

❙
❙

ПІСНА КУХНЯ

Готувати, але знати міру! 
Смачні та прості рецепти до посту

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Як мовиться, перезимували! І навіть увійшли у найдовший у році 
піст — Великий, а це значить, що незабаром світле Воскресіння. 
«Чекаючи свята, на їжі зациклюватися не варто», — каже Лілія 
Цвіт, кулінарна майстриня з Дрогобича, «мама двох чудових діток 
та дружина найкращого чоловіка», як каже вона. До слова, Лілія 
Цвіт — творче ім’я білявої і тендітної кулінарної зірки, справжнє її 
ім’я — Олена. Але вона настільки вжилася у свої кулінарні творіння 
— високі хліби і барвисті пишні пляцки, — що й не намагається 
розділяти особисте, роботу і захоплення кулінарією. 
Рецепти Лілії Цвіт надзвичайно добре сприймають господині, бо 
виважені, прості, доступні і дуже смачні. YouTube пані Лілії збирає 
все більше прихильників її кулінарної творчості. Цей факт я зга-
дала насамперед тому, що велика частина її рецептів, можливо, 
й найбільша, — це короваї, пляцки, дріжджова випічка, — те, від 
чого особисто мені відмовитися несила. «Ні, у піст пляцки поче-
кають, — продовжує Лілія Цвіт. — Для мене головне, щоб їжа не 
стала тим, на чому в піст більше зациклюєшся, ніж у звичайні дні. 
Але все ж таки від розкішних пляцків чи інших смаколиків варто 
відмовитися. Присвятити цю пожертву бідним та голодним». 
Кулінарна майстриня зізнається, що раніше їй непросто було уявити, 
що смачного можна готувати упродовж усього посту. Але з досвідом 
прийшло і розуміння того, що це — цілком посильна місія кожної 
господині, причому приємна і красива. Бо, крім насичення їжею, гос-
подиня має піклуватися і про насичення душі — і своєї, і родини. 
Смачно приготувати, гарно подати, пояснити деякі моменти нашого 
буття, вичитані з книг, з власного досвіду — це і для мам хороша 
порада, і для подружжя чи батьків. Тому піст — час для родини. 
«Я свої пісні рецепти пропоную ще й з метою привернути увагу до 
посту як до світлого часу для душі. Коли готується легко і коли 
справді є кулінарні ідеї».

Паштет з квасолі. ❙
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«Вітчизняну легку атлетику подекуди й досі тисне тягар, який дістався 

їй у спадок від СРСР, в якому спорт наскрізь був просякнутий допінгом».
Ігор Гоцул
президент Федерації легкої атлетики України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Час від часу до України зі 
штаб-квартири Всесвітньої ан-
тидопінгової агенції надходять 
неприємні для вітчизняного 
спорту повідомлення про пози-
тивні допінг-тести українських 
олімпійців. 
 Одні повідомлення стосують-
ся атлетів на пенсії, чиї старі 
проби, піддані повторним до-
слідженням новітніми метода-
ми лабораторного аналізу, да-
ють позитивний результат. За 
таким алгоритмом, до слова, не-
щодавно своєї золотої нагороди 
позбувся олімпійський чемпіон 
Лондона-2012 важкоатлет Олек-
сій Торохтій.
 Водночас до інших зведень 
ВАДА потрапляють прізвища 
вітчизняних спортсменів, які 
нині перебувають на піку своєї 
кар’єри. Днями в таку непри-
ємну ситуацію — за пів року до 
старту Олімпіади-2020 — потра-
пила дворазова чемпіонка Євро-
пи в бігу на 800 метрів, золота ме-
далістка Європейських ігор-2019 
Наталя Прищепа з Рівного. В її 
допінг-пробі виявили фармако-
логічний препарат із забороне-
ної групи, котрий має сечогінні 
властивості, — гідрохлортіазид. 
 Легкоатлетка одразу заявила, 
що не займалася свідомим ужи-
ванням допінгу. «Ніщо у світі не 
могло й не може мене змусити сві-
домо й навмисно приймати препа-
рати, котрі могли б кинути тінь 
сумніву на мене і на мою діяль-
ність», — заявила Прищепа.
 Водночас щойно в лабора-
торії отримали позитивний ре-
зультат допінг-проби українсь-
кої спортсменки, ВАДА миттєво 
відсторонила її від усіх змагань, 
взявшись розслідувати обстави-
ни потрапляння забороненого 
антидопінговим кодексом пре-
парату до організму нашої спів-
вітчизниці.

 При цьому чоловік Наталі 
Роман Кроль, який займається 
фізичною та силовою підготов-
кою своєї дружини, у «Фейсбу-
ці» висловив обурення тим фак-
том, що Прищепу можуть диск-
валіфікувати на шість місяців 
за разовий прийом таблетки від 
артеріального тиску в екстреній 
ситуації, де другорядною дію-

чою речовиною є «сечогінка».
Хай там як, а тепер команді На-
талі Прищепи, аби уникнути 
суворого покарання й потрапи-
ти на омріяну Олімпіаду-2020 
до Токіо, потрібно буде доводи-
ти свою невинуватість. Хоча, 
як відомо, нині спортивний світ 
демонструє нульову толерант-
ність до допінгу. У кращому ви-

падку, як-то нещодавно трапи-
лося з футболістом київського 
«Динамо» Артемом Бесєдіним, 
який також заперечував будь-
яке вживання допінгу, на спорт-
сменку можуть накласти доволі 
скромну річну дискваліфіка-
цію. Як свідчить Роман Кроль, 
у попередні роки в Прищепи не 
було жодного, навіть дрібного, 

зауваження від ВАДА, тож у їх-
ній спортивній сім’ї до останньо-
го віритимуть у краще.
 Варто відзначити, що за 
кілька тижнів до цієї події пре-
зидент федерації легкої атлети-
ки України Ігор Гоцул заявив, 
що Україні потрібно бути гото-
вою до того, що в її спортсменів 
iз ганьбою відбиратимуть ме-
далі. За словами функціонера, 
наша країна відверто проспа-
ла той момент, коли у світі кар-
динально змінилося ставлення 
до застосування допінгу, i нині 
спортсмен несе повну відпові-
дальність за все, що потрапляє 
в його організм, незалежно від 
того, знав він про те чи ні.
 У коментарі tribuna.ua очіль-
ник ФЛАУ визнав, що на вітчиз-
няну легку атлетику подекуди й 
досі тисне тягар, який дістався їй 
у спадок від СРСР, в якому спорт 
наскрізь був просякнутий допін-
гом. Як каже Гоцул, був час, коли 
Всесвітня антидопінгова агенція 
хотіла покарати українську лег-
ку атлетику настільки ж сильно, 
як і Росію, легкоатлетична збір-
на якої й досі не має права зма-
гатися на міжнародних змаган-
нях під національним прапором. 
Утім вітчизняним спортивним 
функціонерам удалося перекона-
ти ВАДА, що Україна нині веде 
іншу від росіян політику, актив-
но борючись iз допінгом, і в цьо-
му контексті ФЛАУ займає без-
компромісну позицію в питанні 
покарання винних у його засто-
суванні. ■

Григорій ХАТА

 До завершення регулярного чемпіона-
ту в українській хокейній лізі командам 
залишилося зіграти по одному матчу. В 
останньому турі «регулярки» в Друж-
ківці зустрінуться дві її кращі команди 
— «Донбас» та «Кременчук», проте на да-
ному етапі це протистояння буде позбав-
лене будь-якого турнірного сенсу, адже 
представники Полтавського регіону до-
строково виграли регулярний сезон. Вод-
ночас на їхню дуель можна дивитися че-
рез призму золотої серії, де з найбільшою   
ймовірністю очікуються саме ці дві ко-
манди. Тривалу турнірну дистанцію «ре-
гулярки», складену з 40 турів, «Донбас» 
та «Кременчук» закінчують практично з 
рівним очковим доробком, й у разі, якщо 
донецький колектив виграє свій останній 
матч регулярного сезону, його відставан-
ня від переможця першої частини чем-
піонату становитиме лише один пункт. 
Нагадаємо, що в трьох попередніх сезо-
нах двічі фінальні серії формували саме 
ці колективи.
 Торік, щоправда, у фіналі проти 
«Донбасу» грав «Дніпро», проте цьо-
го разу херсонським хокеїстам складно 
буде повторити сценарій свого дебютно-
го в українському хокеї сезону. На фініші 
поточної «регулярки» підопічні Дмитра 
Підгурського відверто здали. У підсум-

ку, вони не тільки пропустили на другу 
позицію «Донбас», а й серйозно відстали 
в турнірній таблиці від дуету лідерів. В 
останніх поєдинках «регулярки» вигля-
дало так, що колектив із Херсона нама-
гається економити сили, а в клубі не при-
ховували, що команда всіма думками — 
в «плей-оф». 
 Загалом наприкінці регулярного чем-
піонату ознаки турнірної боротьби можна 

було розгледіти лише на самісінькій вер-
хівці протоколу, де з усіх сил «Донбас» на-
магався наздогнати лідера. Утім про свої 
позиції на фініші «регулярки» шістка 
учасників УХЛ дізналася достроково.
 За регламентом, «Кременчук» та 
«Донбас» у першому раунді «плей-оф» не 
гратимуть. Натомість спостерігатимуть за 
баталіями «Дніпра» з «Динамо», де виз-
начиться майбутній суперник донецько-

го клубу, та протистоянням «Білого бар-
су» з «Крижаними вовками», з якого вий-
де опонент кременчуцького колективу.
 Можна припустити, що остання («Ди-
намо») та передостання («Вовки») коман-
ди «регулярки» навряд чи матимуть ре-
альні шанси на участь у півфіналі. Із лег-
ко прогнозованим підсумком може завер-
шитися й одна з майбутніх півфінальних 
серій, в якій, скоріше за все, гратимуть 
перша та четверта команди регулярного 
сезону. А от зустріч в 1/2 фіналу сусідів 
по турнірній таблиці  обіцяє бути цікавою. 
Того ж самого можна очікувати й від «зо-
лотої» серії. Навіть незважаючи на назви 
команд-фіналістів, вирішальна дуель за 
національне «золото» без інтриги точно 
не мине. «Донбас» — незмінний перемо-
жець чотирьох останніх сезонів — у ниніш-
ньому розіграші грає доволі нестабільно. 
Його ж головний суперник у чемпіонаті, 
котрий представляє Кременчук, уже дав-
но готується до штурму золотої вершини 
і, не виключено, що 2020-й стане для ко-
манди Олександра Савицького роком но-
вих звершень.
 «У «плей-оф» плануємо не збавляти 
обертів. Думаю, все буде нормально, коли 
хлопці максимально віддаватимуться 
кожній грі й з переможним настроєм ви-
ходитимуть на відповідальні матчі», — 
наголосив очільник «Кременчука». ■

Є ПРОБЛЕМА

Нетолерантний підхід
Відомій вітчизняній легкоатлетці загрожує дискваліфікація за позитивну допінг-пробу

■

Дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталя Прищепа відсторонена від міжнародних змагань 
після здачі позитивної допінг-проби.
Фото з сайта www.unian.net.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

Думками — у «плей-оф»
Достроковим переможцем регулярного сезону в УХЛ став «Кременчук»

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Дніпро» — «Білий 
барс» — 2:1, «Донбас» — «Динамо» — 13:3, 
«Кременчук» — «Крижані вовки» — 14:1.
 Турнірне становище після 39 матчів: 
«Кременчук» — 96, «Донбас» — 92, «Дніпро» 
— 83, «Білий барс» — 50, «Крижані вовки» — 
20, «Динамо» — 10.

■

Чинному чемпіону країни — «Донбасу» — не вдалося виграти регулярний чемпіонат.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
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 Літня подружня пара. Дружи-
на каже.
 — Хочу вершкове морозиво з 
малиновим сиропом.
 — Гаразд, зараз сходжу.
 — Запиши, інакше забудеш.
 — Не забуду.
 Пішов, повернувся через двi 
години і виймає з пакета сосис-
ку.
 — Казала ж: запиши, бо забу-
деш.
 — А що я забув?
 — Гірчицю.

* * *
 Сантехник, закінчивши лаго-
дити кран, каже господині:

 — Ну все, з вас пляшка.
 — Може, краще грошима?
 — Нi, мені грошима не мож-
на — я проп’ю.

* * *
 Захворів мільйонер. Родичі 
зiбралися біля ліжка хворого:
 — Скажіть, лiкарю, надія є?
 — Жодної. У нього звичайна 
застуда.

* * *
 Вовочка рвав яблука в саду у 
сусіда, той його помітив:
 — Зараз я тобі покажу, як 
красти!
 — Дякую, а то мене вже дру-
гий раз ловлять.

Препарування прізвища і дійсності
У Києві показують картини феноменального львівського художника Мирослава Ягоди

По горизонталі:
 1. Місце, де, за приказкою, в 
кожного є свій скелет. 3. Затірка, 
козацька страва із завареного в ок-
ропі гречаного борошна. 9. Атрибут 
художника, дошка для розмішуван-
ня фарб. 10. Ім’я дівчини, на честь 
якої В’ячеслав Вакарчук назвав свій 
гурт. 11. Урочистий супровід офіцій-
ної особи чи наречених. 13. Очільник 
факультету у виші. 14. Річка на Тер-
нопіллі. 16. Місто в Криму, де роз-
ташований музей Лесі Українки. 17. 
Польський та білоруський варіант 
імені Йосип. 19. «Цвіте ..., цвіте ..., а 
цвіт опадає» (народна пісня). 21. Ук-
раїнська письменниця, авторка ро-
ману «Людолови». 23. Залізна пал-
ка для випікання шашликів. 26. М’яка 
тканина, схожа на оксамит. 27. Найс-
таріший український журнал інозем-
ної літератури. 28. Улюблена пора 
для школярів. 29. Ім’я американсь-
кого винахідника й бізнесмена, за-
сновника компанії Apples.
По вертикалі:
 1. Хуліганиста старенька із муль-
тика про чебурашку. 2. Патріарх Ук-
раїнської православної церкви Київсь-
кого патріархату, «почесний Патріарх» 
Православної церкви України. 4. При-
плюснуте коло. 5. «..., осока — чор-
ні брови в козака!» (народна пісня). 6. 
Річка під Переяславом, притока Тру-

бежа. 7. Давня назва в росіян чорно-
шкірих людей. 8. Напруження організ-
му як реакція на незвичні обставини. 
12. Спосіб вирішити питання чи су-
перечку, покладаючись на долю. 13. 
Український письменник, який у 18 
років увірвався в літературу романом 
«Культ». 15. Слабоалкогольний напій, 
який подають перед їжею для збуд-
ження апетиту. 18. Один з найвідомі-
ших віршів Тараса Шевченка. 19. Гро-
шова одиниця Монголії. 20. Тимчасо-
ве житло туриста чи військового в по-
ході. 22. Служба виклику таксі через 
інтернет. 24. Львівська кулінарка, ав-
торка книги «Солодке печиво». 25. 
Швидкий біг коня навскач.■

Кросворд №24
від 3 березня

Дара ГАВАРРА

 На одному з українських ютуб-ка-
налів ексучасниця гурту ВІАГра роз-
повіла, що жодного разу в житті не 
користувалася послугами пластич-
них хірургів. Ведучий дуже нвполег-
ливо намагався вивести співачку, ак-
трису і просто красуню на слизьке, 
на що зірка відповідала: погляньте 
на мої дитячі фото — вже в 12 років 
я була фізично дуже розвиненою дів-
чинкою, через що навіть не змогла 
втілити у життя свою дитячу мрію — 
займатися балетом. Також пані Мей-
хер, яка народила трьох дітей, запев-
няє, що все в неї натуральне, а краса 
— від мами. Ще співачка зізналася, 
що вона проти будь-яких хірургічних 
втручань і навіть так званих уколів 
краси, адже, підкорегувавши тіло, 
ви стаєте трішки схожими на шаб-
лони краси, які сьогодні рекламують 
у суспільстві. Проблема нинішньо-
го суспільства у тому, що воно нама-

гається стати ідеальним — 
рівненький носик, білень-
кі зубки, гладеньке чоло. 
«Подивіться на моє чоло 
— воно рухливе», — го-
ворить Надія, насупив-
ши брови, а потім роз-
гладивши їх. І справ-
ді, міміка для актри-
си — не остання річ, 
а пані Мейхер лише 
нещодавно закінчи-
ла зйомки в серіалі 
Оксани Байрак 
«Ніщо не трап-
ляється двічі», 
який пройде на од-
ному з вітчизняних каналів.
 Навіть дуже красиві й ус-
пішні жінки не завжди бу-
вають щасливими, впевнена 
Надія. Адже справжнє щастя 
— це взаємне кохання і бага-
тий внутрішній світ. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ну хто сказав, що 
креативити можна лише 
в мистецтві чи в рекламі? 
Мабуть, потрібно вига-
дати нову спеціальність 
— майстри цінників, 
тобто люди, які вигаду-
ють назви на цінниках. 
Хіба можна обійти ува-
гою мініоголошення про 
знижки на товар «Хрен 
мирный»? Мабуть, швид-
ше за все, товар завезли в 
Росію з України, а назву 
«Хрін лагідний» не змог-
ли, попри «адін язик», 
за словами Путіна, до-
слівно перекласти. А як 
вам назва цукерок «Укус 
женщины»? Мабуть, ви-
тівники мали на увазі 
«вкус», але десь став-

ся збій «у системі». По-
ряд із цим витвором во-
логодських кондитерів 
на фото уважний спог-
лядач помітив ще одні 
смаколики під назвою 
«Женский протест» — 
мабуть, поїдаючи соло-
дощі, жінки таким чи-
ном не погоджуються з 
поширенням анорексії 
на планеті.
 Узагалі, як казав ко-
лись один телеведучий, 
«удівітєльноє — рядом». 

Скажімо, виставка бойо-
вих ракет поряд із мага-
зином «Феєрверки» — 
ну дуже символічно. Чи, 
приміром, вивіска на за-
кладі харчування — «За-
втраки 24 часа». Тобто 
хтось, на думку тих, хто 
повісив цю вивіску, тіль-
ки те й робить упродовж 
дня, що снідає. А от бєл-
городські бетонники ви-
рішили, що кращою руч-
ною кладдю в подорож 
можуть стати їхні блоки 

з пінобетону, замовив-
ши відповідну рекламу: 
«Возьми с собой воспо-
минания о доме: газобе-
тонные блоки от аэробел 
подходят по параметрам 
ручной клади», а на біл-
борді чоловік по дорозі 
на літак несе разом із до-
рожною сумкою бетон-
ний блок. На думку спа-
дають слова російського 
класика про загадкову і, 
додамо від себе, креатив-
ну російську душу... ■

КРЕАТИВ

Сміхопанорама на цінниках,
або Загадки російської душі

■

СЕЛЕБРІТІ

Світ мій, дзеркальце, 
скажи
Надія Мейхер — про красу, щастя і любов

■

Надія Мейхер.❙

5 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi близько +5...+7, удень +12...+14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ i мокрий снiг. 
Славське: вночi +2...+4, удень +6...+8. Яремче: вночi  +2...+4, 
удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +7...+9. Рахiв: 
уночi +2...+4, удень +7...+9.

3 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 67 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 54 см.
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