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Вимушене сирітство, умовне 

засудження із випробувальною 

п’ятирічкою, заочне навчання, 

Рух і заповіт Євгена Чикаленка 

— в одній долі
стор.5»

Проєкти конституційних 

статей 1710 року 

зародилися у Батурині

Як довго ми будем носити 
кайдани?

стор.3»

На Черкащині 

встановили пам’ятник 

зловмисникам, які 

підпалюють сухостій 
стор.11»

Права і вольності 
від Пилипа 

Орлика

Свій перший рейс після модернізації українська «Мрія» виконала до Китаю, аби забрати гуманітарний вантаж для боротьби з пандемією коронавірусу і доставити його для країн ЄС.
Фото  Юрія ЄЖЕЛЯ.

❙
❙

Підвісити 
палія 

стор.7»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,202 грн 

1 € = 29,560 грн

1 рос. руб. = 0,368 грн

Воскресла 
«Мрія» 

Літаки 
авіакорпорації 
«Антонова» 
в умовах карантину 
опинилися на 
хвилі міжнародної 
затребуваності



ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ 20202 ІнФорУМ
«Хоча на ділянці розведення сил «Петрівське», як і на інших двох, 
обстрілів немає, дим на полях ще більше підсилив бажання закінчити 
війну та досягти миру».

Володимир Зеленський
президент України — після відвідання передових позицій ООС, де 

росіяни продовжують обстріли

УКРАЇНА МОЛОДА

БЛАГОЧИННІСТЬ

Право 
сильного — 
убезпечити 
ближніх
Для Смілянських 
лікарень приватні особи 
придбали два апарати 
ШВЛ
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Лікарні Смілянського району 
для порятунку важкохворих, ура-
жених коронавірусом, мали тіль-
ки три апарати штучної вентиля-
ції легень (ШВЛ). Засновник сіль-
ськогосподарської компанії «Агро-
Рось», секретар політичної ради 
ВО «Черкащина» Анатолій Семи-
нога власним коштом придбав у 
районну лікарню сучасний дорого-
вартісний апарат ШВЛ, який допо-
магатиме рятувати людські життя. 
Ще один апарат, але вже для місь-
кої лікарні, купив місцевий біз-
несмен Віталій Лисенко. Вартість 
придбаного обладнання — по 500 
тисяч гривень за один апарат.
 За словами головного лікаря 
Смілянської центральної райлі-
карні Зої Зирянової, три апара-
ти штучної вентиляції легень для 
району зовсім мало. Тож подаро-
вані нові сучасні ШВЛ — це шанс 
врятувати комусь життя.
 «На Смілянщині небайдужі 
люди об’єдналися задля збере-
ження людського здоров’я та жит-
тя і підставляють своє плече до-
помоги. Хочу висловити їм вели-
чезну подяку», — підтвердила 
важливість такої доброчинності 
у скрутних для провінційних за-
кладів охорони здоров’я обстави-
нах голова Смілянської РДА Ва-
лерія Бандурко. Вона зауважи-
ла, що компанія «Агро-Рось» та-
кож виділила свій службовий 
автомобіль для роботи однієї з 
чотирьох мобільних бригад, ство-
рених у Смілянському районі. А 
ще закупила протиепідемічні ком-
плекти одягу для районного цент-
ру первинної медико-санітарної 
допомоги. Допомагають район-
ній лікарні коштами, паливно-
мастильними матеріалами, засо-
бами захисту органів дихання та 
дезінфікуючими засобами у цей 
нелегкий час й інші місцеві під-
приємці — СТОВ «Надія», «Пере-
мога», ПРАТ «Малобузуківський 
гранкар’єр» .
 До речі, як повідомили у спіль-
ноті «Спільнодія Черкащини: здо-
лати Covid-19», вже 22 благодій-
ники долучилися до збору коштів 
на боротьбу з пандемією у Шевчен-
ковому краї і наразі вони зібрали 
майже 19 мільйонів гривень.
 «Звісно, жертвують різні суми 
— від 14 мільйонів Миронівського 
хлібопродукту і до 100 гривень від 
приватної особи. Але кожна грив-
ня для нас однаково важлива і ми 
щиро дякуватимемо кожному бла-
годійнику. Ці кошти спрямова-
но на придбання апаратів штучної 
вентиляції легень та засобів індиві-
дуального захисту для лікарів», — 
зазначають у «Спільнодія Черка-
щини: здолати Covid-19». ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 В суботу, 11 квітня, прези-
дент Зеленський перебував із 
робочою поїздкою у зоні про-
ведення ООС. Зокрема, побу-
вав на ділянці розведення сил 
і засобів сторін №3 «Петрівсь-
ке». На офіційному сайті гла-
ви держави йдеться, що пре-
зиденту доповіли, нібито ос-
таннім часом ситуація тут 
контрольована та спокійна. 
На що він відповів: «Радий, 
що розведення сил допомог-
ло зменшити обстріли». Про-
те навіть офіційна статистика 
обстрілів, навпаки, свідчить 
про активізацію бойових дій. 
У районах поблизу ділянок 

розведення за минулі чоти-
ри доби збройні формування 
Російської Федерації та їхні 
посіпаки здійснили 21+15+8 
обстрілів позицій Об’єднаних 
сил. Противник застосову-
вав міномети 120-го і 82-го 
калібру, заборонені мінсь-
кими домовленостями. Оку-
панти також відкривали во-
гонь по наших опорних пунк-
тах із протитанкового ракет-
ного комплексу, озброєння 
бойових машин піхоти, гра-
натометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї. Зафіксова-
но активність снайперських 
груп та безпілотних літальних 
апаратів для скидання мін.

 На донецькому напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Схід» зафіксовано 
обстріли російських найман-
ців по наших захисниках поб-
лизу Павлополя, Водяного, 
Красногорівки, Новомихай-
лівки, Авдіївки, Гнутового, 
Тарамчука, Старогнатівки, 
Опитного, Богданівки, Оріхо-
вого, Славного, Широкиного, 
Пісків, у районі сіл Пищевик, 
Тарамчук.
 На луганському напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного уг-
руповання «Північ» зброй-
ні формування РФ обстрі-
ляли наші опорні пункти 

поблизу Оріхового, Хутора 
Вільного, Новолуганського, 
Новоолександрівки, Попас-
ної, Кримського, Золотого-5, 
Новгородського, Новозванів-
ки, Новотошківського, Го-
лубівського. Внаслідок во-
рожих атак у кінці мину-
лого тижня загинув солдат 
93-ї омбр Олексій Купрі-
ков із Дніпропетровщини, а 
на Вербну неділю під Крим-
ським убили ще одного ук-
раїнського воїна. Поранен-
ня за цей період отримали 9 
військовослужбовців зі скла-
ду Операції Об’єднаних сил.
 Злочинні дії російських 
окупантів не залишилися без 
адекватної відповіді. За під-
твердженими даними роз-
відки Об’єднаних сил, наші 
підрозділи знищили двох 
російських найманців, іще 
десятьох поранили. Вміли-
ми діями українські захис-
ники примусили противни-
ка до відновлення режиму 
тиші на всіх ділянках лінії 
зіткнення. ■

Ірина КИРПА

 Щойно лідер кримськотатарсько-
го народу анонсував на початок травня 
мирний «Марш гідності» до окупованно-
го Криму, співробітники російської ФСБ 
почали переслідувати Джемілєва відразу 
за трьома статтями. Активіста звинува-
чують у незаконному перетині державно-
го кордону Росії, у незаконному придбан-
ні та недбалому зберіганні вогнепальної 
зброї, а також у приховуванні боєпри-
пасів.
 «Мирний марш довелося відкласти 
на невизначений термін через пандемію 
коронавірусу, але спецслужби Росії все 
одно вчепилися у мене мертвою хваткою, 
— каже Мустафу-ага. — Ще у січні 2016 
року винесли постанову про заочний аре-
шт, а тепер висувають нові звинувачення 
проти мене та Рефата Чубарова. Зі стовід-
сотковою впевненістю можу стверджува-
ти, що це погроза від влади Росії: мовляв, 

якщо перейдете кордон із Кримом, вам 
висунуть звинувачення і посадять на від-
повідні терміни».
 Мирну акцію «Марш на Крим» анон-
сували ще на початку лютого, щоб залу-
чити депутатів та громадських діячів з 
усього світу до проблеми порушення прав 
людини у Криму. Активісти «Меджлісу» 
та кримські татари вимагають прибрати 
всі кордони й забезпечити територіаль-
ну цілісність єдиної Української держа-
ви. Учасники акції планують прийти на 
адміністративний кордон із Кримом у 
Херсонській області без зброї, щоб між-
народні спостерігачі побачили, як пра-
цює окупаційна система. Про мирну на-
родну ходу вже попереджені співробітни-
ки ООН, Євросоюзу й ПАРЄ, які повинні 
виступити в ролі міжнародних спостері-
гачів.
 За словами Мустафи Джемілєва, не-
відомо, якими будуть дії окупантів на-
далі, адже ми маємо справу з неадекват-

ною державою. Російські силовики про-
довжують посилювати репресії, адже те-
рористичний тоталітарний окупаційний 
режим може триматися лише на страху. 
Адвокат Мустафи Джемілєва, право-
захисник Микола Полозов, заявив, що 
звертатиметься до міжнародних інстан-
цій з оскарженням дій російських оку-
пантів у Криму. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Балкон другого поверху 
будинку №28 на головній ву-
лиці Тернополя — Руській 
— перетворився на вистав-
кову локацію. Перехожі з 
цікавістю піднімають голо-
ви, щоб роздивитися щодня 
нову картину молодого міс-
цевого художника Рустама 
Давлетова. Мешканцям бу-
динків навпроти це теж до-
дає позитиву. «Є ідея підтри-
мати флешмоб по всьому сві-
ту, коли люди демонструють 

свої таланти на балконах. От 
і я вирішив виставити влас-
ні картини, назвавши це 
«виставка на балконі». Пе-
рехожі починають фотогра-
фувати, виставляють світ-
лини в соцмережах і так 
проєкт шириться. А люди з 
сусідніх будинків надсила-
ють мені фотографії балко-
ну, на котрому стоїть карти-
на, і дякують за мистецтво», 
— розповів Рустам тележур-
налістам.
 Давлетов за освітою еко-
номіст, але захоплення ма-
люванням давно стало для 

нього головною справою 
життя. Картини створює на 
бавовняному полотні олій-
ними та акриловими фар-
бами. А в Тернополі відо-
мий ще й тим, що у форматі 

«вчися, відпочиваючи» нав-
чає цьому мистецтву інших. 
Після закінчення каранти-
ну планує зробити виставку 
всіх своїх «балконних» кар-
тин». ■

НА ФРОНТІ

Затихніть, окупанти!
Загибелі і поранення українських захисників продовжуються.

■

«КРИМНАШ»

Марш на окуповану батьківщину
Мустафа Джемілєв назвав політичною палицею 
порушення чергових кримінальних справ проти 
кримських татар

■

ВИСТАВКИ

Мистецтво карантину
Художник почав демонструвати картини 
на власному балконі

■
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 В умовах карантину редакції «України мо-
лодої» довелося докласти надзвичайних зу-
силь, щоб відновити випуск газети. Довелося 
здолати купу технічних проблем, у т.ч. доїзду 
працівників редакції за непрацюючого метро 
і фактично непрацюючого наземного громад-
ського транспорту в Києві. Відтак ми змушені 
були на цей час зменшити періодичність, а з 
травня плануємо повернутись до триразового 
виходу.
 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi 
видання дуже дороговартiснi у виробництвi. 
Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, 
тому недешевий), друк i доставка Укрпош-
тою, 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, на-
магалася не пiдвищувати перед платну i роз-
дрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була 
доступною для читачiв. Певне зростання вар-
тостi за 2019-2020 роки — це збiльшення час-
тки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її 
роботи з доставки видання безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непросто-
му фiнансовому становищi. Тому звертаємось 
до всiх прихильникiв «України молодої» пiд-
тримати улюблену газету в силу своїх можли-
востей. Надто ми сподiваємося на український 
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

СХЕМИ

Аеропорт 
без ремонту, 
бо гроші вкрали
У змові з нечистим на руку 
бізнесменом діяли експосадовці 
Полтавської облдержадміністрації 
Ганна ЯРОШЕНКО

 Співробітники Управління СБУ в Полтавсь-
кій області викрили схему розкрадання бюджет-
них коштів під час виконання ремонтних робіт на 
об’єктах критичної інфраструктури регіону. У ході 
досудового слідства було з’ясовано, що комерційна 
структура виконала будівельні роботи за кошти об-
ласного бюджету лише частково. Як повідомляєть-
ся на сторінці Управління СБУ в Полтавській об-
ласті у «Фейсбуці», бізнесмен підготував акти ви-
конаних робіт, до яких вніс недостовірні дані, зок-
рема щодо капітального ремонту будівлі аеропорту 
«Полтава», оскільки частина робіт фактично не ви-
конувалася. 
 Експосадовці Полтавської облдержадміністра-
ції, які діяли у змові з бізнесменом, прийняли та оп-
латили в повному обсязі фіктивні акти. Співробіт-
ники Управління СБУ також задокументували фак-
ти порушення менеджментом комерційної струк-
тури податкового законодавства під час освоєння 
бюджетних коштів, що призвело до ухилення від 
сплати податків в особливо великих розмірах. У ре-
зультаті проведених експертиз, а також завдяки ін-
шим доказам, одержаним у межах досудового роз-
слідування кримінального провадження, підтверд-
жено завдавання збитків державі на суму понад 5,8 
мільйона гривень. У ході слідчих дій основному фі-
гуранту кримінального провадження — колишньо-
му директору будівельної фірми — повідомлено про 
підозру у вчиненні правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 Кримінального 
кодексу України. Заходи з викриття оборудки про-
водилися під процесуальним керівництвом проку-
ратури Полтавської області за активного сприяння 
керівництва Полтавської облдержадміністрації. ■

■Ірина КИРПА

 Під шумок каранти-
ну через пандемію коро-
навірусу організоване зло-
чинне угруповання з Росії 
активізувало рейдерські 
захоплення стратегічно 
важливих підприємств 
у Херсонській області. 
У приціл злочинців цьо-
го разу потрапили Хер-
сонський завод карданних 
валів, Херсонський вино-
робний завод, дитячі табо-
ри та пансіонати з причор-
номорської зони Генічесь-
кого району.
 — Лідер ОЗГ з Росії 
Ігор Рабинер засвітився 
у найскандальніших іс-
торіях, — розповів ук-
раїнський блогер Павло 
Ярмоленко. — Через ме-
режу «чорних реєстра-
торів» та офшорну ком-
панію Combest Services 
LTD на Кіпрі він відтис-
кає великі об’єкти на пів-
дні України. Ця кримі-
нальна мережа «просла-
вилася» й на території 
РФ, де ще у лихі 90-ті 
захопила низку маши-
нобудівних заводів, піс-
ля чого спрямувала свою 
увагу на власність Украї-
ни. У нашій країні у поле 
зору злочинців потрапи-
ли такі стратегічно важ-
ливі об’єкти, як ЗАТ «За-
вод великих електричних 
машин», «Коломенський 

завод важких верстатів», 
«Новокаховський елек-
тромашинобудівний за-
вод», «Електромашина», 
«Етал» тощо...
 Особливу «популяр-
ність» Ігор Рабинер здо-
був після спроби рей-
дерського захоплення 
пансіонату «Енергія» у 
Генічеському районі. Піс-
ля того, як він потрапив 
до поля зору поліції, йому 
заборонили виїзд з Украї-
ни та змусили виплачу-
вати заборгованість пе-
ред кредиторами, яка на 
той момент складала 20 
мільйонів гривень.
 Перешкодити безза-
конню з боку рейдерів із 
Росії повинна Антирей-
дерська комісія України, 
яка поки що не може про-
водити свою роботу в пов-
ному обсязі через коро-
навірусний карантин.
 Саме цим і користу-
ються шахраї всіх мастей, 
адже, за статистикою, в 
Україні лише за березень 
2020 року шахраї діяли у 

4 рази активніше, аніж за 
весь минулий рік, та ата-
кували найбільш значущі 
об’єкти України.
 Впровадження каран-
тинних обмежень зігра-
ло на руку рейдерам, які 
не гребують вносити змі-
ни до Єдиного Державно-
го реєстру.
 Експерти прогнозу-
ють іще більше зростання 
числа подібних злочинів 
у недалекому майбутнь-
ому, про що красномовно 
свідчить зростання чис-
ла кримінальних справ у 
співробітників українсь-
кої поліції.
 З одного боку, цьо-
му сприяє слабка захи-
щеність комп’ютерів ко-
ристувачів реєстру — но-
таріусів та реєстраторів, 
а з іншого — відсутність 
у законі покарання за 
недбале поводження з 
довіреними їм даними.
 Експерти з кібербез-
пеки констатують, що 
хакери мають доступ до 
комп’ютерів величезного 

числа користувачів реєс-
тру.
 Група українських ак-
тивістів, журналістів та 
громадських лідерів на-
писала відкритого лис-
та про незаконну діяль-
ність російських рей-
дерів на території Украї-
ни та направила його до 
РНБО, Генеральної про-
куратури України, Націо-
нальної поліції й НАБУ. 
Кримінальні авторитети 
та бандити з Росії свідомо 
завдають шкоди Україні 
у найважчий для неї пе-
ріод, коли через карантин 
тимчасово закрита або па-
ралізована робота переві-
ряючих органів. Шах-
раї «з російським корін-
ням» зумисно доводять 
жителів України до банк-
рутства, сприяють збіль-
шенню числа безробітних 
громадян, створюють со-
ціальну напругу в най-
більш проблемних регіо-
нах, а також відштовху-
ють від України потен-
ційних інвесторів. ■

ЕКСПАНСІЯ

Російські шахраї атакують
Рейдери з РФ намагаються захопити стратегічно 
важливі підприємства на Херсонщині

■

Людмила НІКІТЕНКО 

 Невідомі «перформери», 
яких дістали палії сухої трави, 
через яких мешканцям рай-
центру неможливо дихати на 
повні груди, встановили вра-
жаючу інсталяцію. На елект-
ричному стовпі вниз головою 
завис силует охочого пограти-
ся сірниками серед сухостою з 
табличкою на грудях: «Він па-
лив траву». «От і попався палій 
проклятий... Дякуємо небай-
дужим месникам... Так йому 
і треба», — відгукнувся у ФБ 

очількик департаменту ЖКГ 
Золотоніської міськради Олек-
сандр Флоренко. Проте додав: 
якщо серйозно, то подібні пер-
фоменси є порушенням правил 
благоустрою. «Але це єдине і 
досить круте порушення, пер-
ше за багато років, котре ми 
точно не будемо ліквідовува-
ти ще кілька днів. Нехай пови-
сить як повчання для інших!» 
Така нестандартна реакція не 
дивує: лише за три останні дні 
на Черкащині зафіксовано 31 
пожежу сухої трави та очере-
ту. ■

ДОПЕКЛО

Підвісити палія 
На Черкащині встановили пам’ятник 
зловмисникам, які підпалюють сухостій

■

Опудало палія догори дригом.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Філософія «на чорний день» у будь-
якій непевній ситуації вимагає запасатися 
продуктами харчування. Не стала винят-
ком і нинішня, з навколокоронавірусною 
лихоманкою: полиці продуктових мага-
зинів почали стрімко спустошуватися піс-
ля перших же натяків на карантин. Проте, 
як повідомив заступник міністра економі-
ки Тарас Висоцький у Facebook, через три 
тижні карантину в Україні ажіотажний по-
пит на продукти харчування першої необ-
хідності нарешті ввійшов у звичайне рус-
ло споживчих потреб. Зокрема, це сто-
сується вершкового масла, цукру та сала: 
їх реалізація за останній тиждень знизи-
лася на 50%, 27% та 30% відповідно. Та-
кож менше почали купувати гречку, ци-
булю і борошно. За інформацією чинов-

ника, обсяги продажу товарів поступово 
знижуються й торгові мережі стабільно 
поповнюють свої запаси. «Що стосуєть-
ся топ-3 продуктів, навколо яких найбіль-
ше точаться дискусії останніми днями, то 
ажіотаж і реалізація їх також знижують-
ся: гречка (-17%), борошно (-10%), цибу-
ля (-22%)», — пише Висоцький.
 У зв’язку зі стабілізацією попиту, на-
приклад, мережа АТБ вже навіть заявила 
про зниження націнок на товари першої 
необхідності. Зауважимо, що гречана кру-
па в березні тут подорожчала більш ніж 
на 50%, а ще майже на 60% — картопля.
 Тим часом на носі Великдень і, за 
оцінкою експертів, в Україні, в порівнян-
ні з аналогічним періодом минулого року, 
святковий кошик суттєво зросте в ціні. «В 
основному всі продукти вже значно по-
дорожчали. Зокрема, яйця. Також значно 

дорожчає борошняна продукція. Тому за-
раз відсвяткувати Великдень українцям 
буде дорожче, ніж якби це було місяць 
тому. За останні півтора місяця ціни на 
продукти зросли на 12-15% », — пові-
домив глава Української асоціації поста-
чальників торговельних мереж Олексій 
Дорошенко. За його словами, у великод-
ньому кошику найдорожчою, в порівнянні 
з минулим роком, виявиться випічка. Зок-
рема, паски подорожчають на 15%. При 
цьому великодній кошик за цей рік ви-
росте в ціні трохи менше, приблизно на 
10%.
 Варто також нагадати, що у своїй пос-
танові № 255 від 2 квітня 2020 року Ка-
бінет Міністрів перед Великоднем поси-
лив заборону на проведення релігійних 
зібрань, бо свято святом, а безпека — 
передусім. ■

НАЇМОСЯ?

Українці запаслися харчами
Ажіотаж на продукти харчування вже спав, але великодній кошик подорожчає

■
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ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Географія правосуддя
Можливий переїзд Конституційного Суду 
загрожує реставрацією сепаратистських 
проєктів

■

Іван БОЙКО

 Гаряча фаза протистояння 
між керівництвом ДБР і екс-
нардепкою від «Народного 
фронту» Тетяною Чорновол, 
яка триває вже кілька діб, не-
абияк обурила вітчизняний 
політикум, діячів культури і 
експертне середовище. 
 Візит слідчих ДБР на сві-
танку 10 квітня до будинку 
Чорновол у селищі Гора під 
Києвом, оголошення їй підоз-
ри у вбивстві (!) чоловіка під 
час підпалу офісу Партії ре-
гіонів у часи Революції гід-
ності 18 лютого 2014 року 
тощо багато хто сприйняв як 
реванш Антимайдану і спро-
би переписати історію Украї-
ни на догоду Москві. 
 Найрізкіше висловився 
на адресу першого заступни-
ка директора ДБР Олександ-
ра Бабікова чинний міністр 
МВС Арсен Аваков, колиш-
ній соратник Тетяни Чорно-
вол по партії Яценюка «На-
родний фронт». 
 Міністр важає обшуки слід-
чих ДБР вдома у Чорновол осо-
бистою помстою ексадвоката 
Януковича, а нині посадовця 
бюро Олександра Бабікова.
 «Адвокат Януковича, пан 
Бабіков. Ви наплювали на 
конфлікт інтересів як керів-
ник ДБР і інспірували спра-
ву проти Тетяни Чорновол — 
особистого ворога Януковича. 
Справи немає, є тільки ваша 

жага помсти, — наголосив 
Аваков і одразу підкреслив 
власну впливовість. — Пане 
Бабіков, я був теж на Майдані 
18 лютого 2014 року — я та-
кий же, як Таня, — приходь-
те до мене, чекаю. Спробуйте. 
А краще підіть до біса з держ-
служби або до Януковича на-
зад. Не заважайте президен-
ту відбудовувати країну. І так 
непереливки».
 У свою чергу, ДБР дозволи-
ло втягнути себе у дискусію із 
Чорновол навіть не через ЗМІ, 
а у соцмережах. Хоча перева-
га тут явно на боці колишньої 
журналістки (яка вже заяви-
ла, що буде ще й генпрокурор-
кою), публічний простір — це 
територія, де вона почуваєть-
ся украй комфортно і впевне-
но, на відміну від бюрократів 
бюро. 
 На своєму телеграм-каналі 
ДБР заявило, що слова екс-
нардепки Тетяни Чорновол 
стосовно причин підпалу офі-
су «Партії регіонів» 18 люто-
го 2014 року є недостовірними 
і маніпулятивними. Йдеться 
про версію Чорновол, за якою 
офіс регіоналів підпалили піс-
ля того, як відбулися вбивства 
в Маріїнському парку і на Крі-
посному провулку активістів 
Майдану. За її словами, ціллю 
підпалу було відволікти увагу 
«тітушок».
 Але в ДБР наполягають, 
що на момент підпалу офісу, в 
проміжок часу з 11 до 12 годи-

ни дня жодних убивств євро-
майданівців не було: «Тому 
підозрювана не могла від-
волікати нікого від вчинення 
вбивств, зокрема способом під-
палу офісу, внаслідок якого за-
гинула людина».
 Ці твердження слідчих 
ДБР неабияк обурили іншо-
го опонента бюро — експрези-
дента Петра Порошенка. Від-
так лідер «Європейської солі-
дарності» звинувачує ДБР у 
брехні та вважає кримінальне 
провадження проти Чорновол 
спробою переписати історію 
під диктовку Кремля.
 «18 лютого 2014 справжнє 
побоїще у Маріїнському парку 
почалося не по обіді, а вранці. 
Я теж там був. Допомагав по-
раненим, яких били «тітушки» 
та розстрілювали «беркутівці». 
Чому бреше ДБР? Теперішня 
влада свідомо віддала цей ор-
ган на відкуп адвокату Януко-
вича. Фактичним керівником 
Державного Бюро Репресій, як 
називають його в народі, є Бабі-
ков, який отримував гроші від 
свого «ростовського» клієнта», 
— наголосив Порошенко.
 На його думку, справа про-
ти Чорновол є спробою атаку-
вати та перекреслити цінності, 
на яких тримається наша не-
залежність, намаганням вла-
штувати російське судилище 
над усіма учасниками Майда-
ну: від Героїв Небесної сотні 
до тих, хто підвозив дрова чи 
їжу. ■

З Харкова 
конституційніше?
«Слуги » хочуть випхати з Києва КСУ

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На сайті Верховної Ради 
з’явився текст законопроекту, 
який у разі схвалення кардиналь-
но змінить діяльність Конститу-
ційного Суду України. На розгляд 
документ подала депутатка фрак-
ції «Слуга народу» і глава коміте-
ту з питань соціальної політики 
Галина Третьякова. Пропонуєть-
ся, зокрема, відправляти суддів 
одночасно у відпустку; скороти-
ти кількість голосів у сенаті КСУ, 
необхідних для винесення вер-
диктів за конституційними скар-
гами; заборонити роботу інозем-
ців у цій поважній державній ін-
ституції тощо.
 Чимало запропонованих поп-
равок уже викликали в експерт-
них колах жваву дискусію, а най-
більш критично сприйнято ідею 
перенесення КСУ з Києва до Хар-
кова. Пані Третьякова посилаєть-
ся на світову практику, наводячи 
приклад Німеччини, Словаччини, 
Чехії та Естонії, де конституційні 
суди розташовані не в столицях. 
Мовляв, саме так можна досягти 
максимальної інституційної неза-
лежності. З цим погодився і пред-
ставник президента в КСУ Федір 
Веніславський. Він каже, що на-
передодні прийняття важливих 
рішень деякі судді часто їздять 
на консультації до чиновників, за 
часів правління яких їх призначи-
ли на ці посади, і навіть радяться з 
олігархами та кримінальними ав-
торитетами. Отож переїзд до Хар-
кова територіально віддалить суд 
від інших органів влади і політи-

ків, що, мовляв, знизить рівень 
можливої ангажованості та за-
лежності. Та неабияк стривожи-
ла пропозиція переїзду КСУ до 
Харкова політиків-державників. 
Адже містом дотепер керують де-
які чиновники, що мітингували у 
період «русской вєсни» під прапо-
рами РФ.
 «Кремль зробив висновки з 
подій 2014 року, — повідомив ек-
спредставник президента в Авто-
номній Республіці Крим, доктор 
юридичних наук, професор Борис 
Бабін в ефірі програми «Студія За-
хід». — Там зрозуміли: українсь-
ку державність рятує розташуван-
ня усіх центральних органів вла-
ди у Києві, а не поряд із російсь-
ким кордоном. І сьогодні мають 
певні плани на КСУ».
 За його словами, від перене-
сення цієї установи до Харкова 
виграє насамперед Росія, яка від-
стежує всі внутрішні українсь-
кі процеси, робить висновки, а 
потім втілює нові задуми у реаль-
ність. «Крім політичних клубів 
та харківського лобі, яке, мож-
ливо, потужне сьогодні, є ще лобі 
держави-агресора, — сказав він. 
— Вони пам’ятають, що в 2014 
році не змогли сформувати жод-
ного органу влади України, ціл-
ковито підконтрольного росія-
нам». І якщо в «місті Ха» рапто-
во з’явиться якась там «народна 
республіка», а за дивним збігом 
обставин у цьому ж місті розта-
шується Конституційний Суд Ук-
раїни, туди спішно прибуде в но-
вому чарівному мундирі чарівна 
генеральний прокурор України. 
Яка, до речі, теж із Харкова... ■

Тетяна ПАРХОМЧУК

 Циніки вперто стверджують, що наша 
Конституція, як проституція, — суцільна роз-
пуста. Ні, ну це суворо. Проституція все-таки 
працює за правилами й внутрішнім законом. 
Однак от — Конституційний Суд… 
 Надати декілька суперечливих один 
одному рішень з одного й того самого при-
воду, але при цьому так і не дати відповідь 
на поставлене питання. Закрити очі на по-
рушення Конституції при прийнятті каран-
тинних заходів. Довести, що два дорівнює 
одному, якщо мова йде про президентсь-
кі ініціативи. Обґрунтувати, що «чергова» 
та «будь-яка наступна» — одне й те саме, 
якщо йдеться про парламентські сесії. Уза-
конити «тушок». Вчасно відмінити кримі-
нальну відповідальність за незаконне зба-
гачення. «Забути» надати згідно з терміна-
ми висновок про конституційність проєкту 
змін в Основний Закон. І навіть відмінити 
Конституцію, ігноруючи її приписи.  
 Відомо, що Конституційний Суд розташо-
ваний у Києві. А які нові сценарії розробля-
тимуться для Конституційного Суду України 
і які нові претензії до юридичної якості рі-
шень будуть випливати, якщо втілиться чер-
гова «геніальна» ідея «слуг народу» — пе-
реведення КС із Києва до Харкова? І це доки 
кожен трудящий у нашій країні має некон-
ституційне, але не заперечуване Конститу-
цією «право» не працювати, перебуваючи в 
карантинній «відпустці». І чому це так при-
пекло? І в чому сенс цього переведення КСУ? 

І скільки це коштуватиме? 
 Народний депутат від «слуг» Галина Тре-
тьякова, кому й належить авторство передис-
локації Конституційного Суду з Києва до Хар-
кова, запевняє, що цей «банкет» не вицупить 
додаткових витрат із державного бюджету. 
Свіжа, хоч і, з іншого боку, заяложена казоч-
ка, але, за класикою жанру, не віриться. 
 «Нежилі приміщення для розміщення 
суду в Харкові можуть бути надані (передані) 
Державним управлінням справами, на балансі 
котрого в Харкові перебувають об’єкти неру-
хомості, які за своїми технічними характерис-
тиками придатні для розташування суду. Всі 
інші витрати, пов’язані з переміщенням суду 
з Києва в місто Харків, покриються за рахунок 
засобів, передбачених у державному бюджеті 
на забезпечення діяльності Конституційного 
Суду», — йдеться у тексті.
 Статтю 97 щодо виконання рішень 
КС пропонується доповнити відповідним 
підпунктом: «Якщо Конституційний Суд 
визнав неконституційним закон України 
(його окремі положення), відновлення дій 
такого закону України (його окремих поло-
жень), котрий регулював відповідні сус-
пільні відносини, здійснюється Верховною 
Радою згідно з порядком, встановленим 
діючим законодавством».
 Але не полишають у спокої питання: 
роз’яснення того, чому ж непідкупну совість 
нації намагаються витіснити зі столиці бли-
жче до наших східних кордонів, — виходи-
тиме за рамки парламентських та суспіль-
них обговорень чи ні? ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Адвокат диявола проти 
майбутньої генпрокурорки 
Провадження ДБР, відкрите проти активістки Євромайдану 
Тетяни Чорновол, обурило вітчизняний політикум

■

Ярина КОРЧИНСЬКА 

 «Нагадую: реєстрація від-
бувається шляхом натискан-
ня зеленої кнопки «За», — як у 
дитячому садку проінструкту-
вав укотре депутатів Верховної 
Ради спікер парламенту Дмит-
ро Разумков, відкриваючи по-
зачергову сесію ВР 13 квітня, на 
котру зібралось 357 депутатів. 
Через карантин, виклика-
ний поширенням коронавіру-
су COVID-19, цього року еко-
номіка в Україні піде в мінуси, 
зросте безробіття та інфляція, 
скоротяться зарплати та знеці-
ниться гривня — такі показни-
ки Кабінет Міністрів заклав у 
оновлений проєкт бюджету на 
2020 рік, що його затвердила 
Верховна Рада України.
 Затверджено також розмір 
фонду на боротьбу з коронавіру-
сом та збільшено фінансування 
Міністерства охорони здоров’я 
на 16,7%; на пенсії передбаче-
но понад 29 мільярдів гривень 
— це лише декотрі зі змін до 
бюджету-2020. 
 Крім того, депутати, окрім 
змін до державного бюджету 

на 2020 рік, розглянули зако-
нопроєкт №2370 про геокадас-
три, законопроєкт №3320 про 
запобігання розповсюдженню 
коронавірусної хвороби, №2339 
про посилення відповідальності 
за підпал трави, №3132 про Ан-
тимонопольний комітет. 
 Також Рада розглянула за-
конопроєкт №1049 про введен-
ня єдиного рахунку для сплати 
податків та зборів, єдиного по-
датку на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня з пропозиціями президен-
та та 13 проєктів постанов про 
відміну голосування за законо-
проєкт про відміну мораторію 
на продаж земель сільськогос-
подарського призначення. 
 Щодо фону вимушених 
змін до бюджету-2020, то нага-
даємо, що він наразі виклика-
ний світовою фінансовою кри-
зою, спричиненою наслідками 
активного поширення коро-
навірусу COVID-19. Експерти 
прогнозують падіння економік, 
зокрема й української. Оновле-
ний базовий прогноз компанії 
Dragon Capital на 2020 рік пе-
редбачає падіння ВВП Украї-

ни на 4% та девальвацію грив-
ні до 30 грн за долар на кінець 
року — за умови, що карантин-
ні заходи триватимуть до трав-
ня (середній курс очікується 
на рівні 29 грн/долар, тобто де-
вальвація складатиме близько 
11% до минулорічного курсу). 
За менш оптимістичним про-
гнозом, якщо карантин буде 
продовжено на довший тер-
мін, ВВП може впасти на 9%, 
а гривня здешевшає до 35 грн/
долар. За таких умов варто очі-
кувати й зростання безробіття 
— 9,4% (попередній прогноз 
— 8,1%). Падіння реальної за-
рплати — 0,3%.
 В уряді прогнозують, що 
вже в другій половині цього 
року відновиться економічне 
зростання, яке триватиме й у 
наступні роки. Це відбудеть-
ся, на думку урядовців, завдя-
ки попиту на агропродукцію у 
світі, яку експортує Україна. 
Серед чинників також — зни-
ження цін на імпортні енер-
готовари (нафта, газ тощо), і  
більш стійка банківська систе-
ма, ніж під час попередніх фі-
нансових криз. ■

ПАРЛАМЕНТ

Депутати як пожежники
Учора Верховна Рада в гарячому режимі узаконила 
зміни до бюджету «надзвичайної ситуації» та посилила 
відповідальність за підпал трави

■
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Юрій ГНАТКЕВИЧ

Народна примовка каже, що життя корот-
ке. Але це не зовсім так. Кожна літня лю-
дина, оглянувшись на прожиті роки, має 
що пригадати. Ось хоча б взяти мої 80 
років. Що тільки в них не вклалося! Важ-
ке сирітство... Я жив у дитинстві з дідом 
і бабою — материними батьками. Батька 
за доносом поляка Косовського 14 трав-
ня 1943 р. розстріляла за наказом гестапо 
польська поліція, а матір у 22-річному віці 
заслали на 10 років у Норильський конц-
табір уже «свої». З архівів я потім дові-
дався, що батька замордували за спро-
бу встановлення підпільної радіостанції 
УПА. Йому було 29 років. А мати «сіла» 
за те, що один раз дала повечеряти групі 
бандерівців. 
У селі — як у селі: я пас корів, рвав зіл-
ля свиням і кролям, носив відрами воду з 
колодязя, обривав вишні, черешні, сливи, 
допомагав дідові доглядати за пасікою, а 
бабі за городом. Найважче давалися ко-
рови, бо їх треба було гнати «на росу» ще 
до сходу сонця...

Засуджений у 18 років
 Нині часто повторюю таку фразу: «Со-
ціум складається не з людей, а з їхніх ха-
рактерів. Я — овен за гороскопом. Отож 
Бог наділив мене впертістю. Я завжди 
ставив перед собою великі задачі й упер-
то добивався їх втілення. Наприклад, не 
став, як мої товариші, вступати вчитися 
в училища, що були неподалік, у містах 
Дубно чи Броди, а поїхав до Києва, прой-
шовши до найближчої залізничної стан-
ції 20 кілометрів пішки. Адже тоді авто-
бусів і «маршруток» не було. 
 Мені вдалося вступити до педінсти-
туту іноземних мов. Але там я довго не 
затримався. У студентському гуртожит-
ку хлопці інколи вели політичні дебати, 
внаслідок чого КДБ провів у нашій кім-
наті обшук. У мене знайшли написаний 
ще у десятому класі вірш, який починав-
ся такими словами: «Як довго ми будем 
терпіти брехню? Як довго ми будем носи-
ти кайдани?». Далі я кликав до бороть-
би. 
 З гуртожитку мене переселили в інше 
місце. Офіційно воно називалося «Внут-
ренняя тюрьма Комитета Государствен-
ной Безопасности при Совете Министров 
УССР». Слідство тривало три місяці. На 
допити викликали моїх сусідів по кім-
наті й одногрупників. З’ясувалося, що я 
хвалив Мазепу, хотів назвати одну зі сто-
личних вулиць іменем Бандери, вихва-
ляв життя своїх родичів у Канаді, обурю-
вався викладанням педагогіки та історії 
КПРС російською мовою і таке подібне. 
 Якось мені в камеру підселили вже 
немолодого чоловіка. Він був сином біло-
гвардійця. Його «схопили» в Югославії, 
після чого він відсидів десять років у яко-
мусь таборі. Звали його Владімір Алєк-
сандровіч Міролюбов. Його чомусь зно-
ву заарештували. Він ходив по камері й 
постійно повторював: «Сволочи! Хотят 
с одного медведя две шкуры содрать». А 
мені він дав таку пораду: «Юра, я вижу, 
ты парень толковый. И мой тебе совет: 
говори на суде, что ты ошибся и больше 
это с тобой никогда не повторится. Если 
будешь там что-то доказывать, они тебя 
сгноят». 
 Згадавши розповіді моєї мами про те, як 
знущалися з табірників у Норильську, я по-
радою Володимира Миролюбова скористав-
ся. Суддя дослухався до моїх покаянь і за-
судив мене до трьох років «условно с пяти-
летним сроком испытания». Це сталося 19 
травня 1958 року. Мені тоді було 18 років і 
два місяці. Відтак наступні п’ять років про-
працював на цегельному заводі у Корчува-
тому. 
 Там я поставив перед собою нову серйоз-

ну задачу: відновитися в інституті, з якого 
мене, звичайно ж, виключили. Я брав ак-
тивну участь в усіх заводських суботниках, 
випускав цехову стінгазету, ходив на збо-
ри і виступав там, вніс кілька раціоналіза-
торських пропозицій. Мені дали чудову ха-
рактеристику, з якою я подався до Мініс-
терства освіти. Звідти на ім’я ректора інс-
титуту прийшла рекомендація зарахувати 
мене студентом другого курсу заочного від-
ділення. 

КПІ, Народний Рух і Верховна Рада
 Потрапивши після його закінчення за 
рекомендацією мого інститутського викла-
дача німецької мови в систему вищої освіти, 
я відразу взявся реалізовувати нове завдан-
ня: вступити до аспірантури та захистити 
кандидатську дисертацію. Розуміючи, що в 
інституті добре знають мою біографію, я ви-
рішив себе убезпечити, попередньо здавши 
всі три екзамени кандидатського мінімуму 
на п’ятірки, а на написаному мною за літо 
рефераті мій майбутній науковий керівник 
вивів: «Содержимое сего свидетельствует, 
что дисертация будет». Проректорові з нау-
кової робти нічого не залишалося, як їхати 
в міністерство і випрошувати додаткву став-
ку аспіранта-заочника. 
 У КПІ, де на той час працював, я взяв все 
навчальне навантаження на вечірньому фа-
культеті, а всі дні з ранку до вечора сидів у 
бібліотеці. Чому? Бо вперто йшов до пос-
тавленої мети. Її здійснення не забарилося. 
З усіх чотирьох аспірантів, зарахованих до 
аспірантури разом зі мною, мені першому 
вдалося захистити свою працю і стати кан-
дидатом педагогічних наук зі спеціальності 
«методика викладання іноземних мов». 19 
травня 1972 р. ВАК у Москві остаточно при-
своїла мені науковий ступінь. 
 Чи міг хтось 19 травня 1958 р., коли я 
вийшов із тюрми, подумати, що через 14 
років я стану кандидатом наук, а через 15 
— завідуючим кафедрою іноземних мов 
Київського політехнічного? Стати завка-
федрою не планував, але коли на нашій ка-
федрі комуністи завели велику склоку, на-

писали анонімку в ЦК, ніби батько завідую-
чої кафедри був старостою села при німцях, 
вналідок чого її виключили з партії і зняли 
з посади, я поставив завдання навести поря-
док у колективі. Подав після оголошеного 
конкурсу документи. 
 На засіданні вченої ради КПІ ректор 
Григорій Денисенко зачитав список моїх 
наукових праць. Із залу посипались гучні 
репліки. «Так он ещё очень молодой!». Рек-
тор відповів: «Так это ведь очень хорошо». 
«Так он не член партии!» — заволав хтось. 
«Так вступит», — відповів спокійно ректор. 
А я не вступив. Точніше, вступив, але не в 
КПРС. Я створив у КПІ осередок Товарист-
ва української мови та очолив його, а згодом 
вступив у Народний Рух, ставши співголо-
вою його інститутської організації. Пізніше 
був делегатом Установчого з’їзду Народного 
Руху. 
 Рухівці й висунули мене кандидатом у 
депути Верховної Ради. Як мені вдалося пе-
ремогти 12 претендентів у кандидати від ко-
лекиву КПІ, а потім 12 кандидатів у депута-
ти в Жовтневому районі, досі не збагну. Але 
саме так сталося. 
 Пишаюся тим, що був одним із тих, хто 
виборював самостійність України, хто вніс 
один із проєктів Декларації про її держав-
ний суверенітет і голосував у залі Верховної 
Ради 24 серпня 1991 року за відновлення її 
Незалежності. Але того дня я зовсім інак-
ше уявляв майбутнє України. Тоді мені ду-

малося, що нарешті в Україні, подібно до 
Польщі й Фінляндії, які вирвалися з па-
зурів російского двоголового орла значно 
раніше, запанує все українське, і насампе-
ред українська мова. 
 Я сподівався, що Україна піде шляхом 
свого національного відродження. Цим 
шляхом ішли всі народи, які визволялися з-
під імперського іга. В Індії, наприклад, піс-
ля її виходу з-під британської корони, було 
створено міністерство деколонізації. Украї-
на цим шляхом не пішла. Правлячим колам 
російської імперії за понад три століття оку-
пації України вдалося зросійщити значну 
частину етнічного українства. 

Чому українська мова — не іврит?
 Сто років тому великий українець Євген 
Чикаленко доводив, що головна проблема 
України полягає в тому, що українська на-
ція є недоформованою. Отже, після серп-
ня 1991 року нашу націю треба було дофор-
мовувати. На жаль, ні Верховна Рада усіх 
скликань, ні більшість обраних президен-
тів цим шляхом Україну не повели. Доб-
ре, що п’ятий президент наприкінці своєї 
каденції зрозумів необхідність побудови 
саме національної європейської держави. 
На жаль, його замінив президент, який та-
кої необхідності не зрозумів. І тут справа не 
в тому, що він єврей, а в тому, що він не бере 
приклад з єврейської держави Ізраїль, яка 
формується як національна держава з єди-
ною державною мовою древніх євреїв, якою 
ніхто з євреїв на час створення Ізраїлю не во-
лодів. Нині там іврит об’єднує євреїв. 
 В Україні все навпаки. У нас взяли гору 
сили, які вважають і волають, що українсь-
ка мова роз’єднує українців. Прикро, але 
Володимир Зеленський став на їхній бік. 
Він заблокував виконання Закону «Про за-
безпечення функціонування української 
мови як державної», який відкривав шлях 
українському національному відроджен-
ню. Він публічно проголосив гасло «какая 
разніца». Як голова Просвітницького цен-
тру імені Євгена Чикаленка я написав пре-
зиденту Зеленському листа, де попередив, 
що його боротьба з корупцією та за мир є без-

перспективною, бо він бореться з наслідка-
ми, а не з причинами. Причини ж лежать в 
недоформованості української нації і в про-
тиріччі між назвою української держави і 
її суттю. Адже Україна ще не є справді ук-
раїнською державою. Трагедія України хо-
вається в розмитості української ідентич-
ності, у відсутності національного патріо-
тизму і національної відповідальності.
 Я написав В. Зеленському, що Донбас 
ми втратили не в 2014 р., а в період між 1991 
і 2014 роками, коли влада своєю бездарною 
національною політикою не нагадувала ук-
раїнцям Донбасу, яких там переважна біль-
шість, що вони — таки українці, а реально 
сприяла формуванню там українців ново-
го типу — українців з українськими пріз-
вищами , які не сприймають і навіть нена-
видять все українське. Уся історія незалеж-
ної України — це історія боротьби номенк-
латурної, фінансової і кримінальної «еліт» 
Донбасу за гегемонію в Україні. Кожні ви-
бори перетворювалися у нас на змагання, 
«хто кого» переможе: Україна Донбас чи 
Донбас Україну. Останній Майдан Донбас 
програв, їхній «тричі несудимий» ставле-
ник утік в Росію, з чого негайно скористав-
ся російський божок і вторгся у донецький 
край: почалася війна, якій кінця не видно.
 У 80-річному віці мало хто ставить 
перед собою велику мету. А я ставлю. Я 
продовжую всупереч поведінці київсь-
кої влади мріяти, аби поставити у столи-
ці пам’ятник Євгену Чикаленку. Цей ди-
вовижний українець є нині ще актуаль-
нішим, ніж був сто років тому. Він є сим-
волом українського відродження, якому 
присвятив усе своє життя і всі свої вели-
кі кошти. Маю надію, що після закін-
чення епідемії збереться комісія Київра-
ди з найменувань і підтримає пропози-
цію Українського інституту археографії 
і джерелознавства про перейменування 
скверу Валерія Чкалова на сквер Євге-
на Чикаленка. Ось тоді з’явиться перс-
пектива встановити там пам’ятник, на 
якому будуть викарбувані слова Є. Чи-
каленка: «Легко любити Україну до гли-
бини душі. А ви спробуйте любити її до 
глибини кишені». Як хочеться дожити 
до цього дня! Проте не забуваймо, що та-
кий афоризм Є. Чикаленка не дуже спо-
добається нашим казнокрадам, хабарни-
кам і офшорникам. 
 Боротьба за українську Україну три-
ває! ■

ЛЮДИНА

Як довго ми будем носити кайдани?
Вимушене сирітство, умовне засудження 
із випробувальною п’ятирічкою, заочне навчання, 
Рух і заповіт Євгена Чикаленка — в одній долі

■

Голова Просвітницького центру імені Євгена Чикаленка Юрій Гнаткевич.
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА (з сайта svoboda-news.com).

❙
❙

І тут справа не в тому, що він єврей, а в тому, що він не бере приклад з 
єврейської держави Ізраїль, яка формується як національна держава з 
єдиною державною мовою древніх євреїв.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Зіткнувшись із проблемою коронавірусу, яка 
наклалася на загострені проблеми українсь-
кої економіки через некомпетентність ниніш-
ньої влади, остання змушена йти на жорсткі 
та непопулярні заходи — урізати Держав-
ний бюджет. Перша спроба 30 березня, як 
ми пам’ятаємо, виявилася невдалою: Вер-
ховна Рада відмовилася підтримати урядо-
вий законопроєкт, адже парламентаріям не 
вистачило всього трьох голосів. Тож Кабмін 
вирішив піти далі і підготував новий варіант 
скороченого кошторису.

Пенсіонерам доплатять, субсидії 
уріжуть... 
 Новий варіант кошторису держави ста-
не суттєво дефіцитнішим, оновлена його ре-
дакція передбачає зниження доходів на 119 
млрд грн., до 975,833 млрд грн. При цьому 
зростання витрат становитиме 82 млрд грн., 
до 1,281 трлн грн. Влада, схоже, доволі ре-
алістично ставиться до перспективи збира-
ти податки у своїх громадян: у новому доку-
менті податкові надходження передбачені 
в розмірі 710,7 млрд грн., що на 145 млрд 
грн. менше, ніж було раніше. Натомість не-
податкові надходження, навпаки, мають 
зрости: всього до 183 млрд грн., що на 26,6 
млрд грн. більше від первісного варіанту Де-
ржбюджету.
 Заплановані раніше — у документі, 
який розглядали 30 березня — витрати на 
Фонд із боротьби з COVID-19 зменшили на 
2 млрд гривень, тепер загальна сума кош-
тів на ці потреби сягає 64,9 млрд грн. Як пе-
редбачається, кошти підуть на виплати лі-
карям, закупівлю медичного обладнання 
та на підтримку громадян, які через каран-
тин втратили роботу. А також для надання 
грошової допомоги сім’ям лікарів, помер-
лих від інфікування коронавірусом. 
 Після певних вагань та консультацій 
(подейкують, що у тому числі й з аграр-
ними баронами) Кабмін Дениса Шмига-
ля вирішив відновити дотації виробникам 
сільськогосподарської продукції у розмірі 
4 млрд грн. При цьому загальна сума під 
час розгляду на парламентському комі-
теті зросла із 2,5 млрд грн., які пропону-
вав уряд. 
 Також додали до переліку витрат 100 
млн гривень на будівництво аеропор-
ту Дніпра. Уряд після початку протиепі-
демічних дій вирішив був узагалі призу-
пинити цей проєкт. Також додали 21 млн 
гривень на Український інститут при МЗС 
України, плюс ще 15 млн грн. на націо-
нальний парк «Софіївка».
 Назагал фінансування охорони 
здоров’я зросте на 16,3 млрд грн. — до за-
гальної суми 98,18 млрд грн. З яких 15,7 
млрд грн. додадуть на Національну служ-
бу здоров’я, загальний кошторис якої ста-
новитиме 88 млрд грн. Також 19,5 млрд 
грн. додадуть Мінсоцполітики, довівши 
його витратні статті до 312,9 млрд грн. 
Пов’язано це насамперед із пенсійними 
доплатами, які особисто обіцяв президент 
Володимир Зеленський. Для цього фі-
нансування Пенсійного фонду збільшено 
на 29,7 млрд грн. — до 202,3 млрд грн. На-
томість численні отримувачі пільг від де-
ржави на оплату комунальних послуг мо-
жуть залишитися без цієї підтримки, ця 
витратна стаття скорочена на 8 млрд грн. 
— до 39,3 млрд грн.
 Уріжуть і деякі державні витрати: на 
апарат Верховної Ради — на 48 млн грн., 
на Держслужбу статистики — удвічі, до 
1,2 млрд грн, на Верховний Суд — на 110 
млн грн., на офіс генпрокурора — на 104,9 
млн грн., на Мінекономіки — на 2,5 млрд 
грн, на Міносвіти — на 1,8 млрд грн. 
 Також влада хоче змусити затягти пас-
ки всіх чиновників: як заявив президент 
Володимир Зеленський, із квітня зарпла-
та державних службовців в Україні не пе-
ревищуватиме 47 тис. грн. Причому ці об-
меження стосуватимуться також і членів 
наглядових рад державних компаній, які 
іноді отримують захмарні , у порівнянні з 

доходами пересічних українців, зарпла-
ти. «Мільйонні зарплати і премії пішли в 
минуле», — сказав Зеленський у своєму 
черговому відеозверненні.
 Але найбільше постраждають від «зе-
леного секвестру» навіть не чиновники, а 
пересічні українці, тобто громади на міс-
цях: надходження до місцевих громад 
скоротили на 10,7 мільярда гривень. При-
чому такі зміни дорівнюють 44% від обся-
гу видатків. 

Влада обіцяє робочі місця: сотні, 
тисячі... 
 Президент Зеленський також пообіцяв 
жодним чином не економити на оборо-
ноздатності держави. За його словами, у 
змінах до Держбюджету жодна гривня, 
закладена на оборону України, не буде 
«зрізана». А всі реформи Збройних сил, 
закупівля сучасного озброєння, виготов-
лення оборонної продукції будуть про-
довжені. Паралельно залишається чин-
ним і так званий проєкт «Велике будів-
ництво», який, за задумом його авторів, 
мав би стимулювати розвиток економі-
ки і створити в країні багато нових робо-
чих місць. Скільки саме, влада, схоже, ще 
сама не знає. Так, Денис Шмигаль каже 
про 500 тсяч , а Володимир Зеленський, 
виступаючи із телеекрана, стверджує про 
тисячі...
 «Вдалося зберегти частину важливих 
витрат на розвиток регіонів, підтримку 
аграріїв, культурний фонд, виробництво 
українських фільмів і видавництво книг, 
підтримку спортсменів, підготовку освіт-
ніх кадрів і реформу «Нової української 
школи». Ніяких скорочень не зазнають 
зарплати вчителям, стипендії студентам 
і витрати на наукову діяльність», — по-
обіцяв президент. Щодо статей, які вла-
да урізала, то Зеленський запевнив: це за-
ходи тимчасові, і після скасування каран-
тинних обмежень фінансування має від-
новитися. 
 Якщо правильно розуміти точку зору 
президента Зеленського, то виходить, що 
українська економіка має отримати після 
закінчення карантину і планового падін-
ня економіки на понад 4 відсотки (!) кош-
ти для відновлення фінансування великої 
кількості витратних статей... Або прези-
дент просто фантазує... 
 Тим часом новопризначений міністр 
економіки Ігор Петрашко обіцяє: Кабмін 
забезпечить компенсацію зарплат для 
працівників українських компаній, які 
на час карантину були відправлені додо-
му. «На підприємствах люди зайняті не 
повний робочий день або відправлені до-
дому... Ми будемо компенсувати виплати 
на співробітників, які повернуться на ро-
боту після карантину. Тобто, по суті, ми 
кажемо:не звільняйте людей, ми вам ком-
пенсуємо суми до розміру мінімальної за-
рплати працівникам, які не повністю зай-
няті», — сказав міністр, додавши, що ре-
алізація даної програми стане можливою, 

якщо Верховна Рада підтримає поправки 
до бюджету на 2020 рік.
 За його словами, уряд сьогодні розро-
бив дві програми для підтримки малого 
бізнесу та зменшення кредитних ставок: 
так, для підтримки малого бізнесу, який 
має кредити в банках, запрацює програ-
ма, яка дозволить зменшити кредитні від-
сотки до нуля. «Якщо бізнес має кредити в 
банку і бізнес не є дефолтним, можна буде 
звернутися по допомогу до держави. І де-
ржава оплачуватиме кредитні ставки ма-
лого бізнесу протягом одного року. Голо-
вна вимога — збереження робочих місць», 
— заявив Петрашко. 
 Друга програма — «Нові гроші» — за 
його словами, також спрямована на під-
тримку малого та мікробізнесу: підпри-
ємцям видаватимуть кредити під 5% річ-
них, щоб вони могли зберегти зарплати 
своїм працівникам. «Представники вели-
кого та середнього бізнесу, які мають ви-
робничі підприємства замкнутого циклу і 
які зараз постраждали від кризи, можуть 
звернутися в центри зайнятості, і держа-
ва допоможе частково оплатити зарпла-
ти працівників», — пояснив міністр, по-
обіцявши не оминути увагою урядовців і 
представників малого та середнього бізне-
су, що зупинили або скоротили діяльність 
на період карантину. Розмір допомоги на 
період карантину становитиме 2/3 тариф-
ної ставки окладу і обмежуватиметься 
мінімальною зарплатою 4 723 гривень. 

Дерибан під прикриттям карантину
 Утім, дії керівництва країни в умо-
вах карантину дуже схожі на узурпацію 
і руйнування реформ. Такої думки дотри-
мується, зокрема, політична опозиція 
до Зе-влади. П’ятий президент України 
Петро Порошенко вже заявив: пропози-
ції уряду щодо секвестру бюджету знищу-
ють напрацювання реформ, які впровад-
жувалися протягом 2014—2019 років: де-
централізації, реформи освіти та медичної 
системи.. І насправді головним питанням 
порядку денного позачергового засідання 
парламенту має бути розгляд закону про 
банки, і тільки після цього можна розгля-
нути секвестр державного бюджету. 
 «131 млрд гривень зовнішніх запози-
чень української держави базуються ви-
нятково на кредитах міжнародних фінан-
сових організацій, насамперед Міжнарод-
ного валютного фонду. Ми вимагаємо, щоб 
розгляду пропозицій щодо секвестру бюд-
жету, які зробила влада, обов’язково пере-
дував розгляд банківського закону, який 
є в переліку питань щодо отримання Ук-
раїною траншу МВФ і щодо захисту Ук-
раїни від дефолту, — сказав Порошенко. 
— Недоотримання доходів бюджету поча-
лося задовго до епідемії, і вже за підсумка-
ми першого кварталу ми втратили понад 
40 мільярдів гривень, у тому числі й через 
корупційні оборудки. У цій ситуації, коли 
недоотримання збільшується, влада про-
понує нам секвеструвати статті бюджету. 

Які саме статті найбільше постраждають 
від подібних дій? Понад 5 мільярдів гри-
вень знімається з освіти!». 
 За словами експрезидента, систему 
екстреної медицини також позбавляють 
великої суми коштів, майже мільярд гри-
вень — ці гроші мають йти на суб’єкти 
місцевого самоврядування та забезпечи-
ти допомогу медпрацівникам.
 «Ми не можемо прийняти позицію різ-
кого урізання місцевого самоврядування, 
зняття частини позицій державного фон-
ду регіонального розвитку, зняття коштів 
на розвиток ОТГ, коли влада знову забирає 
з регіонів усе до останньої копійки і тут, у 
Києві, на високих пагорбах Печерська, на-
магається розподіляти, руйнуючи рефор-
му децентралізації», — заявив Порошен-
ко, застерігши від скасування прозорих 
кадрових конкурсів на державні посади.
 «Вони хочуть ліквідувати всі конкур-
си за конкурсним призначенням будь-
яких посад на державній службі та при-
значати лише за прихованою процедурою 
за особистими зв’язками. Ми повністю бу-
демо захищати реформу державної служ-
би та вимагати прозорості дій влади», — 
резюмував Порошенко. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У травні — на роботу!
 Із початком дії карантинних заходів наша де-
ржава зіткнулася у тому числі з проблемою без-
робіття: як офіційного, так і прихованого. За да-
ними Торгово-промислової палати України, тільки 
за офіційною статистикою, кількість незайнятих 
осіб зросла на 500—700 тисяч осіб і зараз стано-
вить 2,0—2,2 млн українців. Але це ще далеко не 
повна їх кількість, адже вважається, що близько 
5,1—5,5 млн осіб перебувають у відпустках, опла-
чуваних та неоплачуваних. А тому поступово втра-
чають засоби для існування.
 Уряд змушений реагувати на цю ситуацію, і 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: Кабмін 
невдовзі оприлюднить стратегію виходу України 
з карантину. Документ, до речі, розробляє Рада з 
питань економічного розвитку України: колектив, 
за словами прем’єра, найкращих вчених та еконо-
містів зі світовими іменами. Головний пункт стра-
тегії — у травні наші співвітчизники мають потро-
ху виходити на роботу. Також наша влада пообіця-
ла створити 500 тисяч робочих місць, частково 
скасувати обмеження на рух громадського транс-
порту, забезпечити кредитну підтримку малому та 
середньому бізнесу.

ДО РЕЧІ

 Світ — для пенсіонерів
 Світовий банк надасть Україні фінансову допо-
могу у розмірі 150 млн доларів, із них 50 млн до-
ларів скерують на підтримку вразливих верств на-
селення у період епідемії коронавірусу. Решту 100 
млн доларів нададуть для поліпшення рівня со-
ціального захисту в цілому. «50 млн доларів для 
посилення соціальної підтримки населення під 
час заходів, спрямованих на подолання пандемії 
COVID-19, ми отримаємо вже у травні. Ці кошти 
насамперед спрямують на виплати пенсіонерам, 
одержувачам соціальної допомоги у зв’язку з ін-
валідністю, а також для підвищення розміру суб-
сидій і скасування обмежень на призначення цьо-
го виду підтримки тим, хто через карантин втра-
тив роботу», — повідомили у Кабміні.
 Кошти нам нададуть як частину фінансуван-
ня проєкту «Модернізація системи соціальної під-
тримки населення України», який впроваджує 
Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 
2014 року. Всю суму перерахують до Державно-
го бюджету України, але лише за умови забезпе-
чення урядом підвищення ефективності держав-
ної підтримки вразливих верств населення, впро-
вадження додаткових соціальних послуг та послуг 
з активації для одержувачів соціальної допомоги 
з метою подолання бідності.
 При цьому передбачається розширити програ-
му допомоги малозабезпеченим сім’ям, аби фі-
нансово допомогти вразливим верствам населен-
ня, підвищити адресність програми житлових суб-
сидій, посиливши контроль за правильністю їх на-
дання тощо...

■

■

НАШІ ГРОШІ

Найлегше — списати на карантин
Зміни до Держбюджету-2020 залишать без коштів територіальні громади і не зможуть захистити Україну від дефолту

■

Влада обіцяє пільгові кредити українським підприємцям, якщо вони не звільнятимуть 
найманих працівників.
Фото з сайта slavuta-mvk.gov.ua.

❙
❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Найбільший транспортник світу Ан-225 
«Мрія» розпочав свою боротьбу з коро-
навірусом, здійснивши після річної мо-
дернізації перший рейс до Китаю. Разом із 
«Мрією» пандемію зупиняють і п’ять Ан-124 
«Руслан». Як повідомляє «Німецька хви-
ля», для авіакомпанії «Авіалінії Антонова» 
виліт, що відбувся 11 квітня, доволі важли-
вий. Літак рік не здійснював рейсів через 
роботи з модернізації. І свій перший рейс 
тепер уже модернізована «Мрія» виконала 
до Китаю, аби забрати гуманітарний вантаж 
для боротьби з пандемією коронавірусу. 
Цей вантаж потрібно потім доставити в ЄС. 
«Мрія» має доправити до Варшави у вівто-
рок, 14 квітня, велику партію (майже 400 
тонн) захисних масок, костюмів, окулярів, 
дезінфекторів і апаратів штучного дихання. 
Після цього польоти по всьому світу будуть 
майже безперервними. А 22 квітня «Мрія», 
після трьох рейсів із Китаю в інші країни, 
доправить гуманітарний вантаж до Украї-
ни. 

Побачити гіганта можна з дому
 Ан-225 «Мрія» надалі залишається 
найбільшим транспортним літаком сві-
ту. Тому в Польщі панує справжній ажіо-
таж не лише з приводу прибуття настільки 
важливого рятівного вантажу з Китаю, а й 
є великий інтерес до самої повітряної ма-
шини-перевізника. Пресслужба варшавсь-
кого Міжнародного аеропорту ім. Шопена, 
аби вгамувати ажіотаж довкола очікувано-
го прибуття найбільшого у світі вантажно-
го літака, українського Ан-225 «Мрія», 
звернулася до відвідувачів свого профілю 

у «Фейсбуці»: «Шановні фани, шануваль-
ники авіації, а також усі, хто зацікавле-
ний прибуттям транспортного літака Ан-
225 «Мрія» до аеропорту ім. Шопена у рам-
ках операції CargoDlaPolski («Вантаж для 
Польщі»), ми готуємо для вас можливість 
слідкувати за його візитом за посередниц-
тва прямої трансляції (як прибуття, так і 
відліт). Ми цілковито розуміємо бажання 
побачити цього найбільшого у світі гіган-
та на власні очі, але просимо: пам’ятайте 
про безпеку і здоров’я всіх нас — не при-
їздіть на околиці летовища, залишайтеся 
вдома!».
 Також представники аеропорту по-
обіцяли здійснювати пряму трансляцію 
розвантаження літака в інтернеті та висло-
вили жаль, що через епідемічну ситуацію, 
яка на даний момент склалася, вони не в 
змозі організувати масштабнішої події для 
поціновувачів авіації. Подальша інформа-
ція про цю подію з’являтиметься на про-
філі Варшавського аеропорту ім. Шопена 
у «Фейсбуці»: https://www.facebook.com/
LotniskoChopina/?tn-str=k*F.

До середини травня — жодної паузи
 «Мрія», як повідомили «Німецькій 
хвилі» в авіакомпанії «Авіалінії Анто-
нова», щільно зафрахтована до середи-
ни травня. «Ми перевозимо одним рей-
сом стільки, скільки 5-6 «Боїнгів». Треба 
наразі швидко доправляти ці вантажі до 
країн, де є спалахи коронавірусу. Знаєте, 
як кажуть, дороге яєчко на Великдень. Так 
і наші літаки зараз потрібні», — наголосив 
у розмові з німецькими журналістами ди-
ректор авіакомпанії «Авіалінії Антонова» 
Михайло Харченко. 

 В гуманітарних перевезеннях бе-
руть участь іще й п’ять українських лі-
таків Ан-124 «Руслан». Графік їхніх по-
льотів також розписаний на місяць упе-
ред. Тож «Мрія» стане шостим українсь-
ким літаком, який допомагає країнам ЄС 
протидіяти пандемії. За інформацією де-
ржконцерну «Укроборонпром», куди вхо-
дить ДП «Антонов», усі ці рейси комерцій-
ні, а частина їх здійснюється за програмою 
Strategic Airlift Interim Solution (SALIS). 
Це програма НАТО щодо виконання стра-
тегічних вантажних авіаперевезень в інте-
ресах країн Альянсу та ЄС. Деталі ванта-
жів ДП «Антонов» не може розголошува-
ти. Проте директор авіакомпанії «Авіалінії 
Антонова» Михайло Харченко повідомив, 
що гуманітарні перевезення українські лі-
таки здійснюють ледь не з початку берез-
ня і вже виконали рейси приблизно до 30 
країн.

Затребувані, бо того варті 
 Українських «Русланів» та «Мрію» 
дуже чекають не лише в країнах ЄС, а й 
у США та на інших континентах. Гене-
ральний директор держконцерну «Ук-
роборонпром» Айварас Абромавичус за-
явив, що українських льотчиків він вва-
жає «такими ж героями, як і лікарів, які 

у відділеннях інтенсивної терапії ряту-
ють людей». «Вони летять інколи в епі-
центр пандемії і просто виконують свою 
роботу», — сказав Абромавичус.
 Наразі у закордонних відрядженнях 
перебувають майже 200 «антонівських» 
пілотів та техніків. Усі вони, як каже 
Харченко, мають працювати в аеропор-
тах призначення лише в захисних кос-
тюмах і, за можливості, уникати будь-
яких контактів. Авіакомпанія виконує 
національні правила карантину, і коли 
екіпажі повертаються до України, їхні 
члени відправляються на обов’язкову 
обсервацію.
 ДП «Антонов» тепер переживає мить 
слави, але чи вдасться компанії залиши-
тися солідним гравцем на міжнародному 
ринку вантажних авіаперевезень і після 
закінчення пандемії? Це вже залежатиме 
від метикуватості та державницької по-
зиції керівництва компанії та українсь-
кого уряду. Адже роками і десятиліття-
ми літаки «Антонова» іржавіли в Госто-
мелі, бо і керівництво компанії, і чергові 
уряди України все з надією поглядали в 
бік Москви, ігноруючи практичні пропо-
зиції НАТО та країн Заходу про прагма-
тичну та взаємовигідну співпрацю. Поки 
коронавірус не клюнув... ■

НАШІ КРИЛА

Воскресла «Мрія» 
Літаки авіакорпорації «Антонов» в умовах карантину 
опинилися на хвилі міжнародної затребуваності

■

Ан-225 «Мрія» й досі залишається найбільшим транспортним літаком світу.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

З початку березня Китай продав 
за кордон 3,86 мільярда ма-
сок. Про це 5 квітня повідомив 
представник головного митного 
управління КНР Цзінь Хай. Вра-
ховуючи, що з часу тієї заяви 
минуло понад тиждень, кіль-
кість імпортованих Китаєм до 
різних куточків світу масок на 
цей час уже точно перевалила 
за чотири мільярди. Окрім того, 
за даними китайської митниці, з 
1 березня ця країна також екс-
портувала 37,5 мільйона оди-
ниць захисного одягу, 16 тисяч 
апаратів штучної вентиляції ле-
гень і 2,84 мільйона тестових 
наборів для виявлення COVID-
19. Замовлення були зроблені 
понад 50 країнами світу. Вар-
тість експортованого обладнан-
ня оцінюється в 10,2 млрд юанів 
(1,43 мільярда доларів США).

Куй обладнання, поки гаряче
 Такі дані оприлюднені Пекі-
ном на тлі звинувачень від Нідер-
ландів, Бельгії, Філіппін, Хор-
ватії, Туреччини та Іспанії, обу-
рених низькою якістю медично-
го обладнання і матеріалів, які 
Піднебесна постачає на експорт, 
зазначає агенція новин «Франс 
Пресс». Для прикладу, минуло-
го тижня нідерландський уряд 
через невідповідність стандар-

там якості відкликав 600 тисяч 
масок із китайської партії в 1,3 
мільйона. Схожа ситуація тра-
пилася і в Іспанії, де відмовили-
ся приймати тисячі наборів екс-
прес-тестів, виготовлених у Ки-
таї, через підозри у їх ненадій-
ності.
 Офіційний представник МЗС 
КНР Хуа Чуньїн повідомив: ми-
нулого тижня Китай ужив за-
ходів для підвищення якості ек-
спортованої продукції. Китай та-
кож стверджує, що повідомлен-
ня ЗМІ не відображають повної 
картини. У Пекіні пояснюють: 
багато проблем виникає через 
різні стандарти якості й різні під-
ходи до використання тих чи ін-
ших медичних засобів у Китаї та 
інших країнах. Але після таких 
звинувачень усе ж посилили ви-
моги до якості медичного облад-
нання, що виробляється на екс-
порт. Відтепер ця продукція має 
відповідати як внутрішнім стан-
дартам ліцензування, так і стан-
дартам країн призначення.

Невибагливих покупців 
побільшало 
 При такому попиті на засо-
би захисту від коронавірусу ок-
ремі країни-імпортери просто 
закривають очі на якість китай-
ської продукції. Що вже гово-
рити, якщо навіть представник 
Генштабу США, контр-адмірал 

Джон Полоучик, відповідаль-
ний за поставки до країни ме-
дичних матеріалів для бороть-
би з епідемією, заявив, що «уряд 
прочісує планету в пошуках ін-
дивідуальних засобів захисту» 
для американців. Нагадаємо, 
що наразі у США спостерігаєть-
ся найгірша на планеті ситуація 
з COVID-19. Як повідомив теле-
канал «Фокс Ньюс», у США з су-
боти, 11 квітня, вперше в історії 
цієї країни режим надзвичайно-
го стану запроваджений на тери-
торії всіх 50 штатів. Відповідну 
декларацію затвердив президент 
Дональд Трамп.
 Майже скрізь у світі катаст-
рофічно не вистачає масок, тож 
«китайська майстерня» працює 
цілодобово, зазначає сайт Між-
народного французького радіо 
(RFI). Владам різних країн дово-
диться ліктями і ногами розш-
товхувати конкурентів, щоб за-
безпечити необхідними захисни-
ми засобами хоча б медичний 
персонал.
 Аби зрозуміти масштаби пот-
реб, можна навести слова прези-
дента Франції Емманюеля Мак-
рона, який під час відвідин фран-
цузької фабрики з пошиття ма-
сок у Сен-Бартелемі-д’Анжу 
заявив, що країна потребує 40 
млн масок на тиждень (замість 
4 млн у «мирний час»), тобто по-
над 160 млн одиниць на місяць. І 
йдеться головним чином про мед-
персонал, бо у Франції рішення 
про обов’язкове носіння масок на 
всій території країни не ухвале-
но, воно діє лише в окремих най-
більш вражених регіонах. Тим 
паче, що і Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я (ВООЗ) не 
наполягає, щоб і здорові люди 
обов’язково носили маски. 
«Чому в нас необов’язково носи-
ти маски? Лише тому, що у нас 
їх не вистачає», — пояснюють 

представники французької опо-
зиції.

Розділяй і владарюй?
 Китай вигідно використо-
вує кризову ситуацію. З січня в 
країні з’явилося три тисячі но-
вих підприємств із виробництва 
масок. На кінець лютого країна 
вже виробляла 110 млн масок за 
добу – в п’ять разів більше, ніж 
за місяць до цього. Надалі «ма-
сочне» виробництво зросло ще 
більше. Наразі лише одна китай-
ська автомобільна компанія BYD 
виготовляє щодобово 10 млн оди-
ниць дефіцитного товару.
 В умовах ажіотажу на ринку 
китайські постачальники вима-
гають негайної 100% передопла-
ти, розповів французькій газеті 
«Монд» консультант із торговель-
них зв’язків із Китаєм Мельвін 
Жерар. Але навіть це не дає пов-
ної гарантії, що товар не переку-
пить хтось інший. За обставин не-
задоволеного запиту виникають 
навіть дипломатичні скандали.
 Сенатор внутрішніх справ 
Берліна Андреас Гайзель у за-
яві газеті «Тагесшпігель» звину-
ватив США в «сучасному піратс-
тві» повідомивши, що вантаж ки-
тайських медичних товарів, який 
призначався для поставки в сто-
лицю Німеччини, був перехопле-
ний американцями в Бангкоку. 
Газета «Монд» наводить іще один 
приклад: роздратування прем’єр-
міністра Канади Джастіна Трюдо 
викликала заява підприємства 
з американського штату Мінне-
сота, яке має своє виробництво в 
Китаї. Представники підприємс-
тва розповіли, що адміністрація 
Білого дому вимагає від них при-
пинити вже оплачені поставки до 
Канади та Латинської Америки, 
натомість відправляти всю про-
дукцію лише до США.
 Перша світова «масочна вій-

на» ще далека від закінчен-
ня, сумно жартує агенція «Рей-
тер». Лише на початку цього мі-
сяця вдалося владнати «масоч-
ний інцидент» між Францією і 
Швецією. 4 квітня міністр за-
кордонних справ Швеції Анн 
Лінде оголосила: «Завдяки зу-
силлям уряду Франція зняла 
обмеження на експорт масок». 
Причиною інциденту стало рі-
шення французької влади від 3 
березня тимчасово «реквізува-
ти» склади шведської фабрики, 
розташовані на території Фран-
ції, де зберігалися 4 млн масок, 
які призначалися для поставок 
до різних країн Європи, зокрема 
і до найбільш потерпілих Італії 
та Іспанії. Черговий європейсь-
кий конфлікт стався минулого 
тижня: італійські митники за-
арештували на кордоні фуру, що 
везла до Швейцарії дезінфікуючі 
засоби німецького виробництва. 
Італійці конфіскували вже опла-
чений швейцарцями товар. Ван-
таж вдалося «визволити» лише 
після того, як глава МЗС Інья-
ціо Кассіс втрутився в ситуацію, 
пригрозивши, що його країна 
вийде з угоди ЄС про свободу пе-
реміщення людей та товарів. До 
речі, відповідний референдум 
мав пройти в Швейцарії 17 трав-
ня, але був перенесений на пізні-
ший термін з огляду на ситуацію 
з коронавірусом.
 Резонно напрошується запи-
тання, а чому ж Україна не пе-
реймає приклад Китаю? Певно, 
тому, що жадоби нагріти руки за 
рахунок продажу 38 млн масок з 
держрезерву України «зеленим 
чоловічкам» вистачило, а розу-
му оперативно запустити влас-
не масштабне виробництво не 
вистачає. Краще ще раз нагріти 
руки на держзакупівлях, протяг-
нувши ці руки до китайських ви-
робників. ■

ПРОДАЖІ

Виручка з маски-шоу
Китай із головного світового «пилососа» 
засобів боротьби з коронавірусом 
перетворився на головного постачальника

■
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«Багато ветеранів активно 
ведуть громадську діяльність 
у різних сферах»
 ■ Коли ви почали свою гро-
мадську діяльність?
 — Громадську діяльність 
як таку, можна сказати, з пе-
ріоду Революції гідності. Тому 
що до революції я навчався в 
університеті Грінченка на іс-
торичному факультеті і в ос-
новному займався активністю 
в науці. Включився у громадсь-
кі справи з початку революції 
і потім, уже після повернення 
з війни — спочатку були пла-
ни влаштувати своє життя, але 
постійно виникають проблеми 
у мене, у ветеранів, тож почав 
включатися у різні питання, 
які стосувалися ветеранських 
проблем. 
 ■ 30 листопада 2013 року ви 
були на Майдані.
 — Так. Це була одна з ночей 
на початку революції, тоді ще 
Євромайдану, абсолютно мир-
ного протесту, — з одного боку, 
це був протест, але з іншого — 
достатньо позитивне налашту-
вання людей, тобто не агресив-
ний протест, а з конкретни-
ми вимогами, з конкретними 
сподіваннями, заради чого ми 
всі й вийшли. 
 А власне події ночі показа-
ли те, що тодішня влада абсо-
лютно не хоче миритися з будь-
якими проявами незгоди в сус-
пільстві. І демонстративно, 
показово вирішила розігнати 
тодішні протести, максималь-
но жорстко, проте ніхто з про-
тестувальників не був до цьо-
го готовий, тому і було багато 
постраждалих тоді. А далі вже 
фактично революційні події 
розвивалися так, що Майда-
ну доводилось ставати все аг-
ресивнішим із кожним новим 
кроком тодішньої влади (у від-
повідь на ці кроки). Тобто якщо 
після подій 30 листопада люди 
почали створювати загони са-
мооборони, щоб якось захища-
тися, далі все розвивалося по 
висхідній. 
 Насправді ці події мене біль-
ше здивували, якщо брати до 
уваги ситуацію тієї ночі, коли 
ти сидиш в автозаку і думаєш, 
що наступного ранку проки-
нешся вже у країні типу Біло-
русі, Росії, і я був приємно вра-
жений реакцією суспільства, 
воно доросло до того, щоб не ми-
ритися, не терпіти порушення 
своїх прав. З’явилося розумін-
ня, що потрібно свої права від-
стоювати, і саме це стало пош-
товхом до революції. 
 Чим далі розвивалися події, 
тим більше вільне суспільство 
зосереджувалося за певними 
барикадами. Фактично права 
громадян були обмежені тими 
барикадами, які вони вистав-
ляли. Хоча зрозуміло, що цей 
рух був набагато більший, мас-
штабніший, ніж присутні  на 
Майдані, але фактично всі пра-
ва і свободи були звужені до 
того, де ми можемо поставити 
барикаду. 
 ■ У 2013 році ви ще вчилися 
в університеті Грінченка?
 — Так, на п’ятому курсі. До 
революції, до війни планував 
рухатися у науковому напрям-
ку, але вже повернувшись із 
війни, зрозумів, що пріорите-
ти змінюються. Так і в багатьох 
людей, які повертаються з вій-
ни, — вони змінюють свої про-
фесії, види діяльності, багато 
хто починає більш активно вес-

ти громадську діяльність в аб-
солютно різних сферах. Нама-
гаються щось змінити, це при-
родний процес — реакція сві-
домості, коли людина бореться 
за своє життя під час війни, а 
потім бореться по життю за ті 
чи інші зміни. Це нормальний 
процес.

«Я розвідник-сапер» 
 ■ Де ви воювали і коли 
пішли на фронт?
 — У 2014 році я пішов на 
фронт, тоді формувався підроз-
діл на базі УНСО, але одразу він 
був включений до складу Зб-
ройних сил. Я служив у 54-му 
розвідбаті, а згодом, у 2015—
2016 роках, у 131-му розвід-
баті. В основному, на півдні 
Донецької області, це умовно 
Маріупольський напрямок. Я 
розвідник-сапер.
 Служив із літа 2014-го до 
весни 2016 року. Зрозуміти, 
що і як відбувається, ти можеш 
тільки опинившись там. Але ти 
не можеш сприймати це як іс-
торик, тому що історик нама-
гається зрозуміти всю картину, 
а коли ти на війні, ти бачиш, 
розумієш тільки те, що відбу-
вається перед тобою та навколо 
тебе, винятково, — ти не будеш 
особливо задаватися питання-
ми, що там на інших ділянках 
відбувається, бо ти зосередже-
ний безпосередньо на тих за-
вданнях, які перед тобою сто-
ять на тій місцевості, де ти пе-
ребуваєш. 
 Власне, дискусії в науковій 
історичній спільноті щодо 
можливості війни з Росією ста-
ли об’єктивно проходити ще 
взимку 2014 року, з розвитком 
подій революції стало зрозумі-
ло, що просто так це не завер-
шиться, враховуючи весь істо-
ричний досвід співіснування 
України і Росії. Росія скорис-
талася ситуацією переходу вла-
ди, тобто дезорганізацією май-
же всіх інститутів державної 
влади, управління. Підготу-
ватися до агресії в таких умо-
вах ставало неможливо. Готу-
вались і укріплювались уже в 
процесі розвитку подій. 

 ■ Скільки вам зараз років?
 — Я 1991 року народження, 
скоро буде 29 років. Орієнтую-
ся за роками Незалежності. Ра-
дий із того, що не застав Украї-
ну радянського періоду.
 ■ Я нещодавно дивилася 
ролик з одним із героїв Пісків 
і ДАП, він став психотерапев-
том для вояків, таких як сам, а 
коли я його бачила в «Добро-
вольцях Божої Чоти», це була 
інша людина, він був запаль-
ний, безстрашний. Зараз же це 
чутливий, сентиментальний  
чоловік, що пояснює весь свій 
шлях як шлях від Рембо до Па-
ганеля.
 — Він пройшов свій шлях, 
війна людей змінює, люди, які 
борються за своє життя під час 
війни, потім борються по жит-
тю. Хтось зміг осмислити свій 
досвід і допомагає у цьому ін-
шим, і це добре, тому що люди-
на, яка через війну пройшла, 

розуміє інших, адже вона про-
пустила це через себе. І якщо 
він отримав відповідні фахові 
знання, то це прекрасний спе-
ціаліст, таких має бути на-
справді більше, саме в контек-
сті підтримки ветеранів.

«Держава має створити 
не пільги, а можливості» 
 ■ Що у нас робиться з ме-
дико-соціальним та правовим 
супроводом вояків?
 — Сьогодні ще є багато про-
блем, зараз основне завдання — 
це розробка нового законодавс-
тва. Тобто базового рамкового 
ветеранського закону, який 
має змінити логіку дій держа-
ви в контексті ветеранів, тих, 
хто просто звільнився з війсь-
кової служби, тих, хто отри-
мав поранення, тих, хто заги-
нули. Відповідно виникає пи-
тання, як зберегти пам’ять про 
них, увічнити, як підтримати 
сім’ї загиблих. Ця логіка має 
відповідати сучасності, мож-
ливостям держави. І накладати 
це потрібно на багато років упе-
ред. Тому що існуюча система 
була створена ще на основі ра-
дянської, і, хоча і змінили ба-
зове законодавство у 1993 році, 
але логіка, закладена у 90-х ро-
ках, багато у чому декларатив-
на і не працює. Тому нам пот-
рібно виходити власне з того, 
які завдання має держава пе-
ред собою поставити, щоб по-
вернути людину, яка прихо-
дить з війни, до нормального 

достойного цивільного життя, 
щоб людина посіла достойне 
місце у суспільстві після того, 
як вона захищала свою краї-
ну.
 Військова служба — це до-
сить специфічний вид діяль-
ності, свій соціум. І коли лю-
дина звільняється з військової 
служби, вона має проходити 
період адаптації до цивільно-
го життя, це має бути передба-
чено. Питання, як підтримати 
сім’ї , що втратили рідних на 
війні. Треба пропрацювати цю 
систему до кінця, зараз іде про-
цес підготовки нового законо-
давства, але держава має вихо-
дити конкретно із завдань, які 
вона поставила, просто створи-
ти не пільги, а ті можливості, 
які допомагають ветерану ре-
алізувати своє повернення до 
нормального життя як головне 
завдання.
 Повернення має бути про-

думаним процесом. В англій-
ській мові це умовний період 
tranzition, тобто перехід «від» 
— «до». Він має охоплювати 
як період звільнення зі служ-
би, коли людина ще служить 
зі своїми побратимами, так і 
звільнення, і певний період 
після. Тут має бути комплек-
сна програма, яка переводить 
людину з одного стану в інший. 
Якщо ми будемо говорити, що 
«до дня твого звільнення тобою 
займатиметься Міноборони, ти 
звільнився, іди, і якщо дійдеш 
до Мінветеранів, то воно тобою 
займеться», це буде некорект-
но, неправильно. Має бути пос-
лідовність усіх дій. Треба чіт-
ко розуміти стан здоров’я воя-
ка на момент звільнення і що 
потрібно зробити, щоб його від-
новити. Потрібно, щоб людина 
сама зрозуміла, чим вона буде 
займатись, допомогти зрозумі-
ти це, якщо потрібно, скерува-
ти на навчання, підвищити пев-
ний рівень існуючої кваліфіка-
ції, щоб людина була конкурен-
тоспроможною на ринку праці, 
допомогти працевлаштувати-
ся. До того ж, не змушуючи ро-
ботодавця брати на роботу, а 
знайти ті стимули, які дозво-
лять зацікавити роботодавців 
брати на роботу тих, хто звіль-
няється з військової служби. 
Щоб ветеран не залишався сам 

на сам після звільнення, щоб 
він максимально швидко вклю-
чався в соціум. 
 Загальні принципи всіх цих 
державних політик щодо вете-
ранів безумовно має впровад-
жувати Міністерство у спра-
вах ветеранів, воно має взяти 
на себе максимальну кількість 
послуг, які стосуються вете-
ранів, — це буде тоді ефектив-
но, коли буде максимально зо-
середжено в єдиній структурі. 
 На жаль, ми маємо ситуа-
цію, що це міністерство потре-
бувало тривалого часу на своє 
формування, щоб воно було 
повноцінно здатним викону-
вати свої обов’язки, які стосу-
ються ветеранів. Окремий бюд-
жет як міністерство воно отри-
мало тільки цього року. Хоча 
пройшло уже багато часу. Це 
значні недопрацювання. Фор-
мування штату — туди було 
частково переведено співробіт-
ників із Державної служби у 
справах ветеранів, яка існувала 
раніше, але відповідно це не за-
крило повністю вакансії мініс-
терства. Потім почалися проце-
си об’єднання з Міністерством 
з питань тимчасово окупова-
них територій, переміщених 
осіб — це ще кілька місяців, це 
були відомства з дуже різними 
завданнями, які дуже складно 
поєднати. Зараз відбувся про-

Віталій Кузьменко.❙

«Військова служба — це досить специфічний вид 
діяльності, свій соціум. І коли людина звільняється 
з військової служби, вона має проходити період 
адаптації до цивільного життя».

«Люди, які
життя на війні,

«по життю» за ті

ПРЯМА МОВА■

Громадський діяч Віталій Кузьменко — 
про те, яким має бути  «ветеранське» законодавство

Ірина КИРИЧЕНКО 

Віталій Кузьменко — громадський діяч і воїн. Секретар громадсь-
кої ради при Міністерстві у справах ветеранів. Він переконаний, що 
нове рамкове законодавство про ветеранів, у створенні якого він 
бере участь із 2018 року, має бути з прицілом на роки вперед. 
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цес їхнього розділення.
 Тільки зараз сформовано 
штат міністерства, який від-
повідає контексту реформу-
вання державної служби зі 
створенням директорів, — те, 
що мало бути зроблено на стар-
ті міністерства, але не було 
зроблено тодішнім Кабіне-
том Міністрів. І ні ветерансь-
ка спільнота, ні керівництво 
міністерства тоді не дотисну-
ли це питання, і зараз ми ма-
тимемо ситуацію переформа-
тування штату співробітників 
у контексті створення дирек-
торатів, експертних груп за-
мість існуючих там департа-
ментів, відділів, управлінь і 
т.ін. І це знову ж таки ще кіль-
ка місяців роботи буде витра-
чено на це. Тому що це необ-
хідно було зробити на старті 
для того, щоб одразу сформу-
вати ту структуру з тим набо-
ром співробітників, які чітко 
взялися би і працювали.
 Зараз ми маємо послідов-
но періоди турбулентності в 
роботі міністерства в період 
його переформатування. Зро-
зуміло, що в такому контексті 
ефективної роботи дуже склад-
но досягти. Проблема в тому, 
що базове законодавство щодо 
ветеранів не напрацьовано на 
момент запуску міністерства, 
а фактично тільки зараз ви-
ходить на певну фінішну пря-
му, і  багато дискусій точить-
ся щодо тих норм, які мають 
бути у новому законодавстві, 
що спонукає до постійного пе-
реформатування. І в цих умо-

вах достатньо складно досягти 
нормальної ефективності.
 ■ Чим займається громад-
ська рада?
 — Основне завдання гро-
мадської ради — бути певним 
містком між групами, якими 
опікується міністерство, і са-
мим міністерством. Це про-
блематика, яка існує у вете-
ранському середовищі, це доз-
воляє полегшити комунікацію 
з міністерством для вирішен-
ня проблем, які виникають, 
це певні ініціативи щодо змі-
ни нормативної діяльності, 
це у певних моментах розгляд 
тих законодавчих ініціатив, 
які готує міністерство, обгово-
рення цих ініціатив, норм, які 
пропонуються в тих або інших 
випадках, — наскільки вони 
відповідають власне пріори-
тетам, інтересам ветеранської 
спільноти. 
 ■ Ви на чомусь спеціалізує-
тесь?
 — Мої напрямки стосують-
ся базового законодавства по 
ветеранах, питань увічнення 
пам’яті загиблих, героїзації. 
Напрацювання систем гран-
тової підтримки проєктів для 
ветеранів, які реалізуються, і 
відповідно до певних пріори-
тетів держави. Тобто залучен-
ня ветеранських організацій 
до реалізації державної полі-
тики через проєктну діяль-
ність. Це був достатньо склад-
ний процес, але фактично за-
раз він вирівнюється, і це один 
із напрямів, які мають бути і 
можуть бути ефективними 

саме в досягненні цілей мініс-
терства. На рівні міністерства 
визначаються певні пріорите-
ти, під які громадські органі-
зації ветеранів можуть готу-
вати свої проєкти, для визна-
чення конкретного набору 
питань, які визначені держа-
вою. Відповідно ці проєкти 
подаються, потім вони прохо-
дять етапи конкурсного відбо-
ру і ті, хто проходить всі ета-
пи, можуть отримати фінансо-
ву підтримку для їх організа-
ції. І, відповідно, громадські 
організації реалізують ці про-
єкти — фактично реалізуючи 
державні цілі.
 Так сталося, що більшість 
моїх друзів, з якими я спілку-
юся по життю, це ті, з ким ми 
пройшли через війну. Тому до-
статньо часто я спілкуюся з ве-
теранами. 
 ■ Законотворчістю вам до-
водилося займатися?
 — Безпосередньо, це робо-
та над певними нормативни-
ми актами різних рівнів. Це і 
робота в рамках різних робо-
чих груп над постановами Ка-
бміну, законодавчими актами, 
тим, що потім ставало закона-
ми. І зараз є значна частина 
питань, над якими я працюю, 
і які, сподіваюсь, із часом ста-
нуть законодавчими актами. В 
тому числі це стосується і рам-
кового ветеранського закону, 
це найскладніша частина ро-
боти. На заміну нинішньому 
Закону «Про статус ветеранів 
війни і гарантії їх соціального 
захисту» розробляється новий 
закон, і я один із тих, хто пра-
цював над початковою концеп-
цією цього нового закону ще у 
2018 році. Спочатку група пра-
цювала над цим законом, потім 
почало вже міністерство над 
цим законопроєктом працюва-
ти, зараз до цього довелося по-
вернутися, залишається знач-
на низка дискусійних питань, 
з якими потрібно визначитися 
до того, як цей законопроєкт 
потрапить до Верховної Ради. 
 Наприклад, дискусійним є 
питання базового поняття ве-
терана і різних категорій ве-
теранів для визначення того, 
як держава має зосереджува-
тись на одній або іншій кате-
горії ветеранів. Тобто ветерани 
Другої світової — ми зосеред-
жуємось на питаннях їхнього 
здоров’я, догляду відповідно 
до віку, питанні поховань як 
основних. Отже питання, які 
стосуються ветеранів ниніш-
ньої російсько-української 
війни, на порядок інші, тут го-
ловний пріоритет — повернути 
хлопців і дівчат до цивільного 
життя, тому мають бути пос-
тавлені інші завдання, як за-
безпечити перехідний період 
із війська до цивільного жит-
тя, працевлаштування, нав-
чання, відновлення здоров’я, 
— тобто відновити, а не прос-
то підтримати. 

 Ми розуміємо, що кате-
горія нинішніх ветеранів — 
це зростаюча величина, кате-
горія ветеранів Другої світової 
— це величина, яка постійно 
зменшується, тобто це один із 
нюансів, які впливають на те, 
як розрахувати фінансово ті 
або інші показники. Не прос-
то прописати в законі, а ре-
алізувати. Основне завдання, 
напевно, в цьому, а для цього 
треба чітко розуміти пробле-
матику кожної категорії, тому 
що війни були різними і є різ-
ні наслідки від них, є різні ві-
кові групи ветеранів, із різни-
ми потребами, відповідно має 
бути зосередженість на потре-
бах різних груп, тому це дуже 
складний процес, в якому пот-
рібно все чітко розкласти по 
поличках і потім зрозуміти, 
як це визначити на законодав-
чому рівні, до того ж із приці-
лом не на проблеми сьогодніш-
нього дня, а на роки вперед. 

Нове рамкове законодавство 
стосовно ветеранів має бути 
сучасним 
 ■ Коли ви прийшли з фрон-
ту, що для вас було найваж-
чим?
 — Спочатку ти просто зви-
каєш певним чином до того сві-
ту, в якому тепер живеш. Адап-
тація має певні складнощі, ко-
мусь це дається легше, комусь 
складніше, але кожен прохо-
дить свій період. Я для себе вва-
жаю, що були окремі моменти, 
які у будь-якому випадку зали-
шаються, і з цим потрібно пра-
цювати, щоб тим, хто повер-
тається після мене, пояснити, 
що це нормальний процес, і як 
можна на це реагувати. Про 
це вони мають дізнатись ще до 
того, як звільняться.
 Людина, яка йде на фронт, 
має бути обізнана з тими 
викликами, які чекають на 
неї на війні, але, коли люди-
на вже планує звільнятись, їй 
мають допомогти зрозуміти, 
з якими викликами вона сти-
кнеться після звільнення, до 
кого і як вона може звернути-
ся, якщо потрібна психологіч-
на підтримка, — всі моменти 
мають бути передбачені. Біль-
шість наслідків можна попере-
дити на старті, і з цим потрібно 
працювати. І для держави це 
вигідніше фінансово — допо-
могти від самого початку, ніж 
потім намагатися вирішити ці 
питання, коли все стає наба-
гато складнішим. Одна з при-
чин, чому я цим займаюсь, 
тому що так чи інакше постій-
но стикався з тим, що є пробле-
ма, намагався допомогти там, 
де міг щось порадити, або на 
своєму досвіді, або знав, куди 
можна звернутись, і постійно 
цей процес повторюється і пов-
торюється .
 ■ Проєкт Е-ветеран на-
справді відкриває для вете-
ранів нові перспективи?
 — Він тільки зараз з’явився, 
організація IREX буде реалізо-
вувати цей проєкт, тобто аме-
риканське фінансування під 
цю систему запускається. Це 
добре, тому що перше — це 
створення єдиного реєстру ве-
теранів, але тут важливо прой-
ти процес не просто включення 
з усіх інших реєстрів, а одно-
часно з процесом верифікації 
тих даних, які вносяться. Бо 
без цього мало що зміниться, 
із чітким розумінням тих да-
них, які вносяться, — і в під-
сумку за рахунок того реєстру,  
нового закону, того, що будуть 
передбачені можливості на-
дання значної кількості пос-
луг через електронні звернен-
ня, тобто онлайн, стане мож-

ливим багато в чому оптимізу-
вати діяльність міністерства 
і контроль за потребами, на-
данням послуг,  розрахунка-
ми фінансових витрат. І голо-
вне — для зручності, щоб вете-
ран завжди міг зайти на сайт, 
у свій кабінет, бачити все, що 
стосується його ветерансько-
го статусу, може розуміти, які 
гарантії для нього передбачені 
в конкретних випадках, щоб 
там були дані про його стан — 
соціальний, медичний. І від-
повідно до цього йому пропо-
нувалися, бажано навіть в ав-
томатизованому режимі, пев-
ні послуги, виходячи із його 
життєвих показників. А мож-
ливість звернутись за певною 
послугою та оформити її в ре-
жимі онлайн — це буде опти-
мальним, мінімізує бюрокра-
тичні механізми та дозволить 
отримати доступ із будь-яко-
го куточка України. І це дасть 
розуміння, як ветерани корис-
туються послугами, які існу-
ють проблеми, потреби, запи-
ти тощо. 
 І добре, що одне з питань, 
яке змогли закласти в контек-
сті діяльності міністерства та 
міжнародних донорів, які пра-
цюють з Україною, — це про-
ведення регулярних дослід-
жень, які дають базу для при-
йняття якихось рішень. 
 ■ Чи соціологічних дослід-
жень вистачає?
 — Зараз їх стає більше, це 
добре. Для того, щоб бачити 
динаміку, вони мають бути 
регулярними, щоб бачити, чи 
працює якась державна пос-
луга або державна програма, 
спрямована на вирішення пев-
ної проблеми, чи не працює, 
— це можна побачити тільки 
в постійному зрізі. Адже вона 
може існувати двадцять років, 
але результат: сотні мільйонів 
гривень витрачено, а чи вирі-
шило це проблеми ветеранів?  
Можливо, і не вирішило. 
 ■ Що б ви хотіли зробити 
для ветеранів насамперед? 
 — Необхідно, щоб було 
впроваджено нове рамкове 
законодавство стосовно вете-
ранів, яке відповідало б викли-
кам часу, потребам ветеранів. 
Щоб ті гарантії, які передбача-
ються державою, входили без-
посередньо до потреб ветеранів 
і базувалися на обґрунтова-
них даних щодо цих потреб. 
Щоб держава перестала прий-
мати рішення ситуативні, які 
випливають із думки окремих 
політиків та чиновників, щоб 
рішення базувались на даних 
і постійно був моніторинг сто-
совно реалізації цих держав-
них політик, надання послуг 
і коригування відповідно до 
потреб, до результатів. 
 У зв’язку зі зміною Кабмі-
ну і, відповідно, керівництва 
Мінветеранів, постає питання 
послідовності у діяльності ві-
домства. У нас щораз при зміні 
керівництва наново придуму-
ються стратегії і плани. Про-
те зараз ветеранська спільно-
та налаштована контролюва-
ти, щоб новий міністр діяв у 
межах стратегії, визначеної 
на початку створення Мінве-
теранів.
 Окремою проблемою пос-
тає   економічна криза. Це 
може призвести до згортання 
видатків в соціальній сфері. 
Хочу зазначити, що одним із 
головних завдань нового зако-
нодавства було сприяння ста-
новленню ветеранів як важли-
вої частини економічного жит-
тя країни. Тож ці підходи тре-
ба розвивати і впроваджувати 
для подолання наслідків еко-
номічної кризи. ■

Проблеми ветеранів Віталій добре знає, адже сам теж був на війні.
Фото зі сторінки Віталія Кузьменко в мережі «Фейсбук».

❙
❙

ПРЯМА МОВА■

борються за своє
потім борються
чи інші зміни»



ПРО ЗЕМЛЯКА

Світлій пам’яті 
Федора Шпига
Олександра ДАНИЛЕВСЬКА
с. Кобижча Бобровицький район 

Чернігівська область

Талановитий, 
справедливий,
Людяний і добрий,
З великим серцем,
Сповненим тепла...
Ти раптом Землю
Залишив трагічно...
І менше стало
навкруги добра.
І менше Сонця стало
В кожнім домі...
Згубилися надії в далині...
І лиш серця людські
Хвилює спомин
Про ті часи, коли
Був з нами ти.
І рветься пам’ять
В рідних і далеких,
У односельців, друзів
І товаришів —
В усіх, хто тебе
Поважав і вірив,
Кому був вірним
І кого любив і ти.
І будем Бога
Ми просити щиро
Хай тебе в царстві
У небеснім збереже...
І хай душа твоя
Там спочиває з миром...
Ми ж на Землі
Ніколи не забудемо тебе.

*Федір Шпиг — відомий 
бізнесмен, засновник бан-
ку «Аваль» і групи «Молоч-
ний альянс», уродженець 
села Кобижча на Чернігів-
щині, трагічно загинув у 
ДТП на трасі Київ — Чоп 
у Новоград-Волинському 
районі Житомирщини 31 
березня.

■

Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів

 «Москаль, на Украину зубы не скаль», 
— попереджав ще Володимир Маяковсь-
кий.
 Московське імперське розуміння і 
сприйняття української нації та держави 
Україна є хибним, антинауковим, злочин-
ним, що несе загрозу не тільки нам, а й 
усій Європі. Протягом віків імперія вва-
жала нашу землю своєю, а нашу націю 
— невиразною народністю і частиною 
якогось міфічного «єдінава рускава на-
рода». Це нас принижувало, бентежило, 
роз’єднувало, змушувало шукати неорди-
нарні шляхи для самовизначення і творен-
ня власної держави. 
 Завдяки старанням М. Грушевсько-
го, С. Рудницького та інших учених вдало-
ся виробити український погляд на нашу 
історію та сформувати українську націо-
нальну ідею, яка стала теоретичною базою 
для відновлення і будівництва української 
України як незалежної демократичної де-
ржави.
 Академік Степан Рудницький ще 
сто років тому, в умовах розгортання ук-
раїнської національної революції, сфор-
мулював поняття українських етнічних 
земель і побудови на їх теренах соборної 
унітарної Української держави. Українські 
етнічні землі — це території, споконвіків 
заселені етнічними українцями, які скла-
дають абсолютну більшість їх населення. 
На цей час ця територія становила 905 тис. 
кв. км, ще на приблизно 100 тис. кв. км на 
пограниччі українці були вагомою націо-
нальною меншістю. 
 За сто років ми отримали державу на 
площі 603 тис. 700 кв. км, втративши тре-
тину наших етнічних земель, які перейшли 
до Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини 

(Білгородщина, Курщина, Ростовщина, 
Кубань, Берестейщина, Пряшівщина, За-
керзоння тощо). Тепер путінська Рашка 
анексувала Крим, окупувала частину До-
нецької та Луганської областей, намагаю-
чись нас повернути знову в лоно своєї ім-
перської пітьми.
 Сто років тому на наших етнічних зем-
лях проживало приблизно 40 мільйонів 
українців. Тепер нас у межах державної 
території теж майже стільки ж. За про-
гнозами демографів, нас наприкінці ХХ 
століття мало бути 100-120 мільйонів! 
Зосталася лише третина. Де ж поділися 
дві третини? 
 Третина українців була вбита або виму-
шена була емігрувати стараннями нашого 
північно-східного сусіда в результаті реп-
ресій, штучних голодоморів, імперських 
воєн, у яких українці були основним гар-
матним м’ясом. Ще одна третина просто 
не народилася від репресованих гіпоте-
тичних батьків. Отака арифметика! 
 Жодна інша нація у світі не зазнала 
таких колосальних людських та матеріаль-
них втрат, такого знущання і приниження, 
як українська, і це від сусіда, який вважає 
себе нашим братом!
 Українці і наші прямі предки заселя-
ли свої землі споконвіків, ще з часів три-

пільської культури, а це все почалося понад 
8 тисяч років тому. Вже тоді тут формува-
лися наші перші прадержави. А 1500 років 
тому вихідці з Ірану Кий, Щек, Хорив та сес-
тра їхня Либідь утворили нову державу — 
Київську Русь, заснувавши місто Київ.
 Наші предки стали частиною свого при-
родного довкілля, навчилися його охороняти 
та дбайливо використовувати. Всі екологіч-
ні катастрофи завжди приносили чужин-
ці, загарбники, метою яких була нажива за 
будь-яку ціну. Українці розвинули свою ви-
соку землеробську культуру, яку потім поши-
рили на інші землі, створили свою самобут-
ню культуру, культивували свою мову, пісню, 
ужиткове мистецтво. Наша мова ввійшла у 
трійку найкращих мов світу на світовому лін-
гвістичному конгресі, який пройшов у Пари-
жі в 1934 році. Наш гімн-славень «Ще не 
вмерла України...» на конкурсі в ООН виз-
нано найкращим у світі!
 Щоб тримати нас у колоніальному 
стійлі, колонізатори намагалися нас не 
тільки фізично знищувати, особливо нашу 
еліту, а й принижувати, фальшувати нашу 
історію, руйнувати культуру, доводити ні-
бито нашу меншовартість. Позбавлені ду-
ховної еліти, українці, що вижили в умовах 
тих страшних катастроф, приймали виму-
шено чужу їм мову, бо тоді їх не вбивали і 

не принижували. Говорили вони не просто 
чужою мовою, а якимсь химерним суржи-
ком, молилися чужим апостолам, бо влас-
них колонізатори визначали ворогами ук-
раїнців. 
 Чужа мова стала для українців щоден-
ною одежиною, як і знаменита ватна ку-
файка та кирзові чоботи, що мали замі-
нити нам вишиванки, жупани, кептарики 
і хромові чобітки. Скажемо словами Іва-
на Франка: «Довго нас неволя жерла, 
досі нас наруга жре. Та ми крикнім: «Ще 
не вмерла, ще не вмерла і не вмре!». В Ук-
раїні повинна бути одна державна мова — 
українська, яка об’єднає всіх громадян у 
єдину державницьку спільноту. Оскільки 
російська мова, яка впродовж віків була 
смертельною зброєю в руках колоніаль-
них зайд, — мова-мачуха.
 Які ж основні виклики українській на-
ції сьогодні? Це загроза нашій держав-
ності, нашій самобутності, загроза нашо-
му виживанню як народу, як нації. Згідно з 
масштабним опитуванням населення Украї-
ни у 2018 р., за винятком Криму та окупо-
ваних територій частини Донбасу, українці 
становлять 91% населення, росіяни — 6%, 
євреї — 0,2%, інші національності — по-
над 3%. Згідно зі світовими стандартами, 
якщо титульна нація складає понад 90% на-

селення, то така держава є мононаціональ-
ною. А те, що українці послуговуються мо-
вою окупантів, то не їхня вина, а біда, бо 
змусили їх нею говорити штучні голодомо-
ри та політичні репресії колонізаторів.
 Нам вороги намагаються накинути 
федеративний устрій, розчленувати уні-
тарне тіло на якісь бантустани. Федерація 
— це певний етап державного існування, 
кінцевим результатом якого має стати або 
розпад її на окремі самостійні держави, 
або формування унітарної держави шля-
хом асиміляції її народів панівною нацією. 
США та інші постколоніальні держави ви-
никли внаслідок об’єднання колись окре-
мих колоній, що забажали створити силь-
ну централізовану державу. Ніде у світі не 
утворювалися федеративні чи автономні 
держави шляхом штучного розчленуван-
ня існуючих унітарних держав. Чому ж во-
роги і сусіди бажають нам такого лиха?
 Нам потрібно адекватно реагувати на 
всі виклики, які постали перед нами сьо-
годні. Для цього потрібна національна 
єдність, жертовність українців заради по-
рятунку нації і держави. Ми маємо стати 
частиною об’єднаної Європи, порвати з се-
редньовіччям «русского міра». 
 На завершення хочу спитати україн-
ців, чи погоджуються вони зі словами на-
шого славного письменника Олеся Гонча-
ра, який написав іще три десятиліття тому: 
«Донбас — це ракова пухлина, то відріжте 
її, киньте в пельку імперії, нехай подавить-
ся! Бо метастази задушать всю Україну! 
Що дає Донбас нашій духовності, нашій 
культурі? «Ковбасний» регіон, «ковбас-
на» психологія! Ні, нехай нас буде менше 
на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми 
здатні будемо відродитися, ввійти в євро-
пейську цивілізовану сім’ю. А так ніколи 
ладу не буде. Буде розбій і вічний шан-
таж». ■

І. ШІМАНЧУК 
Рівне

 Імперсько-шовіністична ідея міцно си-
дить у голові Путіна і його підручних, зре-
штою, і в більшості росіян. Тому Путін 
ніколи не розслабляється, а наші прези-
денти собі це дозволяють. Причина в тому, 
що наші керманичі не є провідниками де-
ржавницької ідеї України, свої інтереси 
вони ставлять вище за державні. Так само 
поводиться і так звана керівна «еліта».
 Президент Зеленський сказав, що ук-
раїнським президентом може бути будь-яка 
порядна людина, за його словами — «ми всі 
президенти». Але, сьомий рік ведучи кро-
вопролитну виснажливу війну проти агресії 
Росії, наш президент повинен добре знати іс-
торію своєї країни, особливо причини пора-
зок. Ми можемо собі уявити, щоб на тери-
торії Росії стояв пам’ятник Івану Мазепі? 
Ні! Ба, навіть у нас у Полтаві місцева влада 
не дозволила його встановити. А от в Одесі 
стоїть пам’ятник Катерині ІІ, яка знищи-
ла Січ і закріпачила вільних українців, але 
ніхто не протестує. На жаль, за своєю націо-
нальною свідомістю ми не поляки і не пред-
ставники країн Балтії, і цим користується 
Путін і ще довго користуватиметься, вихо-
дячи з беззубої національно-державницької 
політики влади.
 «Знавець» історії Путін говорить, що 
українців вигадав поляк Потоцький, під-

тверджує справедливість Емського та Ва-
луєвського указів. Мільйони українців, які 
проживали і проживають у Росії — в цент-
ральних областях, Поволжі, Сибіру, Зеле-
ному Клину, Кубані, — зросійщені, і зараз 
у Путіна жодних проблем з їхньою мовою, 
школами, пресою, звичаями, церквою не-
має, за Шевченком «…все мовчить, бо бла-
годенствує».
 Ніяка Європа, Америка, ООН тощо не 
втручаються у внутрішню національну 
політику Росії, незважаючи на самоспален-
ня, голодування, пікети відомих людей. А 
от до України, яка 350 років була під гні-
том Московії, міжнародні організації при-
дивляються дуже пильно — от і маємо под-
війні стандарти.
 Війна диктує Україні особливі умови по-
ведінки, але на сьомий рік війни наша нова 
влада так і не визначилася, чи ми воюємо, 
чи торгуємо. Українці їздять у Росію на за-

робітки, політики — в Кремль, корисні ко-
палини з України вивозять у Росію, продов-
жується вільне пересування на територію, 
окуповану Росією, не розірвані диплома-
тичні відносини з країною-агресором. Це 
все призводить до розслаблення народу, до 
звикання. За такої поведінки влади годі 
й думати про перемогу над окупантом. Іс-
торія воєн такої поведінки воюючих сторін 
не знає. За багатовікову історію панування 
Московії над Україною українці повинні 
були б багато чого навчитися разом із пре-
зидентом і його політичною силою, але не 
за участі таких радників, як Сивохо, адже 
в Україні ще не перевелися розумні люди.
 Це війна за ідентичність, проти «русс-
кого міра», який хоче нам нав’язати Мос-
ковія. Не повторюймо помилок українців 
20-х років минулого століття, які не стали 
одностайно на захист своєї держави, як по-
ляки чи фіни, і як наслідок отримали Голо-

Надзвичайно тепла зима і дуже рання 

весна стали причиною цвітіння сакури на 

два тижні раніше призначеного природою 

строку як на заході України, так і на сході. 

Жителі Ужгорода ще зможуть помилу-

ватися цією надзвичайною красою, адже 

в цьому місті дерева квітнуть просто на 

вулицях населеного пункту. А жителям 

Запоріжжя цього не вдасться зробити, 

адже там сакури ростуть, (а отже, і квіт-

нуть), у ботанічному саду, який у зв’язку 

з карантином тимчасово закритий для 

відвідувачів.

РЕФЛЕКСІЇ

Територія, нація, виклики
Академік Степан Рудницький ще 100 років тому сформулював 
поняття українських етнічних земель і побудови на їх теренах 
Соборної унітарної держави

■

ПАРАЛЕЛІ

Незнання історії призводить 
до трагічних помилок
Знову ті самі граблі?

■
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 Майже 10 років Пилипа Орли-
ка у Батурині
 У Батурині Пилип Орлик 
зустрів справжнє кохання. В 
січні 1698-го він вперше при-
був у Гетьманську столицю на 
весільну церемонію свого при-
ятеля Івана Обидовського — 
племінника гетьмана Івана Ма-
зепи та Ганни Кочубей і доньки 
генерального писаря Василя 
Леонтійовича. Пишне вінчан-
ня відбувалося в Троїцькому со-
борі. Вінчав молоде подружжя 
митрополит Стефан Яворський, 
який виголосив весільну промо-
ву «Виноград Христов». 
 На той час на весіллях 
гетьманської рідні та генераль-
них старшин проголошували-
ся численні вітальні промови. 
Пилип Орлик до цієї події під-
готував панегірик Нірроmеnes 
Sarmaski («Сарматський Лев»). 
На весіллі були присутні коза-
цькі старшини зі своїми родина-
ми. Саме там Пилип Орлик поз-
найомився зі своєю майбутньою 
дружиною Ганною — донькою 
полтавського полковника Пав-
ла Герцика.
 У Батурині Пилип Орлик 
мешкав майже 10 років. У 
1699-му він з молодою дружи-
ною та новонародженою донь-
кою Анастасією із Полтави 
переїздить у Гетьманську сто-
лицю, де швидко піднімаєть-
ся кар’єрними сходинками в 
уряді Івана Мазепи: канцеля-
рист (1699 р.), старший канце-
лярист Генеральної військової 
канцелярії (1700 р.), генераль-
ний писар (1706 р.). Освіче-
ний, талановитий та відданий 
своїй справі Пилип Орлик по-
ряд із гетьманом Іваном Мазе-
пою поділяє та підтримує його 
політичні погляди. 
 У родині Орликів у Бату-
рині народилися два сини — 
Григорій (1702 р.н.) і Михай-
ло (1704 р.н.) та донька Варва-
ра (1707 р.н.). Згідно з хресною 
посвідкою старшого сина Гри-

горія таїнство хрещення про-
ходило у батуринській Мико-
лаївській церкві, а хрещеними 
батьками новонародженого ста-
ли гетьман Іван Мазепа та дру-
жина генерального судді Васи-
ля Кочубея — Любов Федорів-
на. Загалом родина мала вось-
меро дітей: трьох хлопчиків та 
п’ятеро дівчаток. Четверо мо-
лодших народилися за кордо-
ном в еміграції (Бендери (Мол-
дова), Швеція, Німеччина). 

Сенсаційна знахідка
 У Батурині Пилип Орлик 
збудував власний маєток. Сим-
волічно, що в 2018-у науков-
цям вдалося встановити його 
місце розташування і розпо-
чати археологічне досліджен-
ня території. Саме на цій тери-
торії виявлені рештки споруди 
кінця XVII — початку XVIII 
ст. та численні фрагменти піч-
них кахлів. 
 Сенсаційною знахідкою 
стала кахля з родинним гер-
бом Орликів «Новіна» та 
ініціалами «F.О.». Саме вона 
підтверджує приналежність 
садиби родині Орликів. Зоб-
раження гербів на кахлях, 
що розміщувались у спору-
дах, не було рідкісним яви-
щем і, перш за все, свідчило 
про право власності власника 
герба на об’єкт , у декорі яко-
го він був вміщений. 
 Найвірогідніше такі кахлі 
виготовлялися у Батурині за 
індивідуальним замовлен-
ням. Знаково, що саме ця ка-

хля є єдиним кольоровим гер-
бом родини та єдиним збере-
женим свідком життя родини 
Орликів у Гетьманській сто-
лиці. Унікальна кахля пред-
ставлена у виставкових залах 

палацу гетьмана Кирила Ро-
зумовського.

Гетьман в еміграції поряд із 
Іваном Мазепою
 На Майдані Гетьманської сла-
ви у Батурині височіє перший в 
Україні пам’ятник Пилипу Орли-
ку, де він у скульптурній кагорті 
ще разом із чотирма українськи-
ми гетьманами: Дем’яном Ігна-
товичем, Іваном Самойловичем, 
Іваном Мазепою та Кирилом Ро-
зумовським. Гетьман в еміграції 
стоїть поряд зі своїм наставни-
ком Іваном Мазепою. Скульптур-
на композиція символізує єдність 
їхніх помислів. 
 Пам’ятник «Гетьмани. Мо-
литва за Україну» скульпторів 
Миколи та Богдана Мазурів 
був урочисто відкритий у День 
соборності України, 22 січня , 
2009 року за участі Президента 
України Віктора Ющенка. 
 У Батурині можна сфотог-
рафуватися поряд із воско-
вою реконструкцією постаті 
Пилипа Орлика та поринути 

у часи Гетьманщини початку 
XVIII ст. У залі для засідань 
Гетьманського будинку Пилип 
Орлик обговорює з Іваном Ма-
зепою державний устрій, що 
в подальшому послужив ос-
новою «Договорів і Постанов-
лень прав і вольностей Війська 
Запорозького». 
 Реконструкція образів ук-
раїнських керманичів — це 
тривала й копітка робота на-
уковців заповідника, дослід-
ження відомих науковців Ук-
раїни та майстерність групи 
митців Київського музею вос-
кових фігур під керівництвом 
Олексія Сажина. Меценатом 
проєкту є Євген Сур. 
 Батурин розкриє кожному 
і родинну історію Пилипа Ор-
лика, розповість детально про 
життя та діяльність старшого 
сина Григорія. Він — відомий 
дипломат французького ко-
роля Людовика XV, польовий 
маршал Франції, багаторічна 

діяльність якого була спрямо-
вана на здобуття свободи «ко-
зацької нації». 
 У 2019 році в єдиному збе-
реженому палаці гетьмана Ки-
рила Розумовського розгорну-
лась виставка «Григорій Ор-
лик: видатний син видатного 
батька України. Повернення 
на Батьківщину». Вона розкри-
ває унікальні, невідомі сторін-
ки життя і діяльності Григорія 
Орлика на основі наукового до-
слідження Ірини Дмитришин 
«Григорій Орлик, або Козаць-
ка нація у французькій дипло-
матії».
 Хочете дізнатися більше? 
Уже тепер плануйте відвідати 
Гетьманську столицю. Адже 
саме в Батурині 53 роки тво-
рилась українська держава, 
а політичні погляди козаць-
кої еліти стали міцним фунда-
ментом «Договорів і Постанов 
прав і вольностей Війська За-
порозького». ■

ДО ДАТИ

Права і вольності від Пилипа Орлика
Проєкти конституційних статей 1710 року 
зародилися у Батурині

■

На Майдані Гетьманської слави у Батурині височіє 
перший в Україні пам’ятник Пилипу Орлику, де 
він у скульптурній когорті ще разом із чотирма 
українськими гетьманами: Дем’яном Ігнатовичем, 
Іваном Самойловичем, Іваном Мазепою та Кирилом 
Розумовським.

Воскова реконструкція Пилипа
Орлика.

❙
❙

Кахля з будинку Пилипа Орлика в
Батурині, XVIII ст. 

❙
❙

Пам’ятник «Гетьмани. Моливтва за Україну» у Батурині.❙

Цитадель Батуринської фортеці. 2019 р.
Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».

❙
❙

Наталія ДРОБЯЗКО,
заступник завідувача відділу «Палац гетьмана Кирила Розумовського» 
Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»

Що ви знаєте про автора першої української Конституції? Чи відо-
мо вам, де зародились проєкти конституційних статей 1710 року? 
Відповіді на ці питання можна знайти у Національному історико-
культурному заповіднику «Гетьманська столиця».
310 років тому сформульовані принципи побудови незалежної де-
ржави. Пилип Орлик — єдиний гетьман, який народився і помер за 
межами України. Проте життєва дорога його назавжди пов’язала 
з Гетьманською столицею. Адже саме в Батурині він сформував-
ся як визначний політичний діяч. Саме тут, в оточенні козацької 
старшини, довірених осіб гетьмана Івана Мазепи, зароджувалась 
ідея правової держави, яка втілилась у написання «Договорів і 
Постановлень прав і вольностей Війська Запорозького» Пилипом 
Орликом.
Непересічне значення для українського народу має Конституція 
Пилипа Орлика. Вона, ще 310 років тому сформувала і головні 
принципи побудови сучасної незалежної держави: поділ влади, су-
веренність, демократизм, соціальність і законність, забезпечення 
прав і свобод громадянина, правова культура. Конституція Пилипа 
Орлика за своїми демократичними принципами суспільного жит-
тя значно випередила свій час і показала перший приклад моделі 
парламентської держави. Хоча цей звід правил не набув сили зако-
ну, проте став унікальним історичним документом, цінним здобут-
ком політичної правової думки України початку XVIII ст. За оцінкою 
сучасних українських істориків, це перша європейська Конституція 
в сучасному розумінні. 
Колектив заповідника «Гетьманська столиця» — при колосальній 
підтримці державних політичних діячів із чіткою проукраїнською 
позицією, провідних істориків та меценатів — поступово відрод-
жує історичну пам’ять про родину Орликів. Тому саме в Батурині 
ви зможете відкрити для себе постать Пилипа Орлика. 
Є сім вражаючих фактів про Пилипа Орлика і Батурин.
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«Щоб шаблі не брали»
 У поезії Вадима Крищенка 
улюбленою лексемою стала наз-
ва найдавнішої хлібної рослини. 
Здогадалися? Авжеж, це жито. 
Тяглість до цього слова, воче-
видь, невипадкова: народився 
у Житомирі, дитячі роки — на 
Житомирщині.
 Зростав у сім’ї вчителів, бать-
ко був директором школи. Матін-
ка померла дуже рано, на тринад-
цятому році життя сина. От і гор-
нувся до бабусі Уляни в селі Гли-
бочок Баранівського району. А 
вона була віруючою, суворо до-
тримувалась народних звичаїв і 
традицій.
 Моральні чесноти з пріорите-
тами совісті, доброти та співчут-
тя незмінно культивувалися в 
сім’ї. Їх вивищує поет і у своїй 
творчості. На підтвердження — 
і назви концертних програм, які 
транслювали на всю Україну: 
«Десять Господніх заповідей», 
«Нехай буде воля Твоя», «Спа-
си мене, пісне», «Українська 
душа», «Благословенна будь».
 До цих критеріїв сутності 
душі Крищенко часто звертаєть-
ся і в коротких поетичних текс-
тах, вважаючи, що гордий му-
сить бути без гонору і пихи, бага-
тий — без скупості. Хоча люди й 
так здогадуються, хто є хто.
Не дім, а царственні палати — 
Усе у мармурі і злоті.
Ти, може, хочеш запитати,
Хто тут живе?
Живе тут злодій!
 Як кажуть, вцілив у десятку. 
І як тут не згадати золотий батон 
поганьбленого можновладця.
 Примітно, що в інтимній лі-
риці поет також усе підпорядко-
вує визначальній думці в кінце-
вих рядках, саме їх хочеться взя-
ти на замітку. «І любов пізнає 
гіркоту,// Хоч горнулась до лас-
ки й тепла.// Дуже важко люби-
ти оту,// Що відлюблена кимось 
була».
 Такі вірші увійшли до збір-
ки «Дзвони вечірнього слова» 
(2018). З афористичними рядка-
ми, філософським узагальнен-
ням та незлобивою іронією. 
 Близько тисячі віршів Вади-
ма Крищенка стали піснями. Їх 
клали на нотний стан відомі ком-
позитори — Ігор Поклад, Ігор Бі-
лозір, Віктор Лісовол, Олександр 
Злотник, Олександр Морозов, 
Геннадій Татарченко, Володимир 
Домшинський та ін. Звісно, із пли-
ном часу деякі призабулися.
 На жаль, на радіохвилях те-
пер засилля іноземної попси, ігно-
рується чомусь рідна, україномов-
на, естрадна спадщина. Ні народ-
них, календарно-обрядових, ні 
патріотичних, повстанських, пі-
сень. І з телеканалів естрадні під-
скоки, з вихилясами на сцені, де-
монстрацією приваб тіла.
 А тексти Крищенка лягають на 
душу та легко запам’ятовуються. 
Нагадаю лише кілька (з іменами 
виконавців) із альбому «Пахне 

сад в забутті» (Олександр Васи-
ленко), «Моє танго» (Михайло 
Брунський), «Гуцульське танго» 
(Жанна Боднарук), «Матіола» 
(Олена Мозгова), «Білі нарциси» 
(Софія Ротару), «Листопад» (Ок-
сана Білозір), «Пізня зустріч» 
(Лілія Сандулеса та Іво Бобул).
 Завдячують дружній під-
тримці пісняра Віталій Біло-
ножко, Алла Кудлай, Іван Ма-
цялко, Ярослав Борута, Михай-
ло Брунський, Дмитро Андрієць, 
Світлана Весна, Алла Попова.
 У чому секрет особливої при-
хильності композиторів і вико-
навців до поезії Вадима Крищен-
ка? Мабуть, у кожного буде своє 
тлумачення.
 Ліпше запитати поета, як же 
являються пісенні рядки. Але він 
сам оповів. «Не переспав, а пере-
мучився...// Я зроду ще таких 
не бачив снів:// Всю ніч до ран-
ку снилась музика,//Яка проси-
ла в мене слів».
 У творчому набутку Вадима 
Крищенка чимало патріотичних 
пісень. Але є одна, яку вважають 
народною. Звісно, це «Кришта-
леві чаші». Якось під час спіл-
кування з ним я почув її незви-
чайну історію. У рукописі дру-
гої збірки поета (1966) був вірш 
«Пісня козацького коша». Ще 
до появи книги до нього підібрав 
мотив і сам заспівав бандурист 
Віктор Лісовол.
Наливайте, браття,
Кришталеві чаші!
Щоб шаблі не брали, 
Щоб кулі минали
Голівоньки наші!
 Мелодію перейняли спочатку 
народні хори, насамперед, «Го-
мін» Леопольда Ященка. До сво-
го репертуару її взяли квартет 
«Явір», співаки Олег Марцин-
ківський, Василь Жданкін, Ніна 
Матвієнко.
 Вельми популярною ця пісня 
стала з 90-х років. І не лише під 
час застілля. До неї дописували 
нові рядки. А польський режи-
сер Єжи Гофман використав її у 
своєму фільмі «Вогнем і мечем». 
Одначе виплатити гонорар авто-
рам відмовився, мотивуючи тим, 
що вважав пісню народною. Ну, 
а під час Революції гідності я чув 
її біля наметів на Майдані Неза-
лежності.
Минуть літа, давно не буде нас,
Забудуться навік імення наші.
Та вірю — і у той далекий час
Хтось заспіває «Кришталеві 
чаші», —
не без підстав напророчив автор 
своєму унікальному творінню.
 Пісня стала скрізь затребува-
ною як улюблена народна.

За Українське братство
 Він традиційник у всьому — 
писаннях, побуті та стосунках. 
Крищенко твердить, що в лю-
дині мають переважати не по-
шук наживи, вигоди, а прагнен-
ня творити добро й любити. Але 
світ катастрофічно деградує. І 

поет протиставляє цьому ліри-
ку справжньої любові, кохання, 
яке облагороджує почуття. Кни-
га, що вийшла в його ювілейний 
рік, так і називається — «Не бій-
мось мовить про любов».
Знову слова просить вічна тема,
Все дрібне із серця проганя...
Ні, любов моя — це теорема, 
Котра просить доказів щодня.
 Я зумисне почав звіддалік, 
уникаючи заперечень можливо-
го опонента. Чому? Мабуть, біль-
шість шанувальників пісняра 
Крищенка вважає його талано-
витим естрадним ліриком, поп-
ри відомі патріотичні пісні — 
«Родина», «Поки ти, Україно, 
живеш», «Одна-єдина», «Украї-

но-мати», «Молитва», «Вставай-
мо, браття-українці», «Україно, 
пам’ятай героїв».
 До недавнього часу я погодив-
ся б з таким міркуванням. Однак 
трапилась приємна нагода упев-
нитись ще в одному хисті поета. 
Цьому передувало пристрасне 
читання мені вірша з його вуст. 
Запам’яталася назва «Українсь-
ке братство»: «Хай хтось кличе 
на підмогу// Мастака чужого,// 
А нам треба кошового// Вибрати 
зі свого».
 Приніс додому подаровану 
книгу «Що на серце лягло» (2019) 
і втішився знову: «Хочу крикну-
ти наразі,// Щоб у вусі трісло:// 
— Не садіть московських блаз-
нів// У державні крісла!// Геть 
зрадливі атрибути,// Що пекли 
нас часто!// Вірю — подолає скру-
ту// Лиш вкраїнське братство».
 Так це ж віршована публіцис-
тика. Завше актуальна та пот-
рібна. Як і слово на захист рідної 
мови. «Час перекреслить і забу-
де// Усіх перевертнів й нікчем.// 
А ти була і вічно будеш,// Допо-
ки на землі живем».
 У вірші «Ми — українці» — 
той же перегук поколінь. «Гур-
туйтесь, браття ясночолі,// І ут-
верждаймо власну суть.// Ми — 
українці, діти волі.// Ми є, були 
і маєм буть!»
 У циклі «Поетичні репорта-
жі» — знов-таки заклик до єд-
ності у борні з московітами на 

Сході України. «В ці дні хай єд-
нає нас думка єдина,// Ми зло в 
нашім домі долали не раз.// Все 
треба зробить, щоб жила Україна 
— // Сприймаймо цей заклик, як 
Божий наказ».

Покликані до згадок Дмитро 
Гнатюк і Раїса Кириченко
 Він співпрацював із багатьма 
талановитими авторами пісні, 
запрошував до участі в концерт-
них програмах. Саме так — авто-
рами. Бо таке творіння поєднує 
хист щонайменше трьох — пое-
та, композитора та виконавця. 
Саме тому я з великою цікавістю 
читав прозовий, мемуарний роз-
діл. Сюди Крищенко покликав 

товариство, переважно з небут-
тя, вже на подячні спогади.
 Епізод про Дмитра Гнатюка 
я назвав би «Коли топне ногою». 
У гуртових концертах славетний 
співак закінчував виступи піснею 
«Ґандзя». І тоді на сцену вже ви-
ходили «на поклін» усі учасники 
дійства. Спостережливий Ана-
толій Паламаренко зауважив, що 
виходити треба тоді, коли Гнатюк 
топне правою ногою.
 Раїса Кириченко своїм співом 
«якось уміла опромінювати лю-
дей, робила їх добрішими і щирі-
шими». В останні роки — після 
важкої операції — в зажурі ви-
конувала «Бабине літо», зі спів-
праці поета з композитором Ле-
онідом Нечипоруком. «Роки про-
мчали, як райдужний вітер,// І 
зупинилися біля жоржин». Мож-
ливо, вдала «жоржинова» мета-
фора нагадувала їй про день на-
родження на Покрову. А може, 
передбачала останній спочин під 
цими квітами. Ці слова вибиті на 
надгробку Раїси Кириченко, до 
якого восени кладуть жоржини.
 А Іван Мацялко — «співак зі 
срібним голосом» ще до знайомс-
тва до сліз зворушив поета пов-
станською піснею «Ой у лісі на 
полянці», що її виконував з гур-
том «Соколи». Заприятелюва-
ли, коли той почав створювати 
власну сольну програму. І тоді 
з’явилися пісні, що їх уперше 
почули у незрівнянному вико-

нанні Мацялка: «Слов’янська 
врода», «Коли приходиш ти», 
«Чарівниця», «Русалонька», 
«Дві зорі».
 У спогадах зійшлися і На-
зарій Яремчук, який вже тяжко 
хворий виконував на Співочому 
полі над Дніпром пісню «Роди-
на»; й Олександр Зуєв, компози-
тор трагічної долі — зі спадковою 
психічною хворобою, похований 
як безхатько, в загальній могилі; 
і Віктор Лісовол, що також пот-
рапив до психлікарні; і земляк 
Андрій Остапенко, композитор, 
аранжувальник, помер в онколо-
гії; і Ярослав Євдокимов, співак, 
народився у в’язниці від матері-
бандерівки.
 Окремі розповіді — про Ок-
сану Білозір, неодмінну учасни-
цю, а то й ведучу його концерт-
них вечорів, про уміння Мико-
ли Гнатюка — «таланту в карту-
зику» — зачарувати залу після 
будь-якого виконавця.
 Як на мене, мемуарні оповіді 
поета доцільно видати окремою 
книгою.

Відповіді з перших вуст
 Поважний ювілей на сцені 
буття — коли іноді почуваєшся, 
ніби в секторі прицілу... За усві-
домленням поета «це питань пора 
щемлива». Привід не стільки вті-
шатися досягнутим, як звітува-
ти самому собі, «даремно жив чи 
ні?» . Попри те, що видав близь-
ко півсотні книг, створив чима-
ло пісень. Для маестро Вадима 
Крищенка відповідь може бути 
оптимістично умиротворена.
 Однак при зустрічі я вдався й 
до незручних запитань.
 ■ Десь я вичитав, що відомий 
хірург, Герой України Олександр 
Шалімов був у захваті від вашої 
творчості і, незважаючи на зай-
нятість, «ваші пісні ладен слу-
хати цілий вечір». Чи відчуває-
те тягар слави?
 — Іноді потрапляю у незруч-
не становище. Хтось на вулиці 
упізнає і, буває, просить не лише 
автограф, а й зазнімкуватися ра-
зом. Один молодик з «оселед-
цем» козака дуже хотів пригос-
тити кухлем пива. Ледве відмо-
вився під приводом, що п’ю... із 
кришталевої чаші.
 ■ Чи не почуваєтесь «вичер-
паним» у домінуючій темі кохан-
ня?
 — Це довічне... Рояться-на-
кликаються тепер слова на щось 
у стилі ретро. Щемливо-про-
щальне, як танго у Богдана Весе-
ловського. Хай би це було, скажі-
мо, «Українське танго» або «Тан-
го для вирію».
 ■ А чи не спадає на думку, що 
могли б іще більше й трохи кра-
ще написати?
 — Майже кожен митець не 
може бути задоволений повніс-
тю. Я — один із таких. Але вті-
шений тим, що написане пішло 
в народ, його співають.
Усе минуще в світі, звісно...
Спинюся в тиші вечоровій.
Пробігло все — лишилась пісня,
Настояна на рідній мові.

* * *
 До речі, цілюща настоянка, 
яку на Київській Русі і в козаць-
кі часи називали ц і л б о ю, за-
звичай помічна при негараздах 
зі здоров’ям. А пісенна — дає 
розраду в любові, стає покликом, 
додає віри та сміливості у борні за 
волю і державність України. ■

ЮВІЛЕЙНЕ

Не біймось мовить про любов
Близько тисячі віршів Вадима Крищенка стали улюбленими піснями

■

Вадим Крищенко.
Фото з сайта nubip.edu.ua.

❙
❙

«Не переспав, а перемучився...// Я зроду ще таких не 
бачив снів:// Всю ніч до ранку снилась музика,//Яка 
просила в мене слів».

Іван МАЛЮТА, 
заслужений журналіст України

Зворушливі ліричні твори Вадима Крищенка покликали на сцену і спри-
яли визнанню багатьох українських естрадних співаків. Концерти за 
його участю — зазвичай у переповненій залі навіть Палацу «Україна».
Він володар престижного як для поета звання «Народний артист Ук-
раїни», заслужений діяч мистецтв, лауреат літературно-мистецьких 
премій, удостоєний державних, церковних і громадських нагород.
З нагоди ювілею знаного митця — а народився він 1 квітня 1935 року 
— спробуємо виокремити найсуттєвіше у його творчих набутках.
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Паска на 10 жовтків
 Спекти таку паску пропонує 
Лілія Цвіт, справжня майстри-
ня в царині хлібів. Про її короваї 
ми вже знаємо, про торти, пляц-
ки, пироги — також. А наразі — 
паски. 
 «Я таку щороку печу в ко-
шик для освячування. Я б сказа-
ла, що це класична паска. Вона 
виходить здобна, волога, запаш-
на та рум’яна! Моя паска поєднує 
в собі три різні види жиру, що дає 
просто чудове, ніжне, повітряне 
тісто та особливий смак! А ще 
справжня українська паска при-
крашена косами та виробами з 
тіста, як в давнину. Спробуйте 
— це зовсім не складно, гарно та 
дуже смачно!», — каже Лілія. 
 Інгредієнти на 4 шт. по 800 г.
 Опара: молоко — 0,5 л, дріж-
джі — 100 г, цукор — 3 ст. л., бо-
рошно — 8 ст. л. 
 Тісто: жовтки — 10 шт., сме-
тана (домашня) — 100 г, смалець 
(свинячий жир) — 50 г, масло 
82% — 150 г, олія нерафінована 
— 50 мл, сіль — 0,5 ч. л., цукор 
— 300 г, ванільний цукор — 16 
г, борошно просіяне –1450 г, кур-
кума — 0,5 ч. л., цедра з одного 
лимона, горілка — ст. л., сухоф-
рукти — 400 г. 
 Розпочнемо з приготування 
опари. У велику миску наливаю 
тепле молоко. Додаю 3 ст. л. цук-
ру від загальної кількості та пе-
ремішую. Тоді розкришую дріж-
джі. Якщо у вас сухі дріжджі, то 
додаємо їх після борошна. Дріж-
джів потрібно багато, тому що 
тісто буде насичене та жирне. До-
даю 8 ст. л. борошна від загаль-
ної кількості та замішую рідке 
тісто, як на млинці. Накриваємо 
харчовою плівкою та залишаємо 
в теплі на 30 хвилин. 
 А тим часом приготуємо здо-
бу. Нам потрібне м’яке масло. 
Для паски бажано брати із жир-
ністю не менше 82%. Також, до-
даю до паски смалець. Він робить 
тісто дуже ніжним. А ще даю до-
машню сметану, яка надає ней-
мовірного вершкового аромату. 
Насипаємо цукор та ванільний 
цукор. Кількість цукру можемо 
коригувати, відповідно до сво-
го смаку. В мене паска доволі со-
лодка. Ще додаємо сюди 0,5 ч. л. 
солі. Додаємо 10 жовтків та пере-
мішуємо все міксером, щоб цу-
кор трохи розчинився. 
 Опара вже готова, бачимо, що 
утворилися бульбашки. Вливає-
мо сюди здобу. Додаємо просія-
не борошно, куркуму та почи-
наємо замішувати тісто. Реко-
мендую борошно додавати у три 
етапи, щоб краще зрозуміти кон-
систенцію тіста. Ваша кількість 
борошна щоразу може змінюва-
тися, в залежності від якості та 
об’єму продуктів. Тому рекомен-

дую звертати увагу саме на кон-
систенцію тіста. 
 Тепер змащуємо робочу по-
верхню олією та вимішуємо тіс-
то 15-20 хв., щоразу доливаю-
чи олію. Тісто стане ніжне та не 
прилипатиме до рук. Знову по-
вертаємо його у миску, накри-
ваємо харчовою плівкою та за-
лишаємо підходити в теплі на 
1,5 год. Воно добре підходить і 
стає повітряним. Змащуємо руки 
олією та ще раз вимішуємо тісто. 
Тепер додаємо 1 ложку горілки, 
цедру з лимона та пропарені су-
хофрукти. Посипаємо ще 2 ст. л. 
борошна, щоб забрати зайву во-
логість. Все перемішуємо. Тісто 
знову змащуємо олією та зали-
шаємо тісто підходити на годи-
ну. 
  Форми для паски я змащую 
та обгортаю пергаментом. Руки 
змащую олією та відриваю шма-
точок тіста, формуючи кульку. 
Наповнюю форми тістом не біль-
ше, як на 1/3. Прикрашаю коса-
ми з того самого тіста. Коли пас-
ка підійде у формі і збільшиться 
приблизно в 2-3 рази, змащую її 
жовтком. 
 Випікаю при температурі 160 
градусів приблизно 1 годину, ма-
ленькі паски — 30 хвилин. Але 
орієнтуйтеся на свою духовку. 
Готові паски виймаємо з форми 
та охолоджуємо на решітці.

Шоколадна — так просто 
перевершити себе!
 А чому б і ні? Спекти щось 
новеньке, приміром. «Уже тра-
диційно, щороку я випробовую 
хоча б один новий рецепт пас-
ки, — каже Лілія Цвіт. — І цьо-
го року це шоколадна паска, від 
якої і я, і мої рідні в захваті! Ска-
жу чесно, коли паска пеклась, 
шоколадний запах був на цілий 
дім! Мої малята не могли вже до-
чекатись, коли її скуштують. І, в 
результаті, наші сподівання були 
перевершені. На смак шоколад-
на паска ще краща, ніж на виг-
ляд. М’якенька, пухка і пишна. 
Шоколадний смак яскраво вира-
жений». 
 Інгредієнти: молоко — 0,5 л, 
дріжджі — 50 г, цукор — склян-
ка, ваніль — 2 п., борошно — 4 
склянки, яйця — 2 шт., какао — 
100 г, шоколад — 100 г, олія — 
50 г, кисломолочний сир — 100 
г, родзинки — 100 г. Додатково: 
жовток, шоколад — 100 г, моло-
ко — 2 ст. л.
 Розчинити свіжі дріжджі в 
теплому молоці (30-40 градусів). 
Додати цукор та ванільний цу-
кор, перемішати до розчинен-
ня. Додати 2 склянки борошна 
та замісити рідке тісто. Залиши-
ти опару на 30 хвилин у теплому 
місці. Потім додати сир, яйця, 
олію, розтоплений шоколад, ка-

као та решту борошна — у мене 
тісто забрало 4 склянки. Добре 
вимісити. Тісто має не прили-
пати до рук та бути м’якеньким. 
Наприкінці додати 100 г родзи-
нок. Прикрити тісто серветкою 
та залишити у теплому місці на 
1,5 год. 
 Форми для паски змастити 
жиром. Руки змастити олією та 
викладати тісто у форми, напов-
нюючи їх на 1/3. Залишити пас-
ки підходити у формах ще на 20 
хв. Змастити збитим жовтком.
 Випікаємо паски у розігрітій 
духовці при 200 градусів. Великі 
— приблизно 1 години, маленькі 
— 40 хвилин.
 Гарячі паски виймаємо з ду-
ховки. Розтоплюємо 100 г шоко-
ладу з 2 ст. л. молока та змащує-
мо наші пасочки. За бажанням 
прикрашаємо горішками, кон-
дитерською посипкою, кокосо-
вою стружкою тощо. 

Ніжна сирна пасочка
 Про неї нам розповіла Тетя-
на Козак, наша кулінарна уміли-
ця з Почаєва. Пасок у Тані — на 
всі смаки й уявлення, і я навіть 
розгубилася, вибираючи з-поміж 
них якусь особливу. Паски — 
хліб особливий апріорі, тому яку 
б спекли — у будь-якому випадку 
буде добре, смачно та гарно. 
 «Сирна паска виходить з 
дуже ніжною, легкою тексту-
рою, дуже волога, неймовірно 
смачна, шматочки такої паски 
тануть у роті. А ще сирна паска 
буде довго залишатися свіжою, 
довго не черствіє», — розпові-
дає Тетяна Козак про цей диво-
хліб. 
 Отож рекомендації майс-
трині — на 2 сирні паски, діа-
метр форми — 16 см.
 Борошно — 800 г, сир кис-
ломолочний — 450 г, масло вер-
шкове — 100 г, цукор — 200 
г або 350 г ( для більш солод-
кої), молоко — 140 мл, яйця — 
3 шт., жовтки — 3 шт., сіль — 
0.5 ч. л., дріжджі сухі — 12 г , 
родзинки — 150-200 г, ваніль-

ний цукор — пакетик.
 Приготування опари: сухі 
дріжджі і тепле молоко розмі-
шати ретельно, додати цукор — 
ст. лож. від загальної кількості, 
борошно — 4-5 ст. ложок від за-
гальної кількості борошна. Все 
ретельно перемішати, накри-
ти харчовою плівкою, залиши-
ти у теплому місці на 15-20 хви-
лин (тісто повинно збільшитись 
у 2,5 раза). 
 Сир кисломолочний пере-
терти крізь сито, збити блен-
дером або пропустити крізь 
м’ясорубку. Яйця, жовтки, сіль, 
ванільний цукор, цукор, що за-
лишився, збити міксером. Дода-
ти кисломолочний сир, збити до 
однорідності, додати м’яке мас-
ло вершкове, опару, яка підійш-
ла, і все ретельно переміша-
ти міксером, на середній швид-
кості.
 Обов’язково просіваємо бо-
рошно і додаємо не все одразу, 
а невеликими частинами, замі-
шуємо тісто.
  Далі вимішуємо на столі, 
якщо руками — приблизно 10 
хвилин (тісто буде липкуватим, 
так має бути).
 Затим тісто потрібно виклас-
ти у харчовий пакет, зав’язати 
кінці не сильно, залишити тріш-
ки вільного місця для підйо-
му тіста. Залишити в холодиль-
нику на ніч 8-12 год. Вийняти, 
щоб зігрілося, додати промиті та 
просушені родзинки (викачайте 
їх у борошні перед цим). Ділимо 
тісто на необхідну кількість час-
тин (це залежить від того, які у 
вас форми). Заповнювати тістом 
на 1/2 частину форми, накрити 
чистою тканиною. Залишити у 
теплому місці для підйому тіста. 
Перед випічкою змастити яйцем 
і випікати при температурі 180 
градусів до готовності.

Ледача, але вона чудова!
 Це — про паску, яку пропо-
нує наша кулінарка, авторка 
дуже вдалих рецептів зі Львова 
Оксана Дорош. 

 «Ледача вона в тому плані, 
що тісто не вимагає багато зу-
силь, перемішав всі інгредієнти 
і чекаєш, поки тісто підніметь-
ся», — каже майстриня Окса-
на. 
 Потрібно: 600 г борошна, 6 
жовтків, 300 мл молока, 180 г 
м’якого вершкового масла, 180 
г цукру, 8 г сухих дріжджів, 
0,5 ч. л. солі, 150 г сухофрук-
тів, 120 мл апельсинового соку, 
ч. л. ванільного цукру. 
 За годину до приготування 
тіста замочити сухофрукти в 
апельсиновому соку (можна за-
мість соку використовувати лі-
кер або коньяк). Потім сухоф-
рукти просушити рушником і 
присипати борошном. 
 У теплому молоці розчини-
ти дріжджі і 2 ч. л. цукру (із 
загальної кількості). Залиши-
ти на 7-10 хв., щоб утворилася 
дріжджова «шапочка». 
 Окремо добре збити міксером 
жовтки, цукор, сіль і ванільний 
цукор до світлої маси. Додати 
м’яке вершкове масло. Добре 
збити. 
  Додати опару, що підійшла 
і знову збити. Частинами ввес-
ти просіяне борошно, щоразу 
добре вимішуючи тісто лопат-
кою або ложкою. Тісто густе, 
в’язке. 
 Миску з тістом накрити і 
поставити у тепле місце на 40-
60 хвилин для підйому. У тісто 
вмішати сухофрукти. І знову 
— в тепле місце хвилин на 30-
40 хв. Форми для пасок змасти-
ти олією (навіть паперові).
 Розкласти тісто по формах, 
заповнюючи не більше ніж на 
1/3. І залишити форми з тіс-
том в теплому місці на 30-40 
хвилин. Випікати паску при 
170 градусах перші 15 хвилин, 
потім зменшити температуру до 
160 градусів і пекти ще 15 хви-
лин (орієнтуйтеся на свою ду-
ховку). 
 Хай вдасться смачна, пухка 
та гарна пасочка! Світлого Вос-
кресіння! ■

ТРАДИЦІЇ 

Будь ласка, вибирайте паску! 
Рецепти найсмачнішої великодньої випічки від кулінарних 
майстринь

■

Нехай ваша паска буде смачною!❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Диво дивне: наразі — карантин, звичні речі набули ніби приглушеного 
значення, і навіть свята видаються наче за склом. Але насправді це 
не так! Бо на вулиці уже весна вповні, все квітне, буяє, щебече, небо 
високе та особливо ясне, аромати квітучих садів зачаровують. І цей 
час у нас усіх пов’язаний із світлим Христовим Воскресінням. Попри 
вимушені обмеження, ми дочекалися найкращого часу не лише для 
природи, а й для людини, яка вірить, надіється і любить. І що б ви 
думали, роблять такі люди у цей час? Правильно, печуть паски!
Нема нічого простішого, приємнішого і веснянішого, ніж як і собі 
долучитися до цього чудового процесу паскотворення. Так приємно 
пригадати, як це робила, приміром, бабуся: то було справжнє дійс-
тво, зі своїми ритуалами, приповідками, таїнством. Або ж — мами: 
вони дуже душевно творять запашну великодню випічку, щоб діткам 
і гарно було, і смачно, і святково. Рано чи пізно всім бажано навчи-
тися пекти великодні сонячні хліби, і чи не саме зараз — чудовий 
час для такої науки?
Наші кулінарні майстрині давно вже почали це заворожуюче дійс-
тво: паски класичні, паски заварні, паски з печі і мультиварки, пас-
ки із глазур’ю, шоколадні, макові, горіхові, фруктові, сирні паски, 
здобні, солодкі та солоні, на опарі та ліниві — у блогах і спільнотах, 
такі смачні дебати точаться, що тільки встигай ловити «пасочний 
тренд». 
Але у нас є кулінарки, рецепти яких ми випробували багато разів і 
не на словах довіряємо їм. Хліби їхні, пекти яких вони навчать і нас, 
— високі, пишні, красиві та святкові. 
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28-річний Дмитро Заєць, 
котрий народився у рай-
центрі Шишаки, а виріс у 
селі Великий Перевіз Ши-
шацького району, здобув 
перемогу на The Arnold 
Sports Festival, що відбув-
ся 5—8 березня у місті Ко-
лумбус штату Огайо США 
(як відомо, вже майже 30 
років його проводить аме-
риканський бодібілдер, 
кіноактор, продюсер, біз-
несмен і політик Арнольд 
Шварценеггер). Дмитро 
вийшов на такий помітний 
важкоатлетичний поміст 
уперше за останні шість 
років — і при цьому не 
лише обійшов усіх учасни-
ків-гирьовиків у категорії 
до 95 кілограмів, а й пе-
реміг в абсолютній ваговій 
категорії, ставши абсолют-
ним чемпіоном змагань. 
Нині молодий чоловік 
служить за контрактом у 
Французькому іноземному 
легіоні. Тож в інтерв’ю на-
шому виданню розповів не 
лише про свою перемогу у 
відомих на весь світ спор-
тивних змаганнях, а й про 
службу в лавах унікально-
го військового з’єднання 
французької армії. Хоч зі 
співрозмовником мене 
розділяють тисячі кіломет-
рів, адже Дмитро Заєць пе-
ребуває на розташованому 
в Середземному морі (біля 
західного берега Італії) ос-
трові Корсика, що є основ-
ною базою парашутного 
полку Французького іно-
земного легіону, та хіба це 
проблема, якщо існують 
сучасні засоби зв’язку?

«Мій рекорд України 
протримався, мабуть, 
років 5—6»
 ■ Як хлопець зі звичай-
ного полтавського села 
потрапив у великий світ? 
— цікавлюся у Дмитра.
 — Це довга історія. 
Десь у 9 класі середньої 
школи я почав займатися 
гирьовим спортом. При-
щепив мені любов до того 
заліза тренер Шишацької 
ДЮСШ Анатолій Ігнать-
єв. Уже в 10 класі, потра-
пивши на перше в житті 
серйозне змагання — чем-
піонат Полтавської облас-
ті, став призером серед до-
рослих учасників.
 Коли вступив на буді-
вельний факультет Пол-
тавського національного 
технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, 
гирі закинув, натомість 
виступав на змаганнях із 
легкої атлетики, зокрема 
зі штовхання ядра тощо. 
На той час у гирьовому 
спорті вже виконав класи-
фікаційний норматив на 
звання кандидата в майс-
три спорту. Так сталося, 
що мене помітив універси-
тетський тренер (у минуло-
му спортсмен-важкоатлет) 
Павло Мандя й запросив на 
свої тренування. 
 Уже через рік, 2010-
го , я поїхав на свій пер-
ший чемпіонат України з 
гирьового спорту до Тер-
нополя, де увійшов до де-
сятки кращих гирьовиків. 
Виступав за університетсь-
ку команду як на обласно-
му, так і всеукраїнському 
рівні. У 2011 році на Куб-
ку України в Житомирі 
виконав норматив майстра 

спорту. Того ж року взяв 
участь у чемпіонаті світу, 
що відбувся у Хмельниць-
кому, де став другим серед 
юніорів. Потім почав зай-
мати перші місця на все-
українських чемпіонатах 
й увійшов до збірної Ук-
раїни. 2013 рік був особ-
ливо «урожайним» на на-
городи. Протягом того 
року завоював, мабуть, 
половину свого загально-
го здобутку — десь 20 ме-
далей. Тоді ж, згідно з рей-
тингом, став одним із кра-
щих спортсменів України, 
а мій тренер Павло Якович 
— одним із кращих тре-
нерів з неолімпійських 
видів спорту.
 2013-го ми потрапили 
на Кубок світу до латвій-
ського міста Вентспілс. 
Збірна України тоді стала 
володарем кубка, а в осо-
бистому заліку я здобув 
три золоті медалі та Ку-
бок світу. На Кубку Євро-
пи 2014 року в Санкт-Пе-
тербурзі також виборов 
медаль, щоправда, сріб-
ну. Потім узяв участь у 
чемпіонаті світу, що від-
бувся в російському місті 
Тюмень, там також став 
володарем трьох медалей. 
Останнього разу поїхав на 
чемпіонат світу до німець-
кого Гамбурга (то було та-
кож у 2014 році), там під-
твердив звання майстра 
спорту міжнародного кла-
су і встановив рекорд Ук-
раїни — 72 підйоми двох 
гир вагою по 32 кілограми 
в поштовху довгим цик-
лом, який протримався, 
мабуть, років 5—6. А мій 
рекорд серед студентів (71 
підйом гир) у ваговій кате-
горії 78 кілограмів (тоді я 
стільки важив) досі ніким 
не побитий.
 Закінчивши магістра-
туру університету, я розп-
рощався з гирьовим спор-
том — потрібно було зароб-
ляти гроші на прожиття. 
Працював спершу в Пол-
тавській облдержадмініст-
рації, потім перейшов до 
італійської компанії, яка 
займалася будівництвом 
мостів на відрізку автома-

гістралі Київ — Харків. А 
2016 року поїхав служити 
до Французького інозем-
ного легіону. 
 ■ Цікаво, чи легко туди 
потрапити? Якими риса-
ми має володіти кандидат 
у легіонери? 
 — Там надзвичайно 
суворий відбір і дуже ве-
лика конкуренція — на-
віть не уявляю, скільки 
претендентів на одне міс-
це, бо у Франції багато та-
ких точок відбору. Кан-
дидатів у легіонери від-
бирають як за фізичною 
формою, спортивними на-
виками, так і за розумови-
ми здібностями — при ць-
ому ти маєш пройти різно-
манітні випробування. До 
речі, чимало претенден-
тів відсіваються на тесті 
на інтелект. Знання фран-
цузької мови не вима-
гається. Тоді, у 2016-му, 
я знав тільки англійську, 
тож послуговувався нею. 
А зараз французьку знаю 
навіть краще за англійсь-
ку. Вивчив її першого ж 
року служби завдяки роз-
мовній практиці. Загалом 
служба така, що ти просто 
зобов’язаний знати фран-
цузьку, — усі команди в 
легіоні віддають саме нею. 
Тут служать багато ук-
раїнців, я з ними товари-
шую. А загалом в інозем-
ному легіоні представлені 
приблизно 130 національ-
ностей. Бути легіонером у 
Франції дуже почесно.

«Цілих шість років 
не брав гир до рук — 
і мені цього дуже 
не вистачало»
 ■ А чим служба в ле-
гіоні відрізняється від 
служби в нашій армії? 
 — Служба у Французь-
кому легіоні вважаєть-
ся однією з найважчих у 
світі. Тут справді жорсткі 
традиції навчання моло-
дих бійців, відбору і тре-
нувань. При цьому дуже 
гарне забезпечення, ба-
гато тренувальних баз по 
всьому світу: у Альпах, 
Піренеях, в Іспанії, Новій 
Каледонії — острівному 

заморському володінні 
Франції з особливим стату-
сом, розташованому в пів-
денно-західній частині Ти-
хого океану, в Об’єднаних 
Арабських Еміратах, Рес-
публіці Джибуті, що на 
півночі Африканського 
Рогу, тощо. І чим довше 
ти служиш у французькій 
армії, тим більше їздиш по 
всіх цих базах.
 Я служу в десантно-
му полку, який вважаєть-
ся найбільш елітним у ле-
гіоні, маю понад 35 стриб-
ків із парашутом. Десан-
тників завжди кидають 
першими у будь-яку га-
рячу точку для розвідки. 
Мені, скажімо, доводило-
ся брати участь у бойовій 
місії в Африці. Аби пос-
тійно бути в бойовій готов-
ності, маємо щоденні тре-
нування, суттєві фізичні 
навантаження. Із цього і 
складається життя легіо-
нера.
 ■ Чи є у вас час іще на 
щось, окрім служби? 
 — Загалом я дуже ак-
тивна, непосидюча люди-
на. І оскільки ми тут живе-
мо біля моря й гір, то, коли 
трапляється вільний час, 
маю якийсь активний від-
починок: чи то плавання, 
чи похід у гори. 
 ■ Чи змінилося життя 
в легіоні у зв’язку з пан-
демією?
 — Десантників нашого 
полку (а ми були в різних 
точках Земної кулі) повер-
нули на острів Корсику, де 
ми, по суті, ізольовані від 
усього світу. Адже на ць-
ому острові проживає не 
так багато людей, він біль-
ше туристичний (улітку 
тут зазвичай великий на-
плив туристів). Усіх вій-
ськових перевірили на на-
явність коронавірусної ін-
фекції, і, на щастя, ні в 
кого її не виявили.
 ■ Як, служачи у Фран-
цузькому іноземному ле-
гіоні, ви примудрилися ще 
й узяти участь у спортив-
ному фестивалі Арнольда 
Шварценеггера?
 — Оскільки я військо-
вий, зрозуміло, вільного 
часу маю не так багато. А 
отже, не можу займатися 
тими видами спорту, яки-
ми хотів би. І навіть час від-
пустки не в змозі обирати. 
Тобто можу піти у відпус-
тку тільки тоді, коли мені 
її дадуть. А взяти участь 
у спортивному фестивалі 
Арнольда Шварценегге-
ра мріяв давно. Ще у 2013 
році на чемпіонаті Украї-
ни в Донецьку я став од-
ним із п’яти спортсменів, 
які вибороли право туди 
поїхати. Уже почав роби-
ти візу й навіть спонсо-
ра поїздки знайшов, але з 
незалежних від мене при-
чин тоді так і не зміг здій-
снити свою мрію. Через це 
в душі лишилося відчуття 
жалю.
 Але ж я люблю все за-
думане доводити до кінця. 
І от так сталося, що цього 

року я мав відпустку, яка 
збігалася з датами прове-
дення згаданого фести-
валю. Аби зайвий раз пе-
рестрахуватися, підій-
шов до старшого офіцера 
й розповів йому про те, що 
раніше займався гирьо-
вим спортом і маю нереалі-
зовану мрію. А ставлення 
в полку до мене добре, бо 
я є тренером молодих лю-
дей із рукопашного бою, а 
також кросфіту. Так одер-
жав запевнення в тому, 
що часових меж моєї від-
пустки не змінять. І в по-
заслужбовий час, вечора-
ми й ранками, почав готу-
ватися до фестивалю. 
 Загалом мав на підго-
товку усього 2,5 місяця, 
тож, я б сказав, як гирьо-
вик доволі швидко поно-
вив фізичну форму. Усе 
тому, що тут ти й так прос-
то зобов’язаний постійно 
підтримувати добру спор-
тивну форму. Зробивши 
візу, під час відпустки пої-
хав в Україну, де навідав 
матір, друзів і свого тре-
нера. А після цього виру-
шив у Сполучені Штати. 
 Звичайно, був здивова-
ний величчю й масштаб-
ністю цієї країни, бо відві-
дав там багато міст, а та-
кож самою організацією 
змагань. Уявіть собі, на 
фестиваль, де було пред-
ставлено близько 60 видів 
спорту, з’їхалися приблиз-
но 22 тисячі учасників із 
різних країн (така кіль-
кість учасників заявлена 
минулого року). Змаган-
ня відбувалися у величез-
ному виставковому цен-
трі. Вони були настільки 
цікавими, видовищними 
— аж дух захоплювало.
 Знаєте, я цілих 6 років 
не брав гир до рук, і мені 
цього дуже не вистачало. 
Бракувало виходу на важ-
коатлетичний поміст, го-
стрих відчуттів під час 
змагальної боротьби тощо. 
Гирьовий спорт мені імпо-
нує тому, що це свого роду 
перевірка на витривалість 
і навіть психологічну стій-
кість, адже за якихось 10 
хвилин ти маєш зробити 
максимальну кількість 
підйомів гир. Усі, хто три-
мав гирі в руках, знають, 
що це не так просто. Але 
це дуже захоплює!

Через випробування в 
дорозі не показав свого 
найкращого результату
 ■ Те, що ви взяли гирі 
до рук після 6-річної пе-
рерви й одразу ж перемог-
ли на спортивному фести-
валі такого рівня, стало 
для вас несподіванкою?
 — Відверто кажучи, 
оцінював свої шанси на 
перемогу з великою долею 
скептицизму. Звісно, я 
добре підготувався й пока-
зав чудовий результат під 
час контрольних «прики-
док». Але потім мав цілу 
низку неприємностей, піс-
ля чого втратив віру в те, 
що добре виступлю.
 ■ Про які неприємності 
йдеться?
 — Найперше — за-
тримка на польському 
кордоні: подолавши за 
кермом 3,5 тисячі кіло-
метрів і не спавши, годин 
40 простояв там у черзі. 
Таким чином, вибився із 
графіка й не провів кіль-
ка тренувань. Та й у США 
ми з приятелем (мій по-

путник їхав туди у спра-
вах, і нам було по дорозі), 
замість того щоб проїхати 
400 миль (це приблизно 
700 кілометрів), проїхали 
десь 4 тисячі миль (майже 
7 тисяч кілометрів), тобто 
зробили велике коло. Та-
ким чином, знову чотири 
дні я провів у дорозі й не 
спав, оскільки вів автомо-
біль. І це при тому, що на-
передодні змагань ти маєш 
добре відпочити, прибу-
ти на них свіжим, сповне-
ним сил. Окрім усього, за 
«законом підлості», за цей 
час набрав зайвих три кі-
лограми ваги, через що не 
потрапив до своєї вагової 
категорії.
 ■ Отже, ви виступали у 
ваговій категорії до 95 кі-
лограмів. 
 — Так-так, а мав висту-
пати у ваговій категорії до 
85 кілограмів. Та оскіль-
ки на час зважування мав 
вагу 86—86,5 кілограма, 
то загримів до категорії ат-
летів, котрі важать більше. 
А там і особисті результа-
ти на важкоатлетичному 
помості мали бути інши-
ми. До того ж конкурента-
ми були хлопці, котрі вже 
давно виступають і приї-
хали з чіткою установкою 
на рекорд. Але, попри все, 
вийшло так, що я обійшов 
усіх суперників у ваговій 
категорії до 95 кілогра-
мів і, окрім того, переміг 
в абсолютній ваговій ка-
тегорії, ставши абсолют-
ним чемпіоном змагань 
серед гирьовиків. Хоч і не 
показав свого найкращого 
результату, а лише набли-
зився до нього — зробив 70 
підйомів двох 32-кілогра-
мових гир. Та, думаю, піс-
ля тих випробувань, які 
мені довелося пройти до-
рогою до змагань, і це до-
волі непоганий результат.
 ■ Образливо, що гирьо-
вий вид спорту не є олім-
пійським?
 — Так, дуже образли-
во. Знаю, що федерації 
гирьового спорту ведуть 
активну діяльність, аби 
виправити цю помилку. 
Цей цікавий і видовищ-
ний вид спорту широко по-
пуляризують. І я вірю, що 
настане той день, коли він 
таки стане олімпійським. 
Адже поїхати на Олімпіа-
ду — мрія кожного спорт-
смена.
 ■ Зізнайтеся, вам по-
добається ваше нинішнє 
життя?
 — Я б сказав: швидше, 
так, ніж ні. Бо не люблю од-
номанітного способу жит-
тя. А тут я не прив’язаний 
до одного місця, за рік на 
острові Корсика буваю що-
найбільше чотири місяці. 
Тобто ти постійно рухаєш-
ся, ведеш активний спосіб 
життя, відкриваєш для 
себе щось нове, хоч зага-
лом служба дуже непрос-
та.
 ■ Вважається, якщо лю-
дина кілька років прослу-
жила у Французькому іно-
земному легіоні, вона вже 
стала справжнім європей-
цем. І все ж не можу не за-
питати, чи збираєтеся по-
вернутися в Україну. 
 — Так, звісно. Франція 
— дуже розвинена держа-
ва, вона добре піклується 
і про своїх громадян, і про 
іноземців, які працюють 
тут. Але моєму серцю бли-
жча Україна. ■

ПЕРЕМОГИ

Гирі для легіонера
Українець став кращим серед гирьовиків на спортивному 
фестивалі Арнольда Шварценеггера у США

■

За словами Дмитра Зайця, гирьовий спорт імпонує 
йому тому, що це свого роду перевірка на витривалість 
і навіть психологічну стійкість.
Фото з особистого архіву Дмитра Зайця.

❙
❙
❙
❙
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«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 26 від 10 квітня 2020 р.
 

ЗМІНИ 
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї 

«КЄНО»

І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової 
тиражної лотереї «КЄНО»:
 1. Змінити абзац 2 пункту 2.3.3., та викласти його у наступній редакції:
 «Сума призу (виграшу), за якою гравець не звернувся протягом строку, визначеного в п. 2.5.2 цих 
Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд лотереї є частиною призового 
фонду лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Операто-
ром відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державні лотереї в Україні» і лі-
цензійних умов.»
 2. Змінити пункт 2.4.2., та викласти його у наступній редакції: 
  «2.4.2. Розіграші тиражів проводяться під наглядом тиражної комісії, яка складається з двох 
осіб та формується у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з випуску та проведення лотерей.»

II. Прикінцеві положення.
 1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підля-
гають виконанню на раніше діючих умовах. 
 3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінни-
ми.

Генеральний директор                        Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 27 від 10 квітня 2020 р.
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї

«ЛОТО ТРІЙКА»

І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї 
“ЛОТО ТРІЙКА” (номер 16 в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні):
 1. Змінити пункт 2.4.2., та викласти його у наступній редакції: 
  «2.4.2.Розіграші тиражів проводяться під наглядом тиражної комісії, яка складається з двох осіб та фор-
мується у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення 
лотерей.»
 2. Змінити абзац 2 пункту 2.3.3., та викласти його у наступній редакції:
 «Сума призу (виграшу), за якоюгравець не звернувсяпротягом строку, визначеного в п. 2.5.2 цих Умов, спрямо-
вується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд лотереї є частиною призового фонду лотереї. Порядок та 
напрямивикористаннязалишкового фонду лотереївизначаються Оператором відповіднодо Податкового кодексу Украї-
ни, Закону України «Про державні лотереї в Україні» і ліцензійних умов.»

II. Прикінцеві положення.
 1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають виконанню 
на раніше діючих умовах. 
 3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

Генеральний директор                                      Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 28 від 10 квітня 2020 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї 

«ЛОТО МАКСИМА»

І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової ти-
ражної лотереї «ЛОТО МАКСИМА»:
 1. Змінити пункт 2.4.2., та викласти його у наступній редакції: 
  «2.4.2. Розіграші тиражів проводяться під наглядом тиражної комісії, яка складається з двох 
осіб та формується у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з випуску та проведення лотерей.»
 2. Змінити абзац 6 пункту 2.3.2., та викласти його у наступній редакції:
 «Сума виграшу, за якою гравець не звернувся протягом строку, визначеного в п. 2.5.2 цих Умов, 
спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд лотереї є частиною призового фонду 
лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Оператором від-
повідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державні лотереї в Україні» і ліцензійних 
умов.»

II. Прикінцеві положення.
 1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підля-
гають виконанню на раніше діючих умовах. 
 3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінни-
ми.

Генеральний директор                                            Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 25 від 10 квітня 2020 р.
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї

«СУПЕР ЛОТО»

І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лоте-
реї «СУПЕР ЛОТО»:
 1. Змінити пункт 2.4.2., та викласти його у наступній редакції: 
  «2.4.2.Розіграші тиражів проводяться під наглядом тиражної комісії, яка складається з двох осіб та фор-
мується у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення 
лотерей.»
 2. Змінити пункт 2.4.5., та викласти його у наступній редакції:
  «2.4.5. В разі виникнення нестандартних ситуацій, пов’язаних з зупинкою функціонування лототрону до, або 
під час проведення розіграшу, кульки, що залишились в барабані, під наглядом тиражної комісії складаються в непро-
зорий пакет (мішок), який не дає змоги бачити кульки при їх витягуванні. Голова тиражної комісії однією рукою в рука-
вичці, по одній, витягує необхідну кількість кульок. Номери, зазначені на кульках, що випали до зупинки лототрону, є 
дійсними. Якщо в результаті порушення функціонування лототрону кількість кульок, що випала, буде більшою, виграш-
ними визнаються номери, що містяться на перших шести кульках.»
 3. Змінити абзац 6 пункту 2.3.2., та викласти його у наступній редакції:
 «Сума виграшу, за якою гравець не звернувся протягом строку, визначеного в п. 2.5.2 цих Умов, спрямовується до 
залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд лотереї є частиною призового фонду лотереї. Порядок та напрями ви-
користання залишкового фонду лотереї визначаються Оператором відповідно до Податкового кодексу України, Зако-
ну України «Про державні лотереї в Україні» і ліцензійних умов.»

II. Прикінцеві положення.
 1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування.
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають виконанню 
на раніше діючих умовах. 
 3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

Генеральний директор                          Бочковський А.С.

Олексій ПАВЛИШ

 Олімпійські ігри-2020 офіційно пе-
ренесли на рік (планується, що змаган-
ня пройдуть із 23 липня по 8 серпня 2021 
року), проте в оргкомітеті визнають, що по-
ширення коронавірусу може вплинути на 
проведення змагань і наступного літа.
 «Навряд чи хтось може з упевненістю 
сказати, чи буде встановлено контроль над 
пандемією до липня наступного року. Ми 
вирішили відкласти Ігри на рік. Усе, що ми 
можемо зробити в цій ситуації, — це на-
полегливо працювати над підготовкою до 
Олімпіади», — заявив директор оргкомі-
тету Ігор в Токіо Тосіро Муто.
 Про серйозність ситуації свідчить і той 
факт, що президент Міжнародного олімпій-
ського комітету Томас Бах через пандемію 
коронавірусу скасував свій візит до Японії, 
запланований на травень. Бах мав переві-
рити хід підготовки до Олімпіади.
 У зв’язку з перенесенням Олімпіа-
ди МОК вирішив продовжити і терміни 
кваліфікаційних турнірів — вони мають 
завершитися 29 червня наступного року. А 
5 липня 2021-го Національні комітети ма-
ють подати остаточні списки спортсменів, 
які візьмуть участь у змаганнях. 
 Наразі ж визначено володарів 57 від-
сотків ліцензій — організатори запевнили, 
що всі вони збережуть путівки на Ігри. 
 При цьому кваліфікаційний період у 

легкій атлетиці призупинили до 1 грудня 
2020 року: результати, показані в цей пе-
ріод, не будуть враховуватися до світових 
рейтингів та відбору на Ігри. Але результа-
ти спортсменів, які вже виконали олімпій-
ські нормативи, залишаються чинними.
 Зазначимо, що спортсмени по-різному 
реагують на перенесення Олімпіади, хоча й 
визнають, що в нинішніх умовах не можна 
було вчинити інакше. 
 «Що стосується мене особисто та 
збірної України, то, вважаю, таке рішен-
ня зіграло нам на руку. Буде час якнайкра-
ще підготуватися до фінішу олімпійського 
відбору», — сказала шаблістка українсь-
кої збірної Аліна Комащук.
 Її колега по команді, титулована Оль-
га Харлан, якій для повного комплекту не 
вистачає лише особистого «золота» Ігор, 
визнала, що її мета на змагання в Токіо 

змінилась. Якщо раніше Ольга розрахо-
вувала тільки на нагороду найвищого ґа-
тунку, то зараз налаштовується завоюва-
ти будь-яку медаль та насолодитись мо-
ментом.
 «Звісно, в усіх спортсменів і в мене 
також є амбіції: цікавить лише «золото» і 
все. Але Олімпіада проходить лише раз на 
чотири роки, коли ти ставиш за мету «золо-
то», але не отримуєш його, можеш розча-
руватись та не радіти «сріблу». Це непра-
вильно, бо ти виграєш медаль Олімпійсь-
ких ігор», — зізналась Ольга.
 «Перенесення Олімпіади вважаю для 
себе одним із найкращих сценаріїв. Бо 
наразі через мікротравми не можу тре-
нуватися на всі 100%. Зараз же буде час 
добре відпочити, відновитися, а потім по-
чати підготовку до головних змагань», — 
шукає позитив чемпіонка світу з вільної 

боротьби Алла Черкасова.
 Рішення МОК вплинуло не лише на 
плани спортсменів, а й на фінанси ор-
ганізаторів Ігор і федерацій. Так, Націо-
нальний олімпійський комітет США че-
рез відтермінування Олімпіади не отри-
має фінансування на 200 мільйонів до-
ларів, Федерація велоспорту Сполучених 
Штатів скоротила або відправила у відпус-
тки 40% співробітників, а Федерація вес-
лування скоротила свій штат на третину.

 Проте найбільшого удару перенесен-
ня завдасть економіці Японії та призве-
де до фінансових втрат, які, за даними 
британських ЗМІ, перевищать 5,8 міль-
ярда доларів. Зокрема, може бути втра-
чений прибуток від спонсорських та рек-
ламних контрактів у розмірі 4,4 мільярда 
доларів, а прогнозовані витрати на утри-
мання, ремонт та управління стадіонами 
та Олімпійським селищем становитимуть 
210 мільйонів доларів. ■

ОЛІМПІАДА

Коли всі «в мінусі»
Організатори Олімпіади в Токіо 
підраховують фінансові втрати, 
а спортсмени корегують плани

■

У зв’язку з перенесенням Олімпіади МОК вирішив продовжити 
і терміни кваліфікаційних турнірів.
Фото з сайта metro.tokyo.lg.

❙
❙
❙
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 Кажуть, що для профілактики тре-
ба перед сном випити 50 грамів горіл-
ки. Учора я лягала спати сім разів.

 * * *
  Ви на масці хоч ім’я напишіть, а то 
не знаєш, з ким вітаєшся при зустрічі.

 * * *
 Будьте обережні, а то вчора повер-
нулися з магазину, зняли маски, і я по-
бачив, що поряд зі мною чужа дружи-
на.

 * * *
 — Семене Марковичу, а чого ви 
не носите маску? 
 — Мені 73 роки. У мене гіпер-
тонія, тахікардія, гастрит, камені в нир-
ках, алергія на кішок. Тому якщо в мій 

організм потрапить вірус, йому таки 
доведеться стати у чергу.

 * * *
 В аптеці:
 — Що краще для чоловіка валі-
дол чи валеріанка?
 — А який діагноз?
 — Туфлі за три тисячі.

 * * *
 Зустрічаються дві приятельки:
 — А ти чому не на роботі?
 — Я на лікарняному, у мене ви-
робнича травма.
 — Яка може бути виробнича трав-
ма на карантині?
 — Потягнула м’язи щелепи, коли 
позіхала.

По горизонталі:
 2. Модний атрибут сучасного 
хіпстера. 6. Річка, над якою стоїть 
міст Мірабо. 7. Прилад для відсте-
ження курсу польоту літака. 8. Ве-
ликий мішок. 10. Російська розвіду-
вальна контора, чиїх співробітників 
регулярно затримують на Донбасі. 
12. Сплав міді та алюмінію, який на 
початку минулого століття широко 
використовувався в літакобудуван-
ні. 15. «Не смійтеся, чужі люди. ... 
— домовина розвалиться, і з-під 
неї встане Україна!» (Тарас Шевчен-
ко). 16. Відомий фільм Єжи Гофма-
на про лікаря, який втратив пам’ять. 
18. Військова формена сорочка, ха-
рактерна для часів Другої світової 
війни. 20. Давньоєгипетське косміч-
не божество, уособлення первинного 
водного хаосу, першого океану. 22. 
Смерть близької людини. 24. Перша 
«професія» євангеліста Матвія. 25. 
Велика сітка для пошуку і знешкод-
ження мін. 26. Півострів, який Олек-
сандр ІІ у 1868 році продав амери-
канцям. 
По вертикалі:
 1. Визнаний фахівець у якійсь 
галузі мистецтва, учитель, настав-
ник. 2. Головна подія казки про По-
пелюшку. 3. Артюр ... — один із лі-
тературних псевдонімів поета Васи-
ля Еллана-Блакитного. 4. Найвищий 

сан і титул ченця в православ’ї, голо-
вний настоятель чоловічого монас-
тиря. 5. Самоназва перської мови. 
9. Слово, складене з перших літер 
якоїсь фрази. 10. Дворянський ти-
тул. 11. «... зрушив комунар бетонно-
світові підпори» (Василь Еллан-Бла-
китний). 13. Ім’я хасидського цади-
ка, на могилу якого до Умані щоосені 
приїжджають тисячі хасидів. 14. Річ-
ка, в якій хрестився Ісус Христос. 17. 
Залишки стебел злаків, що лиша-
ються на полі після збору урожаю. 
19. Корінь рослини, який використо-
вують для суші, випікання пряників 
та лікування від застуди. 21. Розпо-
рядчий документ, який видають царі 
і президенти. 23. Батько по-казахсь-
ки. ■

Кросворд №31
від 7 квітня

Дара ГАВАРРА

 Про те, що у відомої амери-
канської співачки Селени Гомес 
серйозні проблеми з психічним 
здоров’ям, було відомо давно. 
Зірка не раз потрапляла у лікар-
ню, де «корегувала» свою психі-
ку. Так, у 2018-му вона потрапи-
ла в лікарню з психічним розла-
дом, який стався через пробле-
ми в особистому житті — вони з 
Джастіном Бібером, із яким Се-
лена зустрічалася з 2011 року, 
вирішили остаточно розійтися, 
адже співак оголосив про зару-
чини з моделлю Хейлі Болдуїн. 
Узагалі ці стосунки нагадували 
американські гірки — то вниз, 
то вгору. Таку амплітуду почут-
тів не витримав би навіть товс-
тошкірий, а у творчих людей всі 
рецептори, що відповідають за 
відчуття, — мов оголений нерв.
 Нещодавно в прямому ефірі 
в «Інстаграмі» співачка відверто 
зізналася своїй візаві Майлі Сай-
рус, що їй діагностували серйоз-
ну психічну недугу - біполярний 
розлад. Після 2018-го Селена не 

раз зверталася до 
лікарів по допомо-
гу, оскільки само-
тужки впоратися 
з особистими про-
блемами їй не вда-
валося. Хворобу не 
відразу діагносту-
вали, хоча співачка 
зверталася в найкра-
щі клініки країни. 
Та й про такі роз-
лади якось не при-
йнято зізнавати-
ся в американсько-
му суспільстві, 
де всі живуть 
під гаслом «Все 
окей!». Проте 
заганяти про-
блему під ки-
лимок — не 
вихід, каже зір-
ка. Особливо го-
стро це питання 
стоїть перед під-
літками, яким 
іноді нема з ким 
обговорити свої 
проблеми. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Коли на початку пандемії китайці масово 
скуповували туалетний папір, решта жителів 
нашої планети потішалися над ними: невже 
на карантині жителі Піднебесної стали біль-
ше їсти? Та скринька з секретом легко відчи-
нялася, оскільки китайці просто носили з со-
бою скрізь рулон паперу, щоб, відриваючи по 
клаптику, відчиняти з його допомогою двері, 
натискати на кнопки ліфтів, просто почесати 
ніс, якщо засвербіло, і таким чином уникати 
контакту з імовірно зараженими поверхнями. 
Згодом дефіцит цього товару відчули на собі 
жителі Австралії, яка досить швидко після Ки-
таю зазнала ураження цією недугою. А далі по-
котилося: Азія, Європа, а тепер і США.
 Так, лише за останній тиждень жителі 
США скупили у мережі супермаркетів Walmart 

330 мільйонів рулонів туалетного паперу. Зда-
валося б, це всього лишень по рулону на одно-
го жителя Штатів, та й то на тиждень — цілком 
нормальна картина. Проте не всі ж мешканці 
цієї країни кинулися затоварюватися, а в разі 
потреби — саме вони й залишаться без тако-
го потрібного товару першої необхідності. Тож 
власник мережі Walmart Дуг МакМіллон звер-
нувся до споживачів із закликом не створюва-
ти ажіотажу, адже товарів вистачає і їх запаси 

постійно поповнюються (як і таких на сьогод-
нішній день життєво необхідних, як санітайзе-
ри та дезінфектори). Та люди є люди, навіть 
у таких багатих і «ситих» країнах, як США. А 
може, вони просто подивилися фільм—про-
роцтво вітчизняного виробництва «Зараза» і 
спроєктували його на власне життя? Та краще 
в ці дні дивитися комедії, налаштовуватися на 
позитив і вірити — все минає, і ця «зараза» 
мине. ■

ПРОБІ!

Рулони проти зарази
Американці скуповують туалетний папір

■

Селена Гомес.❙

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМО!

Біполярний розлад 
— це серйозно
Селена Гомес зізналася у хворобі

■

Онлайн-щоденник не загубиш
Шкільний експеримент, який може стати загальнодержавною практикою

15 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв, заморозки 0...-5. 
Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -1...-3, 
удень +8...+10.

Миргород: без опадів. Уночі +3...+5, удень +8..+10.
Вінниця: без опадів. Уночі -1...-3, удень +8...+10.
Одеса: без опадів. Уночі +3...+5, удень +11...+13.

Курорти Карпат: без опадiв.
Трускавець: уночі  -1...-3, удень +9...+11.
Моршин: уночі -1...-3, удень +9...+11.
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