Права і вольності
від Пилипа
Орлика

Як довго ми будем носити
кайдани?

Підвісити
палія

Проєкти конституційних
статей 1710 року
зародилися у Батурині

Вимушене сирітство, умовне
засудження із випробувальною
п’ятирічкою, заочне навчання,
Рух і заповіт Євгена Чикаленка
— в одній долі

На Черкащині
встановили пам’ятник
зловмисникам, які
підпалюють сухостій
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Воскресла
«Мрія»

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,202 грн
1 € = 29,560 грн
1 рос. руб. = 0,368 грн

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

❙ 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.
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УКРАЇНА МОЛОДА
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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

■ БЛАГОЧИННІСТЬ

■ НА ФРОНТІ

Право
сильного —
убезпечити
ближніх

Затихніть, окупанти!

Для Смілянських
лікарень приватні особи
придбали два апарати
ШВЛ
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Лікарні Смілянського району
для порятунку важкохворих, уражених коронавірусом, мали тільки три апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Засновник сільськогосподарської компанії «АгроРось», секретар політичної ради
ВО «Черкащина» Анатолій Семинога власним коштом придбав у
районну лікарню сучасний дороговартісний апарат ШВЛ, який допомагатиме рятувати людські життя.
Ще один апарат, але вже для міської лікарні, купив місцевий бізнесмен Віталій Лисенко. Вартість
придбаного обладнання — по 500
тисяч гривень за один апарат.
За словами головного лікаря
Смілянської центральної райлікарні Зої Зирянової, три апарати штучної вентиляції легень для
району зовсім мало. Тож подаровані нові сучасні ШВЛ — це шанс
врятувати комусь життя.
«На Смілянщині небайдужі
люди об’єдналися задля збереження людського здоров’я та життя і підставляють своє плече допомоги. Хочу висловити їм величезну подяку», — підтвердила
важливість такої доброчинності
у скрутних для провінційних закладів охорони здоров’я обставинах голова Смілянської РДА Валерія Бандурко. Вона зауважила, що компанія «Агро-Рось» також виділила свій службовий
автомобіль для роботи однієї з
чотирьох мобільних бригад, створених у Смілянському районі. А
ще закупила протиепідемічні комплекти одягу для районного центру первинної медико-санітарної
допомоги. Допомагають районній лікарні коштами, паливномастильними матеріалами, засобами захисту органів дихання та
дезінфікуючими засобами у цей
нелегкий час й інші місцеві підприємці — СТОВ «Надія», «Перемога», ПРАТ «Малобузуківський
гранкар’єр» .
До речі, як повідомили у спільноті «Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19», вже 22 благодійники долучилися до збору коштів
на боротьбу з пандемією у Шевченковому 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 гривня для нас однаково важлива і ми
щиро дякуватимемо кожному благодійнику. Ці кошти спрямовано на придбання апаратів штучної
вентиляції легень та засобів індивідуального захисту для лікарів», —
зазначають у «Спільнодія Черкащини: здолати Covid-19». ■

Загибелі і поранення українських захисників продовжуються.
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
В суботу, 11 квітня, президент Зеленський перебував із
робочою поїздкою у зоні проведення ООС. Зокрема, побував на ділянці розведення сил
і засобів сторін №3 «Петрівське». На офіційному сайті глави держави йдеться, що президенту доповіли, нібито останнім часом ситуація тут
контрольована та спокійна.
На що він відповів: «Радий,
що розведення сил допомогло зменшити обстріли». Проте навіть офіційна статистика
обстрілів, навпаки, свідчить
про активізацію бойових дій.
У районах поблизу ділянок

розведення за минулі чотири доби збройні формування
Російської Федерації та їхні
посіпаки здійснили 21+15+8
обстрілів позицій Об’єднаних
сил. Противник застосовував міномети 120-го і 82-го
калібру, заборонені мінськими домовленостями. Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах із протитанкового ракетного комплексу, озброєння
бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та
стрілецької зброї. Зафіксовано активність снайперських
груп та безпілотних літальних
апаратів для скидання мін.

На донецькому напрямку в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано
обстріли російських найманців по наших захисниках поблизу Павлополя, Водяного,
Красногорівки, Новомихайлівки, Авдіївки, Гнутового,
Тарамчука, Старогнатівки,
Опитного, Богданівки, Оріхового, Славного, Широкиного,
Пісків, у районі сіл Пищевик,
Тарамчук.
На луганському напрямку в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування РФ обстріляли наші опорні пункти

поблизу Оріхового, Хутора
Вільного, Новолуганського,
Новоолександрівки, Попасної, Кримського, Золотого-5,
Новгородського, Новозванівки, Новотошківського, Голубівського. Внаслідок ворожих атак у кінці минулого тижня загинув солдат
93-ї омбр Олексій Купріков із Дніпропетровщини, а
на Вербну неділю під Кримським убили ще одного українського воїна. Поранення за цей період отримали 9
військовослужбовців зі складу Операції Об’єднаних сил.
Злочинні дії російських
окупантів не залишилися без
адекватної відповіді. За підтвердженими даними розвідки Об’єднаних сил, наші
підрозділи знищили двох
російських найманців, іще
десятьох поранили. Вмілими діями українські захисники примусили противника до відновлення режиму
тиші на всіх ділянках лінії
зіткнення. ■

■ «КРИМНАШ»

Марш на окуповану батьківщину
Мустафа Джемілєв назвав політичною палицею
порушення чергових кримінальних справ проти
кримських татар
Ірина КИРПА
Щойно лідер кримськотатарського народу анонсував на початок травня
мирний «Марш гідності» до окупованного Криму, співробітники російської ФСБ
почали переслідувати Джемілєва відразу
за трьома статтями. Активіста звинувачують у незаконному перетині державного кордону Росії, у незаконному придбанні та недбалому зберіганні вогнепальної
зброї, а також у приховуванні боєприпасів.
«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 арешт, а тепер висувають нові звинувачення
проти мене та Рефата Чубарова. Зі стовідсотковою впевненістю можу стверджувати, що це погроза від влади Росії: мовляв,

якщо перейдете кордон із Кримом, вам
висунуть звинувачення і посадять на відповідні терміни».
Мирну акцію «Марш на Крим» анонсували ще на початку лютого, щоб залучити 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 територіальну цілісність єдиної Української держави. Учасники акції планують прийти на
адміністративний кордон із Кримом у
Херсонській області без зброї, щоб міжнародні спостерігачі побачили, як працює окупаційна система. Про мирну народну ходу вже попереджені співробітники ООН, Євросоюзу й ПАРЄ, які повинні
виступити в ролі міжнародних спостерігачів.
За словами Мустафи Джемілєва, невідомо, якими будуть дії окупантів надалі, адже ми маємо справу з неадекват-

ною державою. Російські силовики продовжують посилювати репресії, адже терористичний тоталітарний окупаційний
режим може триматися лише на страху.
Адвокат Мустафи Джемілєва, правозахисник Микола Полозов, заявив, що
звертатиметься до міжнародних інстанцій з оскарженням дій російських окупантів у Криму. ■

■ ВИСТАВКИ

Мистецтво карантину
Художник почав демонструвати картини
на власному балконі
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Балкон другого поверху
будинку №28 на головній вулиці Тернополя — Руській
— перетворився на виставкову локацію. Перехожі з
цікавістю піднімають голови, щоб роздивитися щодня
нову картину молодого місцевого художника Рустама
Давлетова. Мешканцям будинків навпроти це теж додає позитиву. «Є ідея підтримати флешмоб по всьому світу, коли люди демонструють

свої таланти на балконах. От
і я вирішив виставити власні картини, назвавши це
«виставка на балконі». Перехожі починають фотографувати, виставляють світлини в соцмережах і так
проєкт шириться. А люди з
сусідніх будинків надсилають мені фотографії балкону, на котрому стоїть картина, і дякують за мистецтво»,
— розповів Рустам тележурналістам.
Давлетов за освітою економіст, але захоплення малюванням давно стало для

нього головною справою
життя. Картини створює на
бавовняному полотні олійними та акриловими фарбами. А в Тернополі відомий ще й тим, що у форматі

«вчися, відпочиваючи» навчає цьому мистецтву інших.
Після закінчення карантину планує зробити виставку
всіх своїх «балконних» картин». ■

ІнФорУМ
Ірина КИРПА
Під шумок карантину через пандемію коронавірусу організоване злочинне угруповання з Росії
активізувало рейдерські
захоплення стратегічно
важливих підприємств
у Херсонській області.
У приціл злочинців цього разу потрапили Херсонський завод карданних
валів, Херсонський виноробний завод, дитячі табори та пансіонати з причорноморської зони Генічеського району.
— Лідер ОЗГ з Росії
Ігор Рабинер засвітився
у найскандальніших історіях, — розповів український блогер Павло
Ярмоленко. — Через мережу «чорних реєстраторів» та офшорну компанію Combest Services
LTD на Кіпрі він відтискає великі об’єкти на півдні України. Ця кримінальна мережа «прославилася» й на території
РФ, де ще у лихі 90-ті
захопила низку машинобудівних заводів, після чого спрямувала свою
увагу на власність України. У нашій країні у поле
зору злочинців потрапили такі стратегічно важливі об’єкти, як ЗАТ «Завод великих електричних
машин», «Коломенський
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■ ЕКСПАНСІЯ

■ СХЕМИ

Російські шахраї атакують

Аеропорт
без ремонту,
бо гроші вкрали

Рейдери з РФ намагаються захопити стратегічно
важливі підприємства на Херсонщині
завод важких верстатів»,
«Новокаховський електромашинобудівний завод», «Електромашина»,
«Етал» тощо...
Особливу «популярність» Ігор Рабинер здобув після спроби рейдерського
захоплення
пансіонату «Енергія» у
Генічеському районі. Після того, як він потрапив
до поля зору поліції, йому
заборонили виїзд з України та змусили виплачувати заборгованість перед кредиторами, яка на
той момент складала 20
мільйонів гривень.
Перешкодити беззаконню з боку рейдерів із
Росії повинна Антирейдерська комісія України,
яка поки що не може проводити свою роботу в повному обсязі через коронавірусний карантин.
Саме цим і користуються 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 атакували найбільш значущі
об’єкти України.
Впровадження карантинних обмежень зіграло на руку рейдерам, які
не гребують вносити зміни до Єдиного Державного реєстру.
Експерти прогнозують іще більше зростання
числа подібних злочинів
у недалекому майбутньому, про що красномовно
свідчить зростання числа кримінальних справ у
співробітників української поліції.
З одного боку, цьому сприяє слабка захищеність комп’ютерів користувачів реєстру — нотаріусів та реєстраторів,
а з іншого — відсутність
у законі покарання за
недбале поводження з
довіреними їм даними.
Експерти з кібербезпеки констатують, що
хакери мають доступ до
комп’ютерів величезного

числа користувачів реєстру.
Група українських активістів, журналістів та
громадських лідерів написала відкритого листа про незаконну діяльність російських рейдерів на території України та направила його до
РНБО, Генеральної прокуратури України, Національної поліції й НАБУ.
Кримінальні авторитети
та бандити з Росії свідомо
завдають шкоди Україні
у найважчий для неї період, коли через карантин
тимчасово закрита або паралізована робота перевіряючих органів. Шахраї «з російським корінням» зумисно доводять
жителів України до банкрутства, сприяють збільшенню числа безробітних
громадян, створюють соціальну напругу в найбільш проблемних регіонах, а також відштовхують від України потенційних інвесторів. ■

■ ДОПЕКЛО

Підвісити палія
На Черкащині встановили пам’ятник
зловмисникам, які підпалюють сухостій
Людмила НІКІТЕНКО
Невідомі «перформери»,
яких дістали палії сухої трави,
через яких мешканцям райцентру неможливо дихати на
повні груди, встановили вражаючу інсталяцію. На електричному стовпі вниз головою
завис силует охочого погратися сірниками серед сухостою з
табличкою на грудях: «Він палив траву». «От і попався палій
проклятий... Дякуємо небайдужим месникам... Так йому
і треба», — відгукнувся у ФБ

очількик департаменту ЖКГ
Золотоніської міськради Олександр Флоренко. Проте додав:
якщо серйозно, то подібні перфоменси є порушенням правил
благоустрою. «Але це єдине і
досить круте порушення, перше за багато років, котре ми
точно не будемо ліквідовувати ще кілька днів. Нехай повисить як повчання для інших!»
Така нестандартна реакція не
дивує: лише за три останні дні
на Черкащині зафіксовано 31
пожежу сухої трави та очерету. ■

❙ Опудало палія догори дригом.

Українці запаслися харчами
Ажіотаж на продукти харчування вже спав, але великодній кошик подорожчає
Філософія «на чорний день» у будьякій непевній ситуації вимагає запасатися
продуктами харчування. Не стала винятком і нинішня, з навколокоронавірусною
лихоманкою: полиці продуктових магазинів почали стрімко спустошуватися після перших же натяків на карантин. Проте,
як повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький у Facebook, через три
тижні карантину в Україні ажіотажний попит на продукти харчування першої необхідності нарешті ввійшов у звичайне русло споживчих потреб. Зокрема, це стосується вершкового масла, цукру та сала:
їх реалізація за останній тиждень знизилася на 50%, 27% та 30% відповідно. Також менше почали купувати гречку, цибулю і борошно. За інформацією чинов-

Ганна ЯРОШЕНКО
Співробітники Управління СБУ в Полтавській області викрили схему розкрадання бюджетних 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 обласного бюджету лише частково. Як повідомляється на сторінці Управління СБУ в Полтавській області у «Фейсбуці», бізнесмен підготував акти виконаних робіт, до яких вніс недостовірні дані, зокрема щодо капітального ремонту будівлі аеропорту
«Полтава», оскільки частина робіт фактично не виконувалася.
Експосадовці Полтавської облдержадміністрації, які діяли у змові з бізнесменом, прийняли та оплатили в повному обсязі фіктивні акти. Співробітники Управління СБУ також задокументували факти порушення менеджментом комерційної структури податкового законодавства під час освоєння
бюджетних коштів, що призвело до ухилення від
сплати податків в особливо великих розмірах. У результаті проведених експертиз, а також завдяки іншим доказам, одержаним у межах досудового розслідування кримінального провадження, підтверджено завдавання збитків державі на суму понад 5,8
мільйона гривень. У ході слідчих дій основному фігуранту кримінального провадження — колишньому 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 проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області за активного сприяння
керівництва Полтавської облдержадміністрації. ■

До наших читачiв

■ НАЇМОСЯ?

Тарас ЗДОРОВИЛО

У змові з нечистим на руку
бізнесменом діяли експосадовці
Полтавської облдержадміністрації

ника, обсяги продажу товарів поступово
знижуються й торгові мережі стабільно
поповнюють свої запаси. «Що стосується топ-3 продуктів, навколо яких найбільше точаться дискусії останніми днями, то
ажіотаж і реалізація їх також знижуються: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%)», — пише Висоцький.
У зв’язку зі стабілізацією попиту, наприклад, мережа АТБ вже навіть заявила
про зниження націнок на товари першої
необхідності. Зауважимо, що гречана крупа 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 порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
святковий кошик суттєво зросте в ціні. «В
основному всі продукти вже значно подорожчали. Зокрема, яйця. Також значно

дорожчає борошняна продукція. Тому зараз відсвяткувати Великдень українцям
буде дорожче, ніж якби це було місяць
тому. За останні півтора місяця ціни на
продукти зросли на 12-15% », — повідомив глава Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій
Дорошенко. За його словами, у великодньому кошику найдорожчою, в порівнянні
з минулим роком, виявиться випічка. Зокрема, паски подорожчають на 15%. При
цьому великодній кошик за цей рік виросте в ціні трохи менше, приблизно на
10%.
Варто також нагадати, що у своїй постанові № 255 від 2 квітня 2020 року Кабінет Міністрів перед Великоднем посилив заборону на проведення релігійних
зібрань, бо свято святом, а безпека —
передусім. ■

В умовах карантину редакції «України молодої» довелося докласти надзвичайних зусиль, щоб відновити випуск газети. Довелося
здолати купу технічних проблем, у т.ч. доїзду
працівників редакції за непрацюючого метро
і фактично непрацюючого наземного громадського 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 Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають
цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала
конкуренцiю на газетному ринку, попри тягар
збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була
доступною для читачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її
роботи з доставки видання безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось
до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на 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.
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ПОЛІТИКА

■ ПАРЛАМЕНТ

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Депутати як пожежники

Географія правосуддя

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

Можливий переїзд Конституційного Суду
загрожує реставрацією сепаратистських
проєктів

Ярина КОРЧИНСЬКА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

«Нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки «За», — як у
дитячому садку проінструктував укотре депутатів Верховної
Ради спікер парламенту Дмитро Разумков, відкриваючи позачергову сесію ВР 13 квітня, на
котру зібралось 357 депутатів.
Через карантин, викликаний поширенням коронавірусу COVID-19, цього року економіка в Україні піде в мінуси,
зросте безробіття та інфляція,
скоротяться зарплати та знеціниться гривня — такі показники Кабінет Міністрів заклав у
оновлений проєкт бюджету на
2020 рік, що його затвердила
Верховна Рада України.
Затверджено також розмір
фонду на боротьбу з коронавірусом та збільшено фінансування
Міністерства охорони здоров’я
на 16,7%; на пенсії передбачено понад 29 мільярдів гривень
— це лише декотрі зі змін до
бюджету-2020.
Крім того, депутати, окрім
змін до державного бюджету

на 2020 рік, розглянули законопроєкт №2370 про геокадастри, законопроєкт №3320 про
запобігання розповсюдженню
коронавірусної хвороби, №2339
про посилення відповідальності
за підпал трави, №3132 про Антимонопольний комітет.
Також Рада розглянула законопроєкт №1049 про введення єдиного рахунку для сплати
податків та зборів, єдиного податку на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування з пропозиціями президента та 13 проєктів постанов про
відміну голосування за законопроєкт про відміну мораторію
на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Щодо фону вимушених
змін до бюджету-2020, то нагадаємо, що він наразі викликаний світовою фінансовою кризою, спричиненою наслідками
активного поширення коронавірусу COVID-19. Експерти
прогнозують падіння економік,
зокрема й української. Оновлений базовий прогноз компанії
Dragon Capital на 2020 рік передбачає падіння ВВП Украї-

ни на 4% та девальвацію гривні до 30 грн за долар на кінець
року — за умови, що карантинні заходи триватимуть до травня (середній курс очікується
на рівні 29 грн/долар, тобто девальвація складатиме близько
11% до минулорічного курсу).
За менш оптимістичним прогнозом, якщо карантин буде
продовжено на довший термін, ВВП може впасти на 9%,
а гривня здешевшає до 35 грн/
долар. За таких умов варто очікувати й зростання безробіття
— 9,4% (попередній прогноз
— 8,1%). Падіння реальної зарплати — 0,3%.
В уряді прогнозують, що
вже в другій половині цього
року відновиться економічне
зростання, яке триватиме й у
наступні роки. Це відбудеться, на думку урядовців, завдяки попиту на агропродукцію у
світі, яку експортує Україна.
Серед чинників також — зниження цін на імпортні енерготовари (нафта, газ тощо), і
більш стійка банківська система, ніж під час попередніх фінансових криз. ■

■ РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Адвокат диявола проти
майбутньої генпрокурорки
Провадження ДБР, відкрите проти активістки Євромайдану
Тетяни Чорновол, обурило вітчизняний політикум
Іван БОЙКО
Гаряча фаза протистояння
між керівництвом ДБР і екснардепкою від «Народного
фронту» Тетяною Чорновол,
яка триває вже кілька діб, неабияк обурила вітчизняний
політикум, діячів культури і
експертне середовище.
Візит слідчих ДБР на світанку 10 квітня до будинку
Чорновол у селищі Гора під
Києвом, оголошення їй підозри у вбивстві (!) чоловіка під
час підпалу офісу Партії регіонів у часи Революції гідності 18 лютого 2014 року
тощо багато хто сприйняв як
реванш Антимайдану і спроби переписати історію України на догоду Москві.
Найрізкіше висловився
на адресу першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова чинний міністр
МВС Арсен Аваков, колишній соратник Тетяни Чорновол по партії Яценюка «Народний фронт».
Міністр важає обшуки слідчих ДБР вдома у Чорновол особистою помстою ексадвоката
Януковича, а нині посадовця
бюро Олександра Бабікова.
«Адвокат Януковича, пан
Бабіков. Ви наплювали на
конфлікт інтересів як керівник ДБР і інспірували справу 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 такий же, як Таня, — приходьте до мене, чекаю. Спробуйте.
А краще підіть до біса з держслужби або до Януковича назад. Не заважайте президенту відбудовувати країну. І так
непереливки».
У свою чергу, ДБР дозволило втягнути себе у дискусію із
Чорновол навіть не через ЗМІ,
а у соцмережах. Хоча перевага тут явно на боці колишньої
журналістки (яка вже заявила, що буде ще й генпрокуроркою), публічний простір — це
територія, де вона почувається украй комфортно і впевнено, на відміну від бюрократів
бюро.
На своєму телеграм-каналі
ДБР заявило, що слова екснардепки Тетяни Чорновол
стосовно причин підпалу офісу «Партії регіонів» 18 лютого 2014 року є недостовірними
і маніпулятивними. Йдеться
про версію Чорновол, за якою
офіс регіоналів підпалили після того, як відбулися вбивства
в Маріїнському парку і на Кріпосному 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 євромайданівців не було: «Тому
підозрювана не могла відволікати нікого від вчинення
вбивств, зокрема способом підпалу офісу, внаслідок якого загинула людина».
Ці твердження слідчих
ДБР неабияк обурили іншого опонента бюро — експрезидента Петра Порошенка. Відтак лідер «Європейської солідарності» 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 пораненим, яких били «тітушки»
та розстрілювали «беркутівці».
Чому бреше ДБР? Теперішня
влада свідомо віддала цей орган на відкуп адвокату Януковича. Фактичним керівником
Державного Бюро Репресій, як
називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від
свого «ростовського» клієнта»,
— наголосив Порошенко.
На його думку, справа проти Чорновол є спробою атакувати та перекреслити цінності,
на яких тримається наша незалежність, намаганням влаштувати російське судилище
над усіма учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні
до тих, хто підвозив дрова чи
їжу. ■

На сайті Верховної Ради
з’явився текст законопроекту,
який у разі схвалення кардинально змінить діяльність Конституційного Суду України. На розгляд
документ подала депутатка фракції «Слуга народу» і глава комітету з питань соціальної політики
Галина Третьякова. Пропонується, зокрема, відправляти суддів
одночасно у відпустку; скоротити кількість голосів у сенаті КСУ,
необхідних для винесення вердиктів за конституційними скаргами; заборонити роботу іноземців у цій поважній державній інституції тощо.
Чимало запропонованих поправок уже викликали в експертних колах жваву дискусію, а найбільш критично сприйнято ідею
перенесення КСУ з Києва до Харкова. Пані Третьякова посилається на світову практику, наводячи
приклад Німеччини, Словаччини,
Чехії та Естонії, де конституційні
суди розташовані не в столицях.
Мовляв, саме так можна досягти
максимальної інституційної незалежності. З цим погодився і представник президента в КСУ Федір
Веніславський. Він каже, що напередодні прийняття важливих
рішень деякі судді часто їздять
на консультації до чиновників, за
часів правління яких їх призначили на ці посади, і навіть радяться з
олігархами та кримінальними авторитетами. Отож переїзд до Харкова територіально віддалить суд
від інших органів влади і політи-

ків, що, мовляв, знизить рівень
можливої ангажованості та залежності. Та неабияк стривожила пропозиція переїзду КСУ до
Харкова політиків-державників.
Адже містом дотепер керують деякі чиновники, що мітингували у
період «русской вєсни» під прапорами РФ.
«Кремль зробив висновки з
подій 2014 року, — повідомив експредставник президента в Автономній Республіці Крим, доктор
юридичних наук, професор Борис
Бабін в ефірі програми «Студія Захід». — Там зрозуміли: українську державність рятує розташування усіх центральних органів влади у Києві, а не поряд із російським кордоном. І сьогодні мають
певні плани на КСУ».
За його словами, від перенесення цієї установи до Харкова
виграє насамперед Росія, яка відстежує всі внутрішні українські процеси, робить висновки, а
потім втілює нові задуми у реальність. «Крім політичних клубів
та харківського лобі, яке, можливо, потужне сьогодні, є ще лобі
держави-агресора, — сказав він.
— Вони пам’ятають, що в 2014
році не змогли сформувати жодного органу влади України, цілковито підконтрольного росіянам». І якщо в «місті Ха» раптово з’явиться якась там «народна
республіка», а за дивним збігом
обставин у цьому ж місті розташується Конституційний Суд України, туди спішно прибуде в новому чарівному мундирі чарівна
генеральний прокурор України.
Яка, до речі, теж із Харкова... ■

З Харкова
конституційніше?
«Слуги » хочуть випхати з Києва КСУ
Тетяна ПАРХОМЧУК
Циніки вперто стверджують, що наша
Конституція, як проституція, — суцільна розпуста. 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 приводу, але при цьому так і не дати відповідь
на поставлене питання. Закрити очі на порушення Конституції при прийнятті карантинних заходів. Довести, що два дорівнює
одному, якщо мова йде про президентські ініціативи. Обґрунтувати, що «чергова»
та «будь-яка наступна» — одне й те саме,
якщо йдеться про парламентські сесії. Узаконити «тушок». Вчасно відмінити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. «Забути» надати згідно з термінами висновок про конституційність проєкту
змін в Основний Закон. І навіть відмінити
Конституцію, ігноруючи її приписи.
Відомо, що Конституційний Суд розташований у Києві. А які нові сценарії розроблятимуться для Конституційного Суду України
і які нові претензії до юридичної якості рішень будуть випливати, якщо втілиться чергова «геніальна» ідея «слуг народу» — переведення КС із Києва до Харкова? І це доки
кожен трудящий у нашій країні має неконституційне, але не заперечуване Конституцією «право» не працювати, перебуваючи в
карантинній «відпустці». І чому це так припекло? І в чому сенс цього переведення КСУ?

І скільки це коштуватиме?
Народний депутат від «слуг» Галина Третьякова, кому й належить авторство передислокації Конституційного Суду з Києва до Харкова, запевняє, що цей «банкет» не вицупить
додаткових витрат із державного бюджету.
Свіжа, хоч і, з іншого боку, заяложена казочка, 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 нерухомості, які за своїми технічними характеристиками 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 положень), котрий регулював відповідні суспільні 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 ближче до наших східних кордонів, — виходитиме за рамки парламентських та суспільних обговорень чи ні? ■
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Як довго ми будем носити кайдани?
Вимушене сирітство, умовне засудження
із випробувальною п’ятирічкою, заочне навчання,
Рух і заповіт Євгена Чикаленка — в одній долі
Юрій ГНАТКЕВИЧ

Народна примовка каже, що життя коротке. Але це не зовсім так. Кожна літня людина, оглянувшись на прожиті роки, має
що пригадати. Ось хоча б взяти мої 80
років. Що тільки в них не вклалося! Важке сирітство... Я жив у дитинстві з дідом
і бабою — материними батьками. Батька
за доносом поляка Косовського 14 травня 1943 р. розстріляла за наказом гестапо
польська поліція, а матір у 22-річному віці
заслали на 10 років у Норильський концтабір уже «свої». З архівів я потім довідався, що батька замордували за спробу 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 зілля свиням і кролям, носив відрами воду з
колодязя, обривав вишні, черешні, сливи,
допомагав дідові доглядати за пасікою, а
бабі за городом. Найважче давалися корови, бо їх треба було гнати «на росу» ще
до сходу сонця...

Засуджений у 18 років
Нині часто повторюю таку фразу: «Соціум складається не з людей, а з їхніх характерів. Я — овен за гороскопом. Отож
Бог наділив мене впертістю. Я завжди
ставив перед собою великі задачі й уперто 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, пройшовши до найближчої залізничної станції 20 кілометрів пішки. Адже тоді автобусів і «маршруток» не було.
Мені вдалося вступити до педінституту іноземних мов. Але там я довго не
затримався. У студентському гуртожитку хлопці інколи вели політичні дебати,
внаслідок чого КДБ провів у нашій кімнаті обшук. У мене знайшли написаний
ще у десятому класі вірш, який починався такими словами: «Як довго ми будем
терпіти брехню? Як довго ми будем носити кайдани?». Далі я кликав до боротьби.
З гуртожитку мене переселили в інше
місце. Офіційно воно називалося «Внутренняя тюрьма Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров
УССР». Слідство тривало три місяці. На
допити викликали моїх сусідів по кімнаті й одногрупників. З’ясувалося, що я
хвалив Мазепу, хотів назвати одну зі столичних вулиць іменем Бандери, вихваляв життя своїх родичів у Канаді, обурювався викладанням педагогіки та історії
КПРС російською мовою і таке подібне.
Якось мені в камеру підселили вже
немолодого чоловіка. Він був сином білогвардійця. Його «схопили» в Югославії,
після чого він відсидів десять років у якомусь таборі. Звали його Владімір Алєксандровіч Міролюбов. Його чомусь знову 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 порадою Володимира Миролюбова скористався. Суддя дослухався до моїх покаянь і засудив мене до трьох років «условно с пятилетним сроком испытания». Це сталося 19
травня 1958 року. Мені тоді було 18 років і
два місяці. Відтак наступні п’ять років пропрацював на цегельному заводі у Корчуватому.
Там я поставив перед собою нову серйоз-

ну задачу: відновитися в інституті, з якого
мене, звичайно ж, виключили. Я брав активну участь в усіх заводських суботниках,
випускав цехову стінгазету, ходив на збори і виступав там, вніс кілька раціоналізаторських пропозицій. Мені дали чудову характеристику, з якою я подався до Міністерства освіти. Звідти на ім’я ректора інституту прийшла рекомендація зарахувати
мене студентом другого курсу заочного відділення.

КПІ, Народний Рух і Верховна Рада
Потрапивши після його закінчення за
рекомендацією мого інститутського викладача німецької мови в систему вищої освіти,
я відразу взявся реалізовувати нове завдання: вступити до аспірантури та захистити
кандидатську дисертацію. Розуміючи, що в
інституті добре знають мою біографію, я вирішив 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 наукової робти нічого не залишалося, як їхати
в міністерство і випрошувати додаткву ставку аспіранта-заочника.
У КПІ, де на той час працював, я взяв все
навчальне навантаження на вечірньому факультеті, а всі дні з ранку до вечора сидів у
бібліотеці. Чому? Бо вперто йшов до поставленої мети. Її здійснення не забарилося.
З усіх чотирьох аспірантів, зарахованих до
аспірантури разом зі мною, мені першому
вдалося захистити свою працю і стати кандидатом педагогічних наук зі спеціальності
«методика викладання іноземних мов». 19
травня 1972 р. ВАК у Москві остаточно присвоїла 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 завкафедрою не планував, але коли на нашій кафедрі комуністи завели велику склоку, на-

❙ Голова Просвітницького центру імені Євгена Чикаленка Юрій Гнаткевич.
❙ Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА (з сайта svoboda-news.com).
малося, що нарешті в Україні, подібно до
Польщі й Фінляндії, які вирвалися з пазурів російского двоголового орла значно
раніше, запанує все українське, і насамперед українська мова.
Я сподівався, що Україна піде шляхом
свого національного відродження. Цим
шляхом ішли всі народи, які визволялися зпід імперського іга. В Індії, наприклад, після її виходу з-під британської корони, було
створено міністерство деколонізації. Україна цим шляхом не пішла. Правлячим колам
російської імперії за понад три століття окупації України вдалося зросійщити значну
частину етнічного українства.

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.
писали анонімку в ЦК, ніби батько завідуючої кафедри був старостою села при німцях,
вналідок чого її виключили з партії і зняли
з посади, я поставив завдання навести порядок 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!». Ректор 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 Товариства української мови та очолив його, а згодом
вступив у Народний Рух, ставши співголовою його інститутської організації. Пізніше
був делегатом Установчого з’їзду Народного
Руху.
Рухівці й висунули мене кандидатом у
депути Верховної Ради. Як мені вдалося перемогти 12 претендентів у кандидати від колекиву КПІ, а потім 12 кандидатів у депутати 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 державний суверенітет і голосував у залі Верховної
Ради 24 серпня 1991 року за відновлення її
Незалежності. Але того дня я зовсім інакше уявляв майбутнє України. Тоді мені ду-

Чому українська мова — не іврит?
Сто років тому великий українець Євген
Чикаленко доводив, що головна проблема
України полягає в тому, що українська нація є недоформованою. Отже, після серпня 1991 року нашу націю треба було доформовувати. На жаль, ні Верховна Рада усіх
скликань, ні більшість обраних президентів цим шляхом Україну не повели. Добре, що п’ятий президент наприкінці своєї
каденції зрозумів необхідність побудови
саме національної європейської держави.
На жаль, його замінив президент, який такої 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 єдиною державною мовою древніх євреїв, якою
ніхто з євреїв на час створення Ізраїлю не володів. Нині там іврит об’єднує євреїв.
В Україні все навпаки. У нас взяли гору
сили, які вважають і волають, що українська мова роз’єднує українців. Прикро, але
Володимир Зеленський став на їхній бік.
Він заблокував виконання Закону «Про забезпечення функціонування української
мови як державної», який відкривав шлях
українському національному відродженню. Він публічно проголосив гасло «какая
разніца». Як голова Просвітницького центру імені Євгена Чикаленка я написав президенту Зеленському листа, де попередив,
що його боротьба з корупцією та за мир є без-

перспективною, бо він бореться з наслідками, а не з причинами. Причини ж лежать в
недоформованості української нації і в протиріччі між назвою української держави і
її суттю. Адже Україна ще не є справді українською державою. Трагедія України ховається в розмитості української ідентичності, у відсутності національного патріотизму 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 українцям Донбасу, яких там переважна більшість, що вони — таки українці, а реально
сприяла формуванню там українців нового типу — українців з українськими прізвищами , які не сприймають і навіть ненавидять все українське. Уся історія незалежної України — це історія боротьби номенклатурної, фінансової і кримінальної «еліт»
Донбасу за гегемонію в Україні. Кожні вибори перетворювалися у нас на змагання,
«хто кого» переможе: Україна Донбас чи
Донбас Україну. Останній Майдан Донбас
програв, їхній «тричі несудимий» ставленик утік в Росію, з чого негайно скористався 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 київської влади мріяти, аби поставити у столиці пам’ятник Євгену Чикаленку. Цей дивовижний українець є нині ще актуальнішим, ніж був сто років тому. Він є символом українського відродження, якому
присвятив усе своє життя і всі свої великі кошти. Маю надію, що після закінчення епідемії збереться комісія Київради з найменувань і підтримає пропозицію Українського інституту археографії
і джерелознавства про перейменування
скверу Валерія Чкалова на сквер Євгена Чикаленка. Ось тоді з’явиться перспектива встановити там пам’ятник, на
якому будуть викарбувані слова Є. Чикаленка: «Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до
глибини кишені». Як хочеться дожити
до цього дня! Проте не забуваймо, що такий афоризм Є. Чикаленка не дуже сподобається нашим казнокрадам, хабарникам і офшорникам.
Боротьба за українську Україну триває! ■
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■ НАШІ ГРОШІ

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

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У травні — на роботу!

Зіткнувшись із проблемою коронавірусу, яка
наклалася на загострені проблеми української економіки через некомпетентність нинішньої влади, остання змушена йти на жорсткі
та непопулярні заходи — урізати Державний бюджет. Перша спроба 30 березня, як
ми пам’ятаємо, виявилася невдалою: Верховна Рада відмовилася підтримати урядовий 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 стане суттєво дефіцитнішим, оновлена його редакція 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 реалістично ставиться до перспективи збирати податки у своїх громадян: у новому документі податкові надходження передбачені
в розмірі 710,7 млрд грн., що на 145 млрд
грн. менше, ніж було раніше. Натомість неподаткові надходження, навпаки, мають
зрости: всього до 183 млрд грн., що на 26,6
млрд грн. більше від первісного варіанту Держбюджету.
Заплановані раніше — у документі,
який розглядали 30 березня — витрати на
Фонд із боротьби з COVID-19 зменшили на
2 млрд гривень, тепер загальна сума коштів на ці потреби сягає 64,9 млрд грн. Як передбачається, кошти підуть на виплати лікарям, закупівлю медичного обладнання
та на підтримку громадян, які через карантин втратили роботу. А також для надання
грошової допомоги сім’ям лікарів, померлих від інфікування коронавірусом.
Після певних вагань та консультацій
(подейкують, що у тому числі й з аграрними баронами) Кабмін Дениса Шмигаля вирішив відновити дотації виробникам
сільськогосподарської продукції у розмірі
4 млрд грн. При цьому загальна сума під
час розгляду на парламентському комітеті зросла із 2,5 млрд грн., які пропонував уряд.
Також додали до переліку витрат 100
млн гривень на будівництво аеропорту Дніпра. Уряд після початку протиепідемічних дій вирішив був узагалі призупинити цей проєкт. Також додали 21 млн
гривень на Український інститут при МЗС
України, плюс ще 15 млн грн. на національний парк «Софіївка».
Назагал фінансування охорони
здоров’я зросте на 16,3 млрд грн. — до загальної суми 98,18 млрд грн. З яких 15,7
млрд грн. додадуть на Національну службу здоров’я, загальний кошторис якої становитиме 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 фінансування Пенсійного фонду збільшено
на 29,7 млрд грн. — до 202,3 млрд грн. Натомість численні отримувачі пільг від держави на оплату комунальних послуг можуть 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 паски всіх чиновників: як заявив президент
Володимир Зеленський, із квітня зарплата державних службовців в Україні не перевищуватиме 47 тис. грн. Причому ці обмеження стосуватимуться також і членів
наглядових рад державних компаній, які
іноді отримують захмарні , у порівнянні з

❙ Влада обіцяє пільгові кредити українським підприємцям, якщо вони не звільнятимуть
❙ найманих працівників.
❙ Фото з сайта slavuta-mvk.gov.ua.
доходами пересічних українців, зарплати. «Мільйонні зарплати і премії пішли в
минуле», — сказав Зеленський у своєму
черговому відеозверненні.
Але найбільше постраждають від «зеленого секвестру» навіть не чиновники, а
пересічні українці, тобто громади на місцях: надходження до місцевих громад
скоротили на 10,7 мільярда гривень. Причому такі зміни дорівнюють 44% від обсягу видатків.

Влада обіцяє робочі місця: сотні,
тисячі...
Президент Зеленський також пообіцяв
жодним чином не економити на обороноздатності 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, виготовлення оборонної продукції будуть продовжені. Паралельно залишається чинним і так званий проєкт «Велике будівництво», який, за задумом його авторів,
мав би стимулювати розвиток економіки і створити в країні багато нових робочих 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 освітніх кадрів і реформу «Нової української
школи». Ніяких скорочень не зазнають
зарплати вчителям, стипендії студентам
і витрати на наукову діяльність», — пообіцяв президент. Щодо статей, які влада урізала, то Зеленський запевнив: це заходи тимчасові, і після скасування карантинних обмежень фінансування має відновитися.
Якщо правильно розуміти точку зору
президента Зеленського, то виходить, що
українська економіка має отримати після
закінчення карантину і планового падіння економіки на понад 4 відсотки (!) кошти для відновлення фінансування великої
кількості витратних статей... Або президент просто фантазує...
Тим часом новопризначений міністр
економіки Ігор Петрашко обіцяє: Кабмін
забезпечить компенсацію зарплат для
працівників українських компаній, які
на час карантину були відправлені додому. «На підприємствах люди зайняті не
повний робочий день або відправлені додому... Ми будемо компенсувати виплати
на співробітників, які повернуться на роботу після карантину. Тобто, по суті, ми
кажемо:не звільняйте людей, ми вам компенсуємо суми до розміру мінімальної зарплати працівникам, які не повністю зайняті», — сказав міністр, додавши, що реалізація даної програми стане можливою,

якщо Верховна Рада підтримає поправки
до бюджету на 2020 рік.
За його словами, уряд сьогодні розробив дві програми для підтримки малого
бізнесу та зменшення кредитних ставок:
так, для підтримки малого бізнесу, який
має кредити в банках, запрацює програма, яка дозволить зменшити кредитні відсотки до нуля. «Якщо бізнес має кредити в
банку і бізнес не є дефолтним, можна буде
звернутися по допомогу до держави. І держава оплачуватиме кредитні ставки малого бізнесу протягом одного року. Головна вимога — збереження робочих місць»,
— заявив Петрашко.
Друга програма — «Нові гроші» — за
його словами, також спрямована на підтримку малого та мікробізнесу: підприємцям видаватимуть кредити під 5% річних, щоб вони могли зберегти зарплати
своїм працівникам. «Представники великого та середнього бізнесу, які мають виробничі підприємства замкнутого циклу і
які зараз постраждали від кризи, можуть
звернутися в центри зайнятості, і держава допоможе частково оплатити зарплати працівників», — пояснив міністр, пообіцявши не оминути увагою урядовців і
представників малого та середнього бізнесу, що зупинили або скоротили діяльність
на період карантину. Розмір допомоги на
період карантину становитиме 2/3 тарифної ставки окладу і обмежуватиметься
мінімальною зарплатою 4 723 гривень.

Дерибан під прикриттям карантину
Утім, дії керівництва країни в умовах карантину дуже схожі на узурпацію
і руйнування реформ. Такої думки дотримується, зокрема, політична опозиція
до Зе-влади. П’ятий президент України
Петро Порошенко вже заявив: пропозиції уряду щодо секвестру бюджету знищують напрацювання реформ, які впроваджувалися протягом 2014—2019 років: децентралізації, 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 розглянути секвестр державного бюджету.
«131 млрд гривень зовнішніх запозичень української держави базуються винятково на кредитах міжнародних фінансових організацій, насамперед Міжнародного валютного фонду. Ми вимагаємо, щоб
розгляду пропозицій щодо секвестру бюджету, які зробила влада, обов’язково передував розгляд банківського закону, який
є в переліку питань щодо отримання Україною траншу МВФ і щодо захисту України від дефолту, — сказав Порошенко.
— Недоотримання доходів бюджету почалося задовго до епідемії, і вже за підсумками першого кварталу ми втратили понад
40 мільярдів гривень, у тому числі й через
корупційні оборудки. У цій ситуації, коли
недоотримання збільшується, влада пропонує нам секвеструвати статті бюджету.

Із початком дії карантинних заходів наша держава зіткнулася у тому числі з проблемою безробіття: як офіційного, так і прихованого. За даними Торгово-промислової палати України, тільки
за офіційною статистикою, кількість незайнятих
осіб зросла на 500—700 тисяч осіб і зараз становить 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, оплачуваних та неоплачуваних. А тому поступово втрачають 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 економістів зі світовими іменами. Головний пункт стратегії — у травні наші співвітчизники мають потроху виходити на роботу. Також наша влада пообіцяла створити 500 тисяч робочих місць, частково
скасувати обмеження на рух громадського транспорту, забезпечити кредитну підтримку малому та
середньому бізнесу.

■ ДО РЕЧІ
Світ — для пенсіонерів
Світовий банк надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 150 млн доларів, із них 50 млн доларів скерують на підтримку вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу. Решту 100
млн доларів нададуть для поліпшення рівня соціального 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 інвалідністю, а також для підвищення розміру субсидій і скасування обмежень на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу», — повідомили у Кабміні.
Кошти нам нададуть як частину фінансування проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який впроваджує
Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з
2014 року. Всю суму перерахують до Державного бюджету України, але лише за умови забезпечення урядом підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг
з активації для одержувачів соціальної допомоги
з метою подолання бідності.
При цьому передбачається розширити програму допомоги малозабезпеченим сім’ям, аби фінансово допомогти вразливим верствам населення, підвищити адресність програми житлових субсидій, посиливши контроль за правильністю їх надання тощо...
Які саме статті найбільше постраждають
від подібних дій? Понад 5 мільярдів гривень знімається з освіти!».
За словами експрезидента, систему
екстреної медицини також позбавляють
великої суми коштів, майже мільярд гривень — ці гроші мають йти на суб’єкти
місцевого самоврядування та забезпечити допомогу медпрацівникам.
«Ми не можемо прийняти позицію різкого урізання місцевого самоврядування,
зняття частини позицій державного фонду 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, намагається розподіляти, руйнуючи реформу децентралізації», — заявив Порошенко, застерігши від скасування прозорих
кадрових конкурсів на державні посади.
«Вони хочуть ліквідувати всі конкурси за конкурсним призначенням будьяких посад на державній службі та призначати лише за прихованою процедурою
за особистими зв’язками. Ми повністю будемо захищати реформу державної служби та вимагати прозорості дій влади», —
резюмував Порошенко. ■
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■ НАШІ КРИЛА

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

Найбільший транспортник світу Ан-225
«Мрія» розпочав свою боротьбу з коронавірусом, здійснивши після річної модернізації перший рейс до Китаю. Разом із
«Мрією» пандемію зупиняють і п’ять Ан-124
«Руслан». Як повідомляє «Німецька хвиля», для авіакомпанії «Авіалінії Антонова»
виліт, що відбувся 11 квітня, доволі важливий. 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 вівторок, 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 України.

у «Фейсбуці»: «Шановні фани, шанувальники авіації, а також усі, хто зацікавлений прибуттям транспортного літака Ан225 «Мрія» до аеропорту ім. Шопена у рамках операції CargoDlaPolski («Вантаж для
Польщі»), ми готуємо для вас можливість
слідкувати за його візитом за посередництва прямої трансляції (як прибуття, так і
відліт). Ми цілковито розуміємо бажання
побачити цього найбільшого у світі гіганта на власні очі, але просимо: пам’ятайте
про безпеку і здоров’я всіх нас — не приїздіть на околиці летовища, залишайтеся
вдома!».
Також представники аеропорту пообіцяли здійснювати пряму трансляцію
розвантаження літака в інтернеті та висловили жаль, що через епідемічну ситуацію,
яка на даний момент склалася, вони не в
змозі організувати масштабнішої події для
поціновувачів авіації. Подальша інформація про цю подію з’являтиметься на профілі Варшавського аеропорту ім. Шопена
у «Фейсбуці»: https://www.facebook.com/
LotniskoChopina/?tn-str=k*F.

Побачити гіганта можна з дому

До середини травня — жодної паузи

Ан-225 «Мрія» надалі залишається
найбільшим транспортним літаком світу. Тому в Польщі панує справжній ажіотаж не лише з приводу прибуття настільки
важливого рятівного вантажу з Китаю, а й
є великий інтерес до самої повітряної машини-перевізника. Пресслужба варшавського Міжнародного аеропорту ім. Шопена,
аби вгамувати ажіотаж довкола очікуваного прибуття найбільшого у світі вантажного літака, українського Ан-225 «Мрія»,
звернулася до відвідувачів свого профілю

«Мрія», як повідомили «Німецькій
хвилі» в авіакомпанії «Авіалінії Антонова», щільно зафрахтована до середини травня. «Ми перевозимо одним рейсом 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 директор авіакомпанії «Авіалінії Антонова»
Михайло Харченко.

■ ПРОДАЖІ

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

З початку березня Китай продав
за кордон 3,86 мільярда масок. Про це 5 квітня повідомив
представник головного митного
управління КНР Цзінь Хай. Враховуючи, що з часу тієї заяви
минуло понад тиждень, кількість 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 експортувала 37,5 мільйона одиниць захисного одягу, 16 тисяч
апаратів штучної вентиляції легень і 2,84 мільйона тестових
наборів для виявлення COVID19. Замовлення були зроблені
понад 50 країнами світу. Вартість експортованого обладнання оцінюється в 10,2 млрд юанів
(1,43 мільярда доларів США).

Куй обладнання, поки гаряче
Такі дані оприлюднені Пекіном на тлі звинувачень від Нідерландів, Бельгії, Філіппін, Хорватії, Туреччини та Іспанії, обурених низькою якістю медичного обладнання і матеріалів, які
Піднебесна постачає на експорт,
зазначає агенція новин «Франс
Пресс». Для прикладу, минулого тижня нідерландський уряд
через невідповідність стандар-

там якості відкликав 600 тисяч
масок із китайської партії в 1,3
мільйона. Схожа ситуація трапилася і в Іспанії, де відмовилися приймати тисячі наборів експрес-тестів, виготовлених у Китаї, через підозри у їх ненадійності.
Офіційний представник МЗС
КНР Хуа Чуньїн повідомив: минулого тижня Китай ужив заходів для підвищення якості експортованої продукції. Китай також стверджує, що повідомлення ЗМІ не відображають повної
картини. У Пекіні пояснюють:
багато проблем виникає через
різні стандарти якості й різні підходи до використання тих чи інших медичних засобів у Китаї та
інших країнах. Але після таких
звинувачень усе ж посилили вимоги до якості медичного обладнання, що виробляється на експорт. Відтепер ця продукція має
відповідати як внутрішнім стандартам ліцензування, так і стандартам країн призначення.

Невибагливих покупців
побільшало
При такому попиті на засоби захисту від коронавірусу окремі країни-імпортери просто
закривають очі на якість китайської продукції. Що вже говорити, якщо навіть представник
Генштабу США, контр-адмірал

❙ Ан-225 «Мрія» й досі залишається найбільшим транспортним літаком світу.
В гуманітарних перевезеннях беруть участь іще й п’ять українських літаків Ан-124 «Руслан». Графік їхніх польотів також розписаний на місяць уперед. Тож «Мрія» стане шостим українським літаком, який допомагає країнам ЄС
протидіяти пандемії. За інформацією держконцерну «Укроборонпром», куди входить ДП «Антонов», усі ці рейси комерційні, а частина їх здійснюється за програмою
Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).
Це програма НАТО щодо виконання стратегічних вантажних авіаперевезень в інтересах країн Альянсу та ЄС. Деталі вантажів ДП «Антонов» не може розголошувати. Проте директор авіакомпанії «Авіалінії
Антонова» Михайло Харченко повідомив,
що гуманітарні перевезення українські літаки здійснюють ледь не з початку березня 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. Генеральний директор держконцерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявив, що українських льотчиків він вважає «такими ж героями, як і лікарів, які

Джон Полоучик, відповідальний за поставки до країни медичних матеріалів для боротьби з епідемією, заявив, що «уряд
прочісує планету в пошуках індивідуальних засобів захисту»
для американців. Нагадаємо,
що наразі у США спостерігається найгірша на планеті ситуація
з COVID-19. Як повідомив телеканал «Фокс Ньюс», у США з суботи, 11 квітня, вперше в історії
цієї країни режим надзвичайного стану запроваджений на території всіх 50 штатів. Відповідну
декларацію затвердив президент
Дональд Трамп.
Майже скрізь у світі катастрофічно не вистачає масок, тож
«китайська майстерня» працює
цілодобово, зазначає сайт Міжнародного французького радіо
(RFI). Владам різних країн доводиться ліктями і ногами розштовхувати конкурентів, щоб забезпечити необхідними захисними засобами хоча б медичний
персонал.
Аби зрозуміти масштаби потреб, можна навести слова президента Франції Емманюеля Макрона, який під час відвідин французької фабрики з пошиття масок у Сен-Бартелемі-д’Анжу
заявив, що країна потребує 40
млн масок на тиждень (замість
4 млн у «мирний час»), тобто понад 160 млн одиниць на місяць. І
йдеться головним чином про медперсонал, бо у Франції рішення
про обов’язкове носіння масок на
всій території країни не ухвалено, воно діє лише в окремих найбільш вражених регіонах. Тим
паче, що і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не
наполягає, щоб і здорові люди
обов’язково носили маски.
«Чому в нас необов’язково носити маски? Лише тому, що у нас
їх не вистачає», — пояснюють

у відділеннях інтенсивної терапії рятують людей». «Вони летять інколи в епіцентр 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 аеропортах призначення лише в захисних костюмах і, за можливості, уникати будьяких 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 залишитися солідним гравцем на міжнародному
ринку вантажних авіаперевезень і після
закінчення пандемії? Це вже залежатиме
від метикуватості та державницької позиції керівництва компанії та українського уряду. Адже роками і десятиліттями літаки «Антонова» іржавіли в Гостомелі, бо і керівництво компанії, і чергові
уряди України все з надією поглядали в
бік Москви, ігноруючи практичні пропозиції НАТО та країн Заходу про прагматичну та взаємовигідну співпрацю. Поки
коронавірус не клюнув... ■

представники французької опозиції.

Розділяй і владарюй?
Китай вигідно використовує кризову ситуацію. З січня в
країні з’явилося три тисячі нових 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 «масочне» виробництво зросло ще
більше. Наразі лише одна китайська автомобільна компанія BYD
виготовляє щодобово 10 млн одиниць дефіцитного товару.
В умовах ажіотажу на ринку
китайські постачальники вимагають негайної 100% передоплати, розповів французькій газеті
«Монд» консультант із торговельних зв’язків із Китаєм Мельвін
Жерар. Але навіть це не дає повної гарантії, що товар не перекупить хтось інший. За обставин незадоволеного запиту виникають
навіть дипломатичні скандали.
Сенатор внутрішніх справ
Берліна Андреас Гайзель у заяві газеті «Тагесшпігель» звинуватив США в «сучасному піратстві» повідомивши, що вантаж китайських медичних товарів, який
призначався для поставки в столицю Німеччини, був перехоплений американцями в Бангкоку.
Газета «Монд» наводить іще один
приклад: роздратування прем’єрміністра Канади Джастіна Трюдо
викликала заява підприємства
з американського штату Міннесота, яке має своє виробництво в
Китаї. Представники підприємства розповіли, що адміністрація
Білого дому вимагає від них припинити вже оплачені поставки до
Канади та Латинської Америки,
натомість відправляти всю продукцію лише до США.
Перша світова «масочна вій-

на» ще далека від закінчення, сумно жартує агенція «Рейтер». Лише на початку цього місяця вдалося владнати «масочний інцидент» між Францією і
Швецією. 4 квітня міністр закордонних справ Швеції Анн
Лінде оголосила: «Завдяки зусиллям уряду Франція зняла
обмеження на експорт масок».
Причиною інциденту стало рішення французької влади від 3
березня тимчасово «реквізувати» склади шведської фабрики,
розташовані на території Франції, де зберігалися 4 млн масок,
які призначалися для поставок
до різних країн Європи, зокрема
і до найбільш потерпілих Італії
та Іспанії. Черговий європейський конфлікт стався минулого
тижня: італійські митники заарештували на кордоні фуру, що
везла до Швейцарії дезінфікуючі
засоби німецького виробництва.
Італійці конфіскували вже оплачений швейцарцями товар. Вантаж вдалося «визволити» лише
після того, як глава МЗС Іньяціо Кассіс втрутився в ситуацію,
пригрозивши, що його країна
вийде з угоди ЄС про свободу переміщення людей та товарів. До
речі, відповідний референдум
мав пройти в Швейцарії 17 травня, але був перенесений на пізніший термін з огляду на ситуацію
з коронавірусом.
Резонно напрошується запитання, а чому ж Україна не переймає приклад Китаю? Певно,
тому, що жадоби нагріти руки за
рахунок продажу 38 млн масок з
держрезерву України «зеленим
чоловічкам» вистачило, а розуму оперативно запустити власне масштабне виробництво не
вистачає. Краще ще раз нагріти
руки на держзакупівлях, протягнувши ці руки до китайських виробників. ■
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Ірина КИРИЧЕНКО

Віталій Кузьменко — громадський діяч і воїн. Секретар громадської 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.

«Багато ветеранів активно
ведуть громадську діяльність
у різних сферах»
■ Коли ви почали свою громадську діяльність?
— Громадську діяльність
як таку, можна сказати, з періоду Революції гідності. Тому
що до революції я навчався в
університеті Грінченка на історичному факультеті і в основному займався активністю
в науці. Включився у громадські справи з початку революції
і потім, уже після повернення
з війни — спочатку були плани 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 мирного протесту, — з одного боку,
це був протест, але з іншого —
достатньо позитивне налаштування людей, тобто не агресивний протест, а з конкретними вимогами, з конкретними
сподіваннями, заради чого ми
всі й вийшли.
А власне події ночі показали те, що тодішня влада абсолютно не хоче миритися з будьякими проявами незгоди в суспільстві. І демонстративно,
показово вирішила розігнати
тодішні протести, максимально жорстко, проте ніхто з протестувальників не був до цього готовий, тому і було багато
постраждалих тоді. А далі вже
фактично революційні події
розвивалися так, що Майдану доводилось ставати все агресивнішим із кожним новим
кроком тодішньої влади (у відповідь на ці кроки). Тобто якщо
після подій 30 листопада люди
почали створювати загони самооборони, щоб якось захищатися, далі все розвивалося по
висхідній.
Насправді ці події мене більше здивували, якщо брати до
уваги ситуацію тієї ночі, коли
ти сидиш в автозаку і думаєш,
що наступного ранку прокинешся вже у країні типу Білорусі, Росії, і я був приємно вражений реакцією суспільства,
воно доросло до того, щоб не миритися, не терпіти порушення
своїх прав. З’явилося розуміння, що потрібно свої права відстоювати, і саме це стало поштовхом до революції.
Чим далі розвивалися події,
тим більше вільне суспільство
зосереджувалося за певними
барикадами. Фактично права
громадян були обмежені тими
барикадами, які вони виставляли. Хоча зрозуміло, що цей
рух був набагато більший, масштабніший, ніж присутні на
Майдані, але фактично всі права 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 напрямку, але вже повернувшись із
війни, зрозумів, що пріоритети змінюються. Так і в багатьох
людей, які повертаються з війни, — вони змінюють свої професії, види діяльності, багато
хто починає більш активно вес-

ти громадську діяльність в абсолютно різних сферах. Намагаються щось змінити, це природний процес — реакція свідомості, 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 підрозділ на базі УНСО, але одразу він
був включений до складу Збройних сил. Я служив у 54-му
розвідбаті, а згодом, у 2015—
2016 роках, у 131-му розвідбаті. 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 історик, тому що історик намагається зрозуміти всю картину,
а коли ти на війні, ти бачиш,
розумієш тільки те, що відбувається перед тобою та навколо
тебе, винятково, — ти не будеш
особливо задаватися питаннями, що там на інших ділянках
відбувається, бо ти зосереджений безпосередньо на тих завданнях, які перед тобою стоять на тій місцевості, де ти перебуваєш.
Власне, дискусії в науковій
історичній спільноті щодо
можливості війни з Росією стали об’єктивно проходити ще
взимку 2014 року, з розвитком
подій революції стало зрозуміло, що просто так це не завершиться, враховуючи весь історичний досвід співіснування
України і Росії. Росія скористалася ситуацією переходу влади, тобто дезорганізацією майже всіх інститутів державної
влади, управління. Підготуватися до агресії в таких умовах ставало неможливо. Готувались і укріплювались уже в
процесі розвитку подій.

«Люди, які
життя на війні,
«по життю» за ті
Громадський діяч Віталій Кузьменко —
про те, яким має бути «ветеранське» законодавство
розуміє інших, адже вона пропустила це через себе. І якщо
він отримав відповідні фахові
знання, то це прекрасний спеціаліст, таких має бути насправді більше, саме в контексті підтримки ветеранів.

«Держава має створити
не пільги, а можливості»
■ Що у нас робиться з медико-соціальним та правовим
супроводом вояків?
— Сьогодні ще є багато проблем, зараз основне завдання —
це розробка нового законодавства. Тобто базового рамкового
ветеранського закону, який
має змінити логіку дій держави в контексті ветеранів, тих,
хто просто звільнився з військової служби, тих, хто отримав поранення, тих, хто загинули. Відповідно виникає питання, як зберегти пам’ять про
них, увічнити, як підтримати
сім’ї загиблих. Ця логіка має
відповідати сучасності, можливостям держави. І накладати
це потрібно на багато років уперед. Тому що існуюча система
була створена ще на основі радянської, і, хоча і змінили базове законодавство у 1993 році,
але логіка, закладена у 90-х роках, багато у чому декларативна і не працює. Тому нам потрібно виходити власне з того,
які завдання має держава перед собою поставити, щоб повернути людину, яка приходить з війни, до нормального

«Військова служба — це досить специфічний вид
діяльності, свій соціум. І коли людина звільняється
з військової служби, вона має проходити період
адаптації до цивільного життя».
Скільки вам зараз років?
— Я 1991 року народження,
скоро буде 29 років. Орієнтуюся за роками Незалежності. Радий із того, що не застав Україну радянського періоду.
■ Я нещодавно дивилася
ролик з одним із героїв Пісків
і ДАП, він став психотерапевтом для вояків, таких як сам, а
коли я його бачила в «Добровольцях Божої Чоти», це була
інша людина, він був запальний, безстрашний. Зараз же це
чутливий, сентиментальний
чоловік, що пояснює весь свій
шлях як шлях від Рембо до Паганеля.
— Він пройшов свій шлях,
війна людей змінює, люди, які
борються за своє життя під час
війни, потім борються по життю. Хтось зміг осмислити свій
досвід і допомагає у цьому іншим, і це добре, тому що людина, яка через війну пройшла,
■

достойного цивільного життя,
щоб людина посіла достойне
місце у суспільстві після того,
як вона захищала свою країну.
Військова служба — це досить специфічний вид діяльності, свій соціум. І коли людина звільняється з військової
служби, вона має проходити
період адаптації до цивільного життя, це має бути передбачено. Питання, як підтримати
сім’ї , що втратили рідних на
війні. Треба пропрацювати цю
систему до кінця, зараз іде процес підготовки нового законодавства, але держава має виходити конкретно із завдань, які
вона поставила, просто створити не пільги, а ті можливості,
які допомагають ветерану реалізувати своє повернення до
нормального життя як головне
завдання.
Повернення має бути про-

❙ Віталій Кузьменко.
думаним процесом. В англійській мові це умовний період
tranzition, тобто перехід «від»
— «до». Він має охоплювати
як період звільнення зі служби, коли людина ще служить
зі своїми побратимами, так і
звільнення, і певний період
після. Тут має бути комплексна 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 некоректно, неправильно. Має бути послідовність усіх дій. Треба чітко розуміти стан здоров’я вояка на момент звільнення і що
потрібно зробити, щоб його відновити. Потрібно, щоб людина
сама зрозуміла, чим вона буде
займатись, допомогти зрозуміти це, якщо потрібно, скерувати на навчання, підвищити певний рівень існуючої кваліфікації, щоб людина була конкурентоспроможною на ринку праці,
допомогти працевлаштуватися. До того ж, не змушуючи роботодавця брати на роботу, а
знайти ті стимули, які дозволять зацікавити роботодавців
брати на роботу тих, хто звільняється з військової служби.
Щоб ветеран не залишався сам

на сам після звільнення, щоб
він максимально швидко включався в соціум.
Загальні принципи всіх цих
державних політик щодо ветеранів безумовно має впроваджувати Міністерство у справах ветеранів, воно має взяти
на себе максимальну кількість
послуг, які стосуються ветеранів, — це буде тоді ефективно, коли буде максимально зосереджено в єдиній структурі.
На жаль, ми маємо ситуацію, що це міністерство потребувало тривалого часу на своє
формування, щоб воно було
повноцінно здатним виконувати свої обов’язки, які стосуються ветеранів. Окремий бюджет як міністерство воно отримало тільки цього року. Хоча
пройшло уже багато часу. Це
значні недопрацювання. Формування штату — туди було
частково переведено співробітників із Державної служби у
справах ветеранів, яка існувала
раніше, але відповідно це не закрило повністю вакансії міністерства. Потім почалися процеси об’єднання з Міністерством
з питань тимчасово окупованих територій, переміщених
осіб — це ще кілька місяців, це
були відомства з дуже різними
завданнями, які дуже складно
поєднати. Зараз відбувся про-
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борються за своє
потім борються
чи інші зміни»

❙ Проблеми ветеранів Віталій добре знає, адже сам теж був на війні.
❙ Фото зі сторінки Віталія Кузьменко в мережі «Фейсбук».
цес їхнього розділення.
Тільки зараз сформовано
штат міністерства, який відповідає контексту реформування державної служби зі
створенням директорів, — те,
що мало бути зроблено на старті міністерства, але не було
зроблено тодішнім Кабінетом Міністрів. І ні ветеранська спільнота, ні керівництво
міністерства тоді не дотиснули це питання, і зараз ми матимемо ситуацію переформатування штату співробітників
у контексті створення директоратів, експертних груп замість існуючих там департаментів, відділів, управлінь і
т.ін. І це знову ж таки ще кілька місяців роботи буде витрачено на це. Тому що це необхідно було зробити на старті
для того, щоб одразу сформувати ту структуру з тим набором співробітників, які чітко
взялися би і працювали.
Зараз ми маємо послідовно періоди турбулентності в
роботі міністерства в період
його переформатування. Зрозуміло, що в такому контексті
ефективної роботи дуже складно досягти. Проблема в тому,
що базове законодавство щодо
ветеранів не напрацьовано на
момент запуску міністерства,
а фактично тільки зараз виходить на певну фінішну пряму, і багато дискусій точиться щодо тих норм, які мають
бути у новому законодавстві,
що спонукає до постійного переформатування. І в цих умо-

вах достатньо складно досягти
нормальної ефективності.
■ Чим займається громадська рада?
— Основне завдання громадської ради — бути певним
містком між групами, якими
опікується міністерство, і самим міністерством. Це проблематика, яка існує у ветеранському середовищі, це дозволяє полегшити комунікацію
з міністерством для вирішення проблем, які виникають,
це певні ініціативи щодо зміни нормативної діяльності,
це у певних моментах розгляд
тих законодавчих ініціатив,
які готує міністерство, обговорення цих ініціатив, норм, які
пропонуються в тих або інших
випадках, — наскільки вони
відповідають власне пріоритетам, інтересам ветеранської
спільноти.
■ Ви на чомусь спеціалізуєтесь?
— Мої напрямки стосуються базового законодавства по
ветеранах, питань увічнення
пам’яті загиблих, героїзації.
Напрацювання систем грантової підтримки проєктів для
ветеранів, які реалізуються, і
відповідно до певних пріоритетів держави. Тобто залучення ветеранських організацій
до реалізації державної політики через проєктну діяльність. Це був достатньо складний процес, але фактично зараз він вирівнюється, і це один
із напрямів, які мають бути і
можуть бути ефективними

саме в досягненні цілей міністерства. На рівні міністерства
визначаються певні пріоритети, під які громадські організації ветеранів можуть готувати свої проєкти, для визначення конкретного набору
питань, які визначені державою. Відповідно ці проєкти
подаються, потім вони проходять етапи конкурсного відбору і ті, хто проходить всі етапи, можуть отримати фінансову підтримку для їх організації. І, відповідно, громадські
організації реалізують ці проєкти — фактично реалізуючи
державні цілі.
Так сталося, що більшість
моїх друзів, з якими я спілкуюся по життю, це ті, з ким ми
пройшли через війну. Тому достатньо часто я спілкуюся з ветеранами.
■ Законотворчістю вам доводилося займатися?
— Безпосередньо, це робота над певними нормативними актами різних рівнів. Це і
робота в рамках різних робочих груп над постановами Кабміну, законодавчими актами,
тим, що потім ставало законами. І зараз є значна частина
питань, над якими я працюю,
і які, сподіваюсь, із часом стануть законодавчими актами. В
тому числі це стосується і рамкового ветеранського закону,
це найскладніша частина роботи. На заміну нинішньому
Закону «Про статус ветеранів
війни і гарантії їх соціального
захисту» розробляється новий
закон, і я один із тих, хто працював над початковою концепцією цього нового закону ще у
2018 році. Спочатку група працювала над цим законом, потім
почало вже міністерство над
цим законопроєктом працювати, зараз до цього довелося повернутися, залишається значна низка дискусійних питань,
з якими потрібно визначитися
до того, як цей законопроєкт
потрапить до Верховної Ради.
Наприклад, дискусійним є
питання базового поняття ветерана і різних категорій ветеранів для визначення того,
як держава має зосереджуватись на одній або іншій категорії ветеранів. Тобто ветерани
Другої світової — ми зосереджуємось на питаннях їхнього
здоров’я, догляду відповідно
до віку, питанні поховань як
основних. Отже питання, які
стосуються ветеранів нинішньої російсько-української
війни, на порядок інші, тут головний пріоритет — повернути
хлопців і дівчат до цивільного
життя, тому мають бути поставлені інші завдання, як забезпечити перехідний період
із війська до цивільного життя, працевлаштування, навчання, відновлення здоров’я,
— тобто відновити, а не просто підтримати.

Ми розуміємо, що категорія нинішніх ветеранів —
це зростаюча величина, категорія 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 просто прописати в законі, а реалізувати. Основне завдання,
напевно, в цьому, а для цього
треба чітко розуміти проблематику кожної категорії, тому
що війни були різними і є різні наслідки від них, є різні вікові групи ветеранів, із різними потребами, відповідно має
бути зосередженість на потребах різних груп, тому це дуже
складний процес, в якому потрібно все чітко розкласти по
поличках і потім зрозуміти,
як це визначити на законодавчому рівні, до того ж із прицілом не на проблеми сьогоднішнього дня, а на роки вперед.

Нове рамкове законодавство
стосовно ветеранів має бути
сучасним
■ Коли ви прийшли з фронту, що для вас було найважчим?
— Спочатку ти просто звикаєш певним чином до того світу, в якому тепер живеш. Адаптація має певні складнощі, комусь це дається легше, комусь
складніше, але кожен проходить свій період. Я для себе вважаю, що були окремі моменти,
які у будь-якому випадку залишаються, і з цим потрібно працювати, щоб тим, хто повертається 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 людина вже планує звільнятись, їй
мають допомогти зрозуміти,
з якими викликами вона стикнеться після звільнення, до
кого і як вона може звернутися, якщо потрібна психологічна підтримка, — всі моменти
мають бути передбачені. Більшість наслідків можна попередити на старті, і з цим потрібно
працювати. І для держави це
вигідніше фінансово — допомогти від самого початку, ніж
потім намагатися вирішити ці
питання, коли все стає набагато складнішим. Одна з причин, чому я цим займаюсь,
тому що так чи інакше постійно стикався з тим, що є проблема, намагався допомогти там,
де міг щось порадити, або на
своєму досвіді, або знав, куди
можна звернутись, і постійно
цей процес повторюється і повторюється .
■ Проєкт Е-ветеран насправді відкриває для ветеранів нові перспективи?
— Він тільки зараз з’явився,
організація IREX буде реалізовувати цей проєкт, тобто американське фінансування під
цю систему запускається. Це
добре, тому що перше — це
створення єдиного реєстру ветеранів, але тут важливо пройти процес не просто включення
з усіх інших реєстрів, а одночасно з процесом верифікації
тих даних, які вносяться. Бо
без цього мало що зміниться,
із чітким розумінням тих даних, які вносяться, — і в підсумку за рахунок того реєстру,
нового закону, того, що будуть
передбачені можливості надання значної кількості послуг через електронні звернення, тобто онлайн, стане мож-

9

ливим багато в чому оптимізувати діяльність міністерства
і контроль за потребами, наданням послуг, розрахунками фінансових витрат. І головне — для зручності, щоб ветеран завжди міг зайти на сайт,
у свій кабінет, бачити все, що
стосується його ветеранського статусу, може розуміти, які
гарантії для нього передбачені
в конкретних випадках, щоб
там були дані про його стан —
соціальний, медичний. І відповідно до цього йому пропонувалися, бажано навіть в автоматизованому режимі, певні послуги, виходячи із його
життєвих показників. А можливість звернутись за певною
послугою та оформити її в режимі онлайн — це буде оптимальним, мінімізує бюрократичні механізми та дозволить
отримати доступ із будь-якого куточка України. І це дасть
розуміння, як ветерани користуються послугами, які існують проблеми, потреби, запити тощо.
І добре, що одне з питань,
яке змогли закласти в контексті діяльності міністерства та
міжнародних донорів, які працюють з Україною, — це проведення регулярних досліджень, які дають базу для прийняття якихось рішень.
■ Чи соціологічних досліджень вистачає?
— Зараз їх стає більше, це
добре. Для того, щоб бачити
динаміку, вони мають бути
регулярними, щоб бачити, чи
працює якась державна послуга або державна програма,
спрямована на вирішення певної 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 вирішило це проблеми ветеранів?
Можливо, і не вирішило.
■ Що б ви хотіли зробити
для ветеранів насамперед?
— Необхідно, щоб було
впроваджено нове рамкове
законодавство стосовно ветеранів, яке відповідало б викликам часу, потребам ветеранів.
Щоб ті гарантії, які передбачаються державою, входили безпосередньо до потреб ветеранів
і базувалися на обґрунтованих даних щодо цих потреб.
Щоб держава перестала приймати рішення ситуативні, які
випливають із думки окремих
політиків та чиновників, щоб
рішення базувались на даних
і постійно був моніторинг стосовно реалізації цих державних політик, надання послуг
і коригування відповідно до
потреб, до результатів.
У зв’язку зі зміною Кабміну і, відповідно, керівництва
Мінветеранів, постає питання
послідовності у діяльності відомства. У нас щораз при зміні
керівництва наново придумуються стратегії і плани. Проте зараз ветеранська спільнота налаштована контролювати, щоб новий міністр діяв у
межах стратегії, визначеної
на початку створення Мінветеранів.
Окремою проблемою постає
економічна криза. Це
може призвести до згортання
видатків в соціальній сфері.
Хочу зазначити, що одним із
головних завдань нового законодавства було сприяння становленню ветеранів як важливої частини економічного життя країни. Тож ці підходи треба розвивати і впроваджувати
для подолання наслідків економічної кризи. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ 2020

Степан ТРОХИМЧУК, професор
Львів
«Москаль, на Украину зубы не скаль»,
— попереджав ще Володимир Маяковський.
Московське імперське розуміння і
сприйняття української нації та держави
Україна є хибним, антинауковим, злочинним, що несе загрозу не тільки нам, а й
усій Європі. Протягом віків імперія вважала нашу землю своєю, а нашу націю
— невиразною народністю і частиною
якогось міфічного «єдінава рускава народа». Це нас принижувало, бентежило,
роз’єднувало, змушувало шукати неординарні шляхи для самовизначення і творення власної держави.
Завдяки старанням М. Грушевського, С. Рудницького та інших учених вдалося виробити український погляд на нашу
історію та сформувати українську національну ідею, яка стала теоретичною базою
для відновлення і будівництва української
України як незалежної демократичної держави.
Академік Степан Рудницький ще
сто років тому, в умовах розгортання української національної революції, сформулював поняття українських етнічних
земель і побудови на їх теренах соборної
унітарної Української держави. Українські
етнічні землі — це території, споконвіків
заселені етнічними українцями, які складають 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 національною меншістю.
За сто років ми отримали державу на
площі 603 тис. 700 кв. км, втративши третину наших етнічних земель, які перейшли
до Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини

Я ВАМ ПИШУ...
■ РЕФЛЕКСІЇ

Територія, нація, виклики
Академік Степан Рудницький ще 100 років тому сформулював
поняття українських етнічних земель і побудови на їх теренах
Соборної унітарної держави
(Білгородщина, Курщина, Ростовщина,
Кубань, Берестейщина, Пряшівщина, Закерзоння тощо). Тепер путінська Рашка
анексувала Крим, окупувала частину Донецької та Луганської областей, намагаючись нас повернути знову в лоно своєї імперської пітьми.
Сто років тому на наших етнічних землях проживало приблизно 40 мільйонів
українців. Тепер нас у межах державної
території теж майже стільки ж. За прогнозами демографів, нас наприкінці ХХ
століття мало бути 100-120 мільйонів!
Зосталася лише третина. Де ж поділися
дві третини?
Третина українців була вбита або вимушена була емігрувати стараннями нашого
північно-східного сусіда в результаті репресій, штучних голодоморів, імперських
воєн, у яких українці були основним гарматним м’ясом. Ще одна третина просто
не народилася від репресованих гіпотетичних батьків. Отака арифметика!
Жодна інша нація у світі не зазнала
таких колосальних людських та матеріальних втрат, такого знущання і приниження,
як українська, і це від сусіда, який вважає
себе нашим братом!
Українці і наші прямі предки заселяли свої землі споконвіків, ще з часів три-

пільської культури, а це все почалося понад
8 тисяч років тому. Вже тоді тут формувалися наші перші прадержави. А 1500 років
тому вихідці з Ірану Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либідь утворили нову державу —
Київську Русь, заснувавши місто Київ.
Наші предки стали частиною свого природного довкілля, навчилися його охороняти
та дбайливо використовувати. Всі екологічні катастрофи завжди приносили чужинці, загарбники, метою яких була нажива за
будь-яку ціну. Українці розвинули свою високу землеробську культуру, яку потім поширили на інші землі, створили свою самобутню культуру, культивували свою мову, пісню,
ужиткове мистецтво. Наша мова ввійшла у
трійку найкращих мов світу на світовому лінгвістичному конгресі, який пройшов у Парижі в 1934 році. Наш гімн-славень «Ще не
вмерла України...» на конкурсі в ООН визнано 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 нібито нашу меншовартість. Позбавлені духовної еліти, українці, що вижили в умовах
тих страшних катастроф, приймали вимушено чужу їм мову, бо тоді їх не вбивали і

не принижували. Говорили вони не просто
чужою мовою, а якимсь химерним суржиком, молилися чужим апостолам, бо власних колонізатори визначали ворогами українців.
Чужа мова стала для українців щоденною одежиною, як і знаменита ватна куфайка та кирзові чоботи, що мали замінити нам вишиванки, жупани, кептарики
і хромові чобітки. Скажемо словами Івана Франка: «Довго нас неволя жерла,
досі нас наруга жре. Та ми крикнім: «Ще
не вмерла, ще не вмерла і не вмре!». В Україні 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 колоніальних зайд, — мова-мачуха.
Які ж основні виклики українській нації сьогодні? Це загроза нашій державності, нашій самобутності, загроза нашому виживанню як народу, як нації. Згідно з
масштабним опитуванням населення України у 2018 р., за винятком Криму та окупованих територій частини Донбасу, українці
становлять 91% населення, росіяни — 6%,
євреї — 0,2%, інші національності — понад 3%. Згідно зі світовими стандартами,
якщо титульна нація складає понад 90% на-

селення, то така держава є мононаціональною. А те, що українці послуговуються мовою окупантів, то не їхня вина, а біда, бо
змусили їх нею говорити штучні голодомори та політичні репресії колонізаторів.
Нам вороги намагаються накинути
федеративний устрій, розчленувати унітарне 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 шляхом асиміляції її народів панівною нацією.
США та інші постколоніальні держави виникли внаслідок об’єднання колись окремих колоній, що забажали створити сильну централізовану державу. Ніде у світі не
утворювалися федеративні чи автономні
держави шляхом штучного розчленування існуючих унітарних держав. Чому ж вороги і сусіди бажають нам такого лиха?
Нам потрібно адекватно реагувати на
всі виклики, які постали перед нами сьогодні. Для цього потрібна національна
єдність, жертовність українців заради порятунку нації і держави. Ми маємо стати
частиною об’єднаної Європи, порвати з середньовіччям «русского міра».
На завершення хочу спитати українців, чи погоджуються вони зі словами нашого славного письменника Олеся Гончара, який написав іще три десятиліття тому:
«Донбас — це ракова пухлина, то відріжте
її, киньте в пельку імперії, нехай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну!
Що дає Донбас нашій духовності, нашій
культурі? «Ковбасний» регіон, «ковбасна» психологія! Ні, нехай нас буде менше
на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми
здатні будемо відродитися, ввійти в європейську цивілізовану сім’ю. А так ніколи
ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж». ■

Надзвичайно тепла зима і дуже рання

■ ПРО ЗЕМЛЯКА

весна стали причиною цвітіння сакури на
два тижні раніше призначеного природою

Світлій пам’яті
Федора Шпига

строку як на заході України, так і на сході.
Жителі Ужгорода ще зможуть помилуватися цією надзвичайною красою, адже

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 банку «Аваль» і групи «Молочний альянс», уродженець
села Кобижча на Чернігівщині, трагічно загинув у
ДТП на трасі Київ — Чоп
у Новоград-Волинському
районі Житомирщини 31
березня.

в цьому місті дерева квітнуть просто на
вулицях населеного пункту. А жителям
Запоріжжя цього не вдасться зробити,
адже там сакури ростуть, (а отже, і квітнуть), у ботанічному саду, який у зв’язку
з карантином тимчасово закритий для
відвідувачів.

І. ШІМАНЧУК
Рівне
Імперсько-шовіністична ідея міцно сидить у голові Путіна і його підручних, зрештою, і в більшості росіян. Тому Путін
ніколи не розслабляється, а наші президенти собі це дозволяють. Причина в тому,
що наші керманичі не є провідниками державницької ідеї України, свої інтереси
вони ставлять вище за державні. Так само
поводиться і так звана керівна «еліта».
Президент Зеленський сказав, що українським президентом може бути будь-яка
порядна людина, за його словами — «ми всі
президенти». Але, сьомий рік ведучи кровопролитну виснажливу війну проти агресії
Росії, наш президент повинен добре знати історію своєї країни, особливо причини поразок. Ми можемо собі уявити, щоб на території 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 знищила Січ і закріпачила вільних українців, але
ніхто не протестує. На жаль, за своєю національною свідомістю ми не поляки і не представники країн Балтії, і цим користується
Путін і ще довго користуватиметься, виходячи з беззубої національно-державницької
політики влади.
«Знавець» історії Путін говорить, що
українців вигадав поляк Потоцький, під-

■ ПАРАЛЕЛІ

Незнання історії призводить
до трагічних помилок
Знову ті самі граблі?
тверджує справедливість Емського та Валуєвського указів. Мільйони українців, які
проживали і проживають у Росії — в центральних областях, Поволжі, Сибіру, Зеленому Клину, Кубані, — зросійщені, і зараз
у Путіна жодних проблем з їхньою мовою,
школами, пресою, звичаями, церквою немає, за Шевченком «…все мовчить, бо благоденствує».
Ніяка Європа, Америка, ООН тощо не
втручаються у внутрішню національну
політику Росії, незважаючи на самоспалення, голодування, пікети відомих людей. А
от до України, яка 350 років була під гнітом Московії, міжнародні організації придивляються дуже пильно — от і маємо подвійні стандарти.
Війна диктує Україні особливі умови поведінки, 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 копалини з України вивозять у Росію, продовжується вільне пересування на територію,
окуповану Росією, не розірвані дипломатичні відносини з країною-агресором. Це
все призводить до розслаблення народу, до
звикання. За такої поведінки влади годі
й думати про перемогу над окупантом. Історія воєн такої поведінки воюючих сторін
не знає. За багатовікову історію панування
Московії над Україною українці повинні
були б багато чого навчитися разом із президентом 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 «русского міра», який хоче нам нав’язати Московія. Не повторюймо помилок українців
20-х років минулого століття, які не стали
одностайно на захист своєї держави, як поляки чи фіни, і як наслідок отримали Голо-
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■ ДО ДАТИ

Права і вольності від Пилипа Орлика
Проєкти конституційних статей 1710 року
зародилися у Батурині
Наталія ДРОБЯЗКО,
заступник завідувача відділу «Палац гетьмана Кирила Розумовського»
Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»

Що ви знаєте про автора першої української Конституції? Чи відомо вам, де зародились проєкти конституційних статей 1710 року?
Відповіді на ці питання можна знайти у Національному історикокультурному заповіднику «Гетьманська столиця».
310 років тому сформульовані принципи побудови незалежної держави. 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 сформувався 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, суверенність, демократизм, соціальність і законність, забезпечення
прав і свобод громадянина, правова культура. Конституція Пилипа
Орлика за своїми демократичними принципами суспільного життя значно випередила свій час і показала перший приклад моделі
парламентської держави. Хоча цей звід правил не набув сили закону, проте став унікальним історичним документом, цінним здобутком 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 відроджує 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.

Майже 10 років Пилипа Орлика у Батурині
У Батурині Пилип Орлик
зустрів справжнє кохання. В
січні 1698-го він вперше прибув у Гетьманську столицю на
весільну церемонію свого приятеля Івана Обидовського —
племінника гетьмана Івана Мазепи та Ганни Кочубей і доньки
генерального писаря Василя
Леонтійовича. Пишне вінчання відбувалося в Троїцькому соборі. Вінчав молоде подружжя
митрополит Стефан Яворський,
який виголосив весільну промову «Виноград Христов».
На той час на весіллях
гетьманської рідні та генеральних старшин проголошувалися численні вітальні промови.
Пилип Орлик до цієї події підготував панегірик Нірроmеnes
Sarmaski («Сарматський Лев»).
На весіллі були присутні козацькі старшини зі своїми родинами. Саме там Пилип Орлик познайомився зі своєю майбутньою
дружиною Ганною — донькою
полтавського полковника Павла Герцика.
У Батурині Пилип Орлик
мешкав майже 10 років. У
1699-му він з молодою дружиною та новонародженою донькою Анастасією із Полтави
переїздить у Гетьманську столицю, де швидко піднімається кар’єрними сходинками в
уряді Івана Мазепи: канцелярист (1699 р.), старший канцелярист Генеральної військової
канцелярії (1700 р.), генеральний писар (1706 р.). Освічений, талановитий та відданий
своїй справі Пилип Орлик поряд із гетьманом Іваном Мазепою поділяє та підтримує його
політичні погляди.
У родині Орликів у Батурині народилися два сини —
Григорій (1702 р.н.) і Михайло (1704 р.н.) та донька Варвара (1707 р.н.). Згідно з хресною
посвідкою старшого сина Гри-

горія таїнство хрещення проходило у батуринській Миколаївській церкві, а хрещеними
батьками новонародженого стали гетьман Іван Мазепа та дружина генерального судді Василя Кочубея — Любов Федорівна. Загалом родина мала восьмеро дітей: трьох хлопчиків та
п’ятеро дівчаток. Четверо молодших народилися за кордоном в еміграції (Бендери (Молдова), Швеція, Німеччина).

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

❙ Воскова реконструкція Пилипа
❙ Орлика.

❙ Кахля з будинку Пилипа Орлика в
❙ Батурині, XVIII ст.

хля є єдиним кольоровим гербом родини та єдиним збереженим свідком життя родини
Орликів у Гетьманській столиці. Унікальна кахля представлена у виставкових залах

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.
Сенсаційна знахідка
У Батурині Пилип Орлик
збудував власний маєток. Символічно, що в 2018-у науковцям вдалося встановити його
місце розташування і розпочати археологічне дослідження території. Саме на цій території виявлені рештки споруди
кінця XVII — початку XVIII
ст. та численні фрагменти пічних кахлів.
Сенсаційною знахідкою
стала кахля з родинним гербом Орликів «Новіна» та
ініціалами «F.О.». Саме вона
підтверджує приналежність
садиби родині Орликів. Зображення гербів на кахлях,
що розміщувались у спорудах, не було рідкісним явищем і, перш за все, свідчило
про право власності власника
герба на об’єкт , у декорі якого він був вміщений.
Найвірогідніше такі кахлі
виготовлялися у Батурині за
індивідуальним замовленням. Знаково, що саме ця ка-

палацу гетьмана Кирила Розумовського.

Гетьман в еміграції поряд із
Іваном Мазепою
На Майдані Гетьманської слави у Батурині височіє перший в
Україні пам’ятник Пилипу Орлику, де він у скульптурній кагорті
ще разом із чотирма українськими гетьманами: Дем’яном Ігнатовичем, Іваном Самойловичем,
Іваном Мазепою та Кирилом Розумовським. Гетьман в еміграції
стоїть поряд зі своїм наставником Іваном Мазепою. Скульптурна композиція символізує єдність
їхніх помислів.
Пам’ятник «Гетьмани. Молитва 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 сфотографуватися поряд із восковою реконструкцією постаті
Пилипа Орлика та поринути

❙ Пам’ятник «Гетьмани. Моливтва за Україну» у Батурині.
у часи Гетьманщини початку
XVIII ст. У залі для засідань
Гетьманського будинку Пилип
Орлик обговорює з Іваном Мазепою державний устрій, що
в подальшому послужив основою «Договорів і Постановлень прав і вольностей Війська
Запорозького».
Реконструкція образів українських керманичів — це
тривала й копітка робота науковців заповідника, дослідження відомих науковців України та майстерність групи
митців Київського музею воскових фігур під керівництвом
Олексія Сажина. Меценатом
проєкту є Євген Сур.
Батурин розкриє кожному
і родинну історію Пилипа Орлика, розповість детально про
життя та діяльність старшого
сина Григорія. Він — відомий
дипломат французького короля Людовика XV, польовий
маршал Франції, багаторічна

діяльність якого була спрямована на здобуття свободи «козацької нації».
У 2019 році в єдиному збереженому палаці гетьмана Кирила Розумовського розгорнулась виставка «Григорій Орлик: видатний син видатного
батька України. Повернення
на Батьківщину». Вона розкриває унікальні, невідомі сторінки життя і діяльності Григорія
Орлика на основі наукового дослідження Ірини Дмитришин
«Григорій Орлик, або Козацька нація у французькій дипломатії».
Хочете дізнатися більше?
Уже тепер плануйте відвідати
Гетьманську столицю. Адже
саме в Батурині 53 роки творилась українська держава,
а політичні погляди козацької еліти стали міцним фундаментом «Договорів і Постанов
прав і вольностей Війська Запорозького». ■
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КУЛЬТУРА

■ ЮВІЛЕЙНЕ

Не біймось мовить про любов
Близько тисячі віршів Вадима Крищенка стали улюбленими піснями
Іван МАЛЮТА,
заслужений журналіст України

Зворушливі ліричні твори Вадима Крищенка покликали на сцену і сприяли 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 України», 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.

«Щоб шаблі не брали»
У поезії Вадима Крищенка
улюбленою лексемою стала назва найдавнішої хлібної рослини.
Здогадалися? Авжеж, це жито.
Тяглість до цього слова, вочевидь, невипадкова: народився
у Житомирі, дитячі роки — на
Житомирщині.
Зростав у сім’ї вчителів, батько був директором школи. Матінка померла дуже рано, на тринадцятому році життя сина. От і горнувся до бабусі Уляни в селі Глибочок Баранівського району. А
вона була віруючою, суворо дотримувалась народних звичаїв і
традицій.
Моральні чесноти з пріоритетами совісті, доброти та співчуття 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», «Спаси мене, пісне», «Українська
душа», «Благословенна будь».
До цих критеріїв сутності
душі Крищенко часто звертається і в коротких поетичних текстах, вважаючи, що гордий мусить бути без гонору і пихи, багатий — 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 ліриці поет також усе підпорядковує визначальній думці в кінцевих рядках, саме їх хочеться взяти на замітку. «І любов пізнає
гіркоту,// Хоч горнулась до ласки й тепла.// Дуже важко любити оту,// Що відлюблена кимось
була».
Такі вірші увійшли до збірки «Дзвони вечірнього слова»
(2018). З афористичними рядками, філософським узагальненням та незлобивою іронією.
Близько тисячі віршів Вадима Крищенка стали піснями. Їх
клали на нотний стан відомі композитори — Ігор Поклад, Ігор Білозір, Віктор Лісовол, Олександр
Злотник, Олександр Морозов,
Геннадій Татарченко, Володимир
Домшинський та ін. Звісно, із плином часу деякі призабулися.
На жаль, на радіохвилях тепер засилля іноземної попси, ігнорується чомусь рідна, україномовна, естрадна спадщина. Ні народних, календарно-обрядових, ні
патріотичних, повстанських, пісень. І з телеканалів естрадні підскоки, з вихилясами на сцені, демонстрацією 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 Василенко), «Моє танго» (Михайло
Брунський), «Гуцульське танго»
(Жанна Боднарук), «Матіола»
(Олена Мозгова), «Білі нарциси»
(Софія Ротару), «Листопад» (Оксана Білозір), «Пізня зустріч»
(Лілія Сандулеса та Іво Бобул).
Завдячують дружній підтримці пісняра Віталій Білоножко, Алла Кудлай, Іван Мацялко, Ярослав Борута, Михайло Брунський, Дмитро Андрієць,
Світлана Весна, Алла Попова.
У чому секрет особливої прихильності композиторів і виконавців до поезії Вадима Крищенка? Мабуть, у кожного буде своє
тлумачення.
Ліпше запитати поета, як же
являються пісенні рядки. Але він
сам оповів. «Не переспав, а перемучився...// Я зроду ще таких
не бачив снів:// Всю ніч до ранку снилась музика,//Яка просила в мене слів».
У творчому набутку Вадима
Крищенка чимало патріотичних
пісень. Але є одна, яку вважають
народною. Звісно, це «Кришталеві чаші». Якось під час спілкування з ним я почув її незвичайну історію. У рукописі другої 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, «Гомін» Леопольда Ященка. До свого репертуару її взяли квартет
«Явір», співаки Олег Марцинківський, 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 режисер Єжи Гофман використав її у
своєму фільмі «Вогнем і мечем».
Одначе виплатити гонорар авторам відмовився, мотивуючи тим,
що вважав пісню народною. Ну,
а під час Революції гідності я чув
її біля наметів на Майдані Незалежності.
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 затребуваною як улюблена народна.

За Українське братство
Він традиційник у всьому —
писаннях, побуті та стосунках.
Крищенко твердить, що в людині мають переважати не пошук наживи, вигоди, а прагнення творити добро й любити. Але
світ катастрофічно деградує. І

❙ Вадим Крищенко.
❙ Фото з сайта nubip.edu.ua.
поет протиставляє цьому лірику справжньої любові, кохання,
яке облагороджує почуття. Книга, що вийшла в його ювілейний
рік, так і називається — «Не біймось 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 можливого опонента. Чому? Мабуть, більшість шанувальників пісняра
Крищенка вважає його талановитим естрадним ліриком, попри відомі патріотичні пісні —
«Родина», «Поки ти, Україно,
живеш», «Одна-єдина», «Украї-

Сході України. «В ці дні хай єднає 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 концертних програмах. Саме так — авторами. Бо таке творіння поєднує
хист щонайменше трьох — поета, композитора та виконавця.
Саме тому я з великою цікавістю
читав прозовий, мемуарний розділ. Сюди Крищенко покликав

«Не переспав, а перемучився...// Я зроду ще таких не
бачив снів:// Всю ніч до ранку снилась музика,//Яка
просила в мене слів».
но-мати», «Молитва», «Вставаймо, браття-українці», «Україно,
пам’ятай героїв».
До недавнього часу я погодився б з таким міркуванням. Однак
трапилась приємна нагода упевнитись ще в одному хисті поета.
Цьому передувало пристрасне
читання мені вірша з його вуст.
Запам’яталася назва «Українське 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 крикнути наразі,// Щоб у вусі трісло://
— Не садіть московських блазнів// У державні крісла!// Геть
зрадливі атрибути,// Що пекли
нас часто!// Вірю — подолає скруту// Лиш вкраїнське братство».
Так це ж віршована публіцистика. Завше актуальна та потрібна. Як і слово на захист рідної
мови. «Час перекреслить і забуде// Усіх перевертнів й нікчем.//
А ти була і вічно будеш,// Допоки на землі живем».
У вірші «Ми — українці» —
той же перегук поколінь. «Гуртуйтесь, браття ясночолі,// І утверждаймо власну суть.// Ми —
українці, діти волі.// Ми є, були
і маєм буть!»
У циклі «Поетичні репортажі» — знов-таки заклик до єдності у борні з московітами на

товариство, переважно з небуття, 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 виходили «на поклін» усі учасники
дійства. Спостережливий Анатолій Паламаренко зауважив, що
виходити треба тоді, коли Гнатюк
топне правою ногою.
Раїса Кириченко своїм співом
«якось уміла опромінювати людей, робила їх добрішими і щирішими». В останні роки — після
важкої операції — в зажурі виконувала «Бабине літо», зі співпраці поета з композитором Леонідом Нечипоруком. «Роки промчали, як райдужний вітер,// І
зупинилися біля жоржин». Можливо, вдала «жоржинова» метафора нагадувала їй про день народження 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 знайомства до сліз зворушив поета повстанською піснею «Ой у лісі на
полянці», що її виконував з гуртом «Соколи». Заприятелювали, 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 Назарій Яремчук, який вже тяжко
хворий виконував на Співочому
полі над Дніпром пісню «Родина»; й Олександр Зуєв, композитор трагічної долі — зі спадковою
психічною хворобою, похований
як безхатько, в загальній могилі;
і Віктор Лісовол, що також потрапив до психлікарні; і земляк
Андрій Остапенко, композитор,
аранжувальник, помер в онкології; і Ярослав Євдокимов, співак,
народився у в’язниці від матерібандерівки.
Окремі розповіді — про Оксану Білозір, неодмінну учасницю, а то й ведучу його концертних вечорів, про уміння Миколи Гнатюка — «таланту в картузику» — 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 усвідомленням поета «це питань пора
щемлива». Привід не стільки втішатися досягнутим, як звітувати самому собі, «даремно жив чи
ні?» . Попри те, що видав близько півсотні книг, створив чимало 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 зайнятість, «ваші пісні ладен слухати цілий вечір». Чи відчуваєте тягар слави?
— Іноді потрапляю у незручне становище. Хтось на вулиці
упізнає і, буває, просить не лише
автограф, а й зазнімкуватися разом. Один молодик з «оселедцем» козака дуже хотів пригостити кухлем пива. Ледве відмовився під приводом, що п’ю... із
кришталевої чаші.
■ Чи не почуваєтесь «вичерпаним» у домінуючій темі кохання?
— Це довічне... Рояться-накликаються тепер слова на щось
у стилі ретро. Щемливо-прощальне, як танго у Богдана Веселовського. Хай би це було, скажімо, «Українське танго» або «Танго для вирію».
■ А чи не спадає на думку, що
могли б іще більше й трохи краще написати?
— Майже кожен митець не
може бути задоволений повністю. Я — один із таких. Але втішений 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 козацькі часи називали ц і л б о ю, зазвичай 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. ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
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 дійство, 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 навчитися пекти великодні сонячні хліби, і чи не саме зараз — чудовий
час для такої науки?
Наші кулінарні майстрині давно вже почали це заворожуюче дійство: паски класичні, паски заварні, паски з печі і мультиварки, паски 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.
Спекти таку паску пропонує
Лілія Цвіт, справжня майстриня в царині хлібів. Про її короваї
ми вже знаємо, про торти, пляцки, пироги — також. А наразі —
паски.
«Я таку щороку печу в кошик для освячування. Я б сказала, що це класична паска. Вона
виходить здобна, волога, запашна 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 прикрашена 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, дріжджі — 100 г, цукор — 3 ст. л., борошно — 8 ст. л.
Тісто: жовтки — 10 шт., сметана (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, куркума — 0,5 ч. л., цедра з одного
лимона, горілка — ст. л., сухофрукти — 400 г.
Розпочнемо з приготування
опари. У велику миску наливаю
тепле молоко. Додаю 3 ст. л. цукру від загальної кількості та перемішую. Тоді розкришую дріжджі. Якщо у вас сухі дріжджі, то
додаємо їх після борошна. Дріжджів потрібно багато, тому що
тісто буде насичене та жирне. Додаю 8 ст. л. борошна від загальної кількості та замішую рідке
тісто, як на млинці. Накриваємо
харчовою плівкою та залишаємо
в теплі на 30 хвилин.
А тим часом приготуємо здобу. Нам потрібне м’яке масло.
Для паски бажано брати із жирністю не менше 82%. Також, додаю до паски смалець. Він робить
тісто дуже ніжним. А ще даю домашню сметану, яка надає неймовірного вершкового аромату.
Насипаємо цукор та ванільний
цукор. Кількість цукру можемо
коригувати, відповідно до свого смаку. В мене паска доволі солодка. Ще додаємо сюди 0,5 ч. л.
солі. Додаємо 10 жовтків та перемішуємо все міксером, щоб цукор трохи розчинився.
Опара вже готова, бачимо, що
утворилися бульбашки. Вливаємо сюди здобу. Додаємо просіяне борошно, куркуму та починаємо замішувати тісто. Рекомендую борошно додавати у три
етапи, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста. Ваша кількість
борошна щоразу може змінюватися, в залежності від якості та
об’єму продуктів. Тому рекомен-
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Паска на 10 жовтків

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ 2020

дую звертати увагу саме на консистенцію тіста.
Тепер змащуємо робочу поверхню олією та вимішуємо тісто 15-20 хв., щоразу доливаючи олію. Тісто стане ніжне та не
прилипатиме до рук. Знову повертаємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо 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 сухофрукти. Посипаємо ще 2 ст. л.
борошна, щоб забрати зайву вологість. Все перемішуємо. Тісто
знову змащуємо олією та залишаємо тісто підходити на годину.
Форми для паски я змащую
та обгортаю пергаментом. Руки
змащую олією та відриваю шматочок тіста, формуючи кульку.
Наповнюю форми тістом не більше, як на 1/3. Прикрашаю косами з того самого тіста. Коли паска підійде у формі і збільшиться
приблизно в 2-3 рази, змащую її
жовтком.
Випікаю при температурі 160
градусів приблизно 1 годину, маленькі 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 традиційно, щороку я випробовую
хоча б один новий рецепт паски, — каже Лілія Цвіт. — І цього року це шоколадна паска, від
якої і я, і мої рідні в захваті! Скажу чесно, коли паска пеклась,
шоколадний запах був на цілий
дім! Мої малята не могли вже дочекатись, коли її скуштують. І, в
результаті, наші сподівання були
перевершені. На смак шоколадна паска ще краща, ніж на вигляд. М’якенька, пухка і пишна.
Шоколадний смак яскраво виражений».
Інгредієнти: молоко — 0,5 л,
дріжджі — 50 г, цукор — склянка, 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, молоко — 2 ст. л.
Розчинити свіжі дріжджі в
теплому молоці (30-40 градусів).
Додати цукор та ванільний цукор, перемішати до розчинення. Додати 2 склянки борошна
та замісити рідке тісто. Залишити опару на 30 хвилин у теплому
місці. Потім додати сир, яйця,
олію, розтоплений шоколад, ка-

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

❙ Нехай ваша паска буде смачною!
као та решту борошна — у мене
тісто забрало 4 склянки. Добре
вимісити. Тісто має не прилипати до рук та бути м’якеньким.
Наприкінці додати 100 г родзинок. 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, наповнюючи їх на 1/3. Залишити паски 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 духовки. Розтоплюємо 100 г шоколаду з 2 ст. л. молока та змащуємо наші пасочки. За бажанням
прикрашаємо горішками, кондитерською посипкою, кокосовою стружкою тощо.

Ніжна сирна пасочка
Про неї нам розповіла Тетяна Козак, наша кулінарна умілиця 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 текстурою, дуже волога, неймовірно
смачна, шматочки такої паски
тануть у роті. А ще сирна паска
буде довго залишатися свіжою,
довго не черствіє», — розповідає Тетяна Козак про цей дивохліб.
Отож рекомендації майстрині — на 2 сирні паски, діаметр форми — 16 см.
Борошно — 800 г, сир кисломолочний — 450 г, масло вершкове — 100 г, цукор — 200
г або 350 г ( для більш солодкої), 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 розмішати ретельно, додати цукор —
ст. лож. від загальної кількості,
борошно — 4-5 ст. ложок від загальної кількості борошна. Все
ретельно перемішати, накрити харчовою плівкою, залишити у теплому місці на 15-20 хвилин (тісто повинно збільшитись
у 2,5 раза).
Сир кисломолочний перетерти крізь сито, збити блендером або пропустити крізь
м’ясорубку. Яйця, жовтки, сіль,
ванільний цукор, цукор, що залишився, збити міксером. Додати кисломолочний сир, збити до
однорідності, додати м’яке масло вершкове, опару, яка підійшла, і все ретельно перемішати міксером, на середній швидкості.
Обов’язково просіваємо борошно і додаємо не все одразу,
а невеликими частинами, замішуємо тісто.
Далі вимішуємо на столі,
якщо руками — приблизно 10
хвилин (тісто буде липкуватим,
так має бути).
Затим тісто потрібно викласти у харчовий пакет, зав’язати
кінці не сильно, залишити трішки вільного місця для підйому тіста. Залишити в холодильнику на ніч 8-12 год. Вийняти,
щоб зігрілося, додати промиті та
просушені родзинки (викачайте
їх у борошні перед цим). Ділимо
тісто на необхідну кількість частин (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 пропонує наша кулінарка, авторка
дуже вдалих рецептів зі Львова
Оксана Дорош.

«Ледача вона в тому плані,
що тісто не вимагає багато зусиль, перемішав всі інгредієнти
і чекаєш, поки тісто підніметься», — каже майстриня Оксана.
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 сухофруктів, 120 мл апельсинового соку,
ч. л. ванільного цукру.
За годину до приготування
тіста замочити сухофрукти в
апельсиновому соку (можна замість соку використовувати лікер або коньяк). Потім сухофрукти просушити рушником і
присипати борошном.
У теплому молоці розчинити дріжджі і 2 ч. л. цукру (із
загальної кількості). Залишити 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 ввести просіяне борошно, щоразу
добре вимішуючи тісто лопаткою або ложкою. Тісто густе,
в’язке.
Миску з тістом накрити і
поставити у тепле місце на 4060 хвилин для підйому. У тісто
вмішати сухофрукти. І знову
— в тепле місце хвилин на 3040 хв. Форми для пасок змастити олією (навіть паперові).
Розкласти тісто по формах,
заповнюючи не більше ніж на
1/3. І залишити форми з тістом 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 хвилин (орієнтуйтеся на свою духовку).
Хай вдасться смачна, пухка
та гарна пасочка! Світлого Воскресіння! ■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

28-річний Дмитро Заєць,
котрий народився у райцентрі Шишаки, а виріс у
селі Великий Перевіз Шишацького району, здобув
перемогу на The Arnold
Sports Festival, що відбувся 5—8 березня у місті Колумбус штату Огайо США
(як відомо, вже майже 30
років його проводить американський
бодібілдер,
кіноактор, продюсер, бізнесмен і політик Арнольд
Шварценеггер).
Дмитро
вийшов на такий помітний
важкоатлетичний поміст
уперше за останні шість
років — і при цьому не
лише обійшов усіх учасників-гирьовиків у категорії
до 95 кілограмів, а й переміг в абсолютній ваговій
категорії, ставши абсолютним чемпіоном змагань.
Нині молодий чоловік
служить за контрактом у
Французькому іноземному
легіоні. Тож в інтерв’ю нашому виданню розповів не
лише про свою перемогу у
відомих на весь світ спортивних змаганнях, а й про
службу в лавах унікального військового з’єднання
французької армії. Хоч зі
співрозмовником
мене
розділяють тисячі кілометрів, адже Дмитро Заєць перебуває на розташованому
в Середземному морі (біля
західного берега Італії) острові Корсика, що є основною базою парашутного
полку Французького іноземного легіону, та хіба це
проблема, якщо існують
сучасні засоби зв’язку?

«Мій рекорд України
протримався, мабуть,
років 5—6»
■ Як хлопець зі звичайного полтавського села
потрапив у великий світ?
— цікавлюся у Дмитра.
— Це довга історія.
Десь у 9 класі середньої
школи я почав займатися
гирьовим спортом. Прищепив мені любов до того
заліза тренер Шишацької
ДЮСШ Анатолій Ігнатьєв. Уже в 10 класі, потрапивши на перше в житті
серйозне змагання — чемпіонат Полтавської області, став призером серед дорослих учасників.
Коли вступив на будівельний факультет Полтавського 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 класифікаційний норматив на
звання кандидата в майстри спорту. Так сталося,
що мене помітив університетський тренер (у минулому спортсмен-важкоатлет)
Павло Мандя й запросив на
свої тренування.
Уже через рік, 2010го , я поїхав на свій перший чемпіонат України з
гирьового спорту до Тернополя, де увійшов до десятки кращих гирьовиків.
Виступав за університетську команду як на обласному, так і всеукраїнському
рівні. У 2011 році на Кубку України в Житомирі
виконав норматив майстра

■ 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.
спорту. Того ж року взяв
участь у чемпіонаті світу,
що відбувся у Хмельницькому, де став другим серед
юніорів. Потім почав займати перші місця на всеукраїнських чемпіонатах
й увійшов до збірної України. 2013 рік був особливо «урожайним» на нагороди. Протягом того
року завоював, мабуть,
половину свого загального здобутку — десь 20 медалей. Тоді ж, згідно з рейтингом, став одним із кращих спортсменів України,
а мій тренер Павло Якович
— одним із кращих тренерів з неолімпійських
видів спорту.
2013-го ми потрапили
на Кубок світу до латвійського міста Вентспілс.
Збірна України тоді стала
володарем кубка, а в особистому заліку я здобув
три золоті медалі та Кубок світу. На Кубку Європи 2014 року в Санкт-Петербурзі також виборов
медаль, щоправда, срібну. Потім узяв участь у
чемпіонаті світу, що відбувся в російському місті
Тюмень, там також став
володарем трьох медалей.
Останнього разу поїхав на
чемпіонат світу до німецького Гамбурга (то було також у 2014 році), там підтвердив звання майстра
спорту міжнародного класу і встановив рекорд України — 72 підйоми двох
гир вагою по 32 кілограми
в поштовху довгим циклом, який протримався,
мабуть, років 5—6. А мій
рекорд серед студентів (71
підйом гир) у ваговій категорії 78 кілограмів (тоді я
стільки важив) досі ніким
не побитий.
Закінчивши магістратуру університету, я розпрощався з гирьовим спортом — потрібно було заробляти гроші на прожиття.
Працював спершу в Полтавській облдержадміністрації, потім перейшов до
італійської компанії, яка
займалася будівництвом
мостів на відрізку автома-

гістралі Київ — Харків. А
2016 року поїхав служити
до Французького іноземного легіону.
■ Цікаво, чи легко туди
потрапити? Якими рисами має володіти кандидат
у легіонери?
— Там надзвичайно
суворий відбір і дуже велика конкуренція — навіть не уявляю, скільки
претендентів на одне місце, бо у Франції багато таких точок відбору. Кандидатів у легіонери відбирають як за фізичною
формою, спортивними навиками, так і за розумовими здібностями — при цьому ти маєш пройти різноманітні випробування. До
речі, чимало претендентів відсіваються на тесті
на інтелект. Знання французької мови не вимагається. Тоді, у 2016-му,
я знав тільки англійську,
тож послуговувався нею.
А зараз французьку знаю
навіть краще за англійську. Вивчив її першого ж
року служби завдяки розмовній практиці. Загалом
служба така, що ти просто
зобов’язаний знати французьку, — усі команди в
легіоні віддають саме нею.
Тут служать багато українців, я з ними товаришую. А загалом в іноземному легіоні представлені
приблизно 130 національностей. Бути легіонером у
Франції дуже почесно.

«Цілих шість років
не брав гир до рук —
і мені цього дуже
не вистачало»
■ А чим служба в легіоні відрізняється від
служби в нашій армії?
— Служба у Французькому легіоні вважається однією з найважчих у
світі. Тут справді жорсткі
традиції навчання молодих бійців, відбору і тренувань. При цьому дуже
гарне забезпечення, багато тренувальних баз по
всьому світу: у Альпах,
Піренеях, в Іспанії, Новій
Каледонії — острівному

заморському володінні
Франції з особливим статусом, розташованому в південно-західній частині Тихого океану, в Об’єднаних
Арабських Еміратах, Республіці 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 десантному полку, який вважається найбільш елітним у легіоні, маю понад 35 стрибків із парашутом. Десантників завжди кидають
першими у будь-яку гарячу точку для розвідки.
Мені, скажімо, доводилося брати участь у бойовій
місії в Африці. Аби постійно бути в бойовій готовності, маємо щоденні тренування, суттєві фізичні
навантаження. Із цього і
складається життя легіонера.
■ Чи є у вас час іще на
щось, окрім служби?
— Загалом я дуже активна, непосидюча людина. І оскільки ми тут живемо біля моря й гір, то, коли
трапляється вільний час,
маю якийсь активний відпочинок: чи то плавання,
чи похід у гори.
■ Чи змінилося життя
в легіоні у зв’язку з пандемією?
— Десантників нашого
полку (а ми були в різних
точках Земної кулі) повернули на острів Корсику, де
ми, по суті, ізольовані від
усього світу. Адже на цьому острові проживає не
так багато людей, він більше туристичний (улітку
тут зазвичай великий наплив туристів). Усіх військових перевірили на наявність коронавірусної інфекції, і, на щастя, ні в
кого її не виявили.
■ Як, служачи у Французькому іноземному легіоні, ви примудрилися ще
й узяти участь у спортивному фестивалі Арнольда
Шварценеггера?
— Оскільки я військовий, зрозуміло, вільного
часу маю не так багато. А
отже, не можу займатися
тими видами спорту, якими хотів би. І навіть час відпустки не в змозі обирати.
Тобто можу піти у відпустку тільки тоді, коли мені
її дадуть. А взяти участь
у спортивному фестивалі
Арнольда Шварценеггера мріяв давно. Ще у 2013
році на чемпіонаті України в Донецьку я став одним із п’яти спортсменів,
які вибороли право туди
поїхати. Уже почав робити візу й навіть спонсора поїздки знайшов, але з
незалежних від мене причин тоді так і не зміг здійснити свою мрію. Через це
в душі лишилося відчуття
жалю.
Але ж я люблю все задумане доводити до кінця.
І от так сталося, що цього

року я мав відпустку, яка
збігалася з датами проведення згаданого фестивалю. Аби зайвий раз перестрахуватися,
підійшов до старшого офіцера
й розповів йому про те, що
раніше займався гирьовим спортом і маю нереалізовану мрію. А ставлення
в полку до мене добре, бо
я є тренером молодих людей із рукопашного бою, а
також кросфіту. Так одержав запевнення в тому,
що часових меж моєї відпустки не змінять. І в позаслужбовий час, вечорами й ранками, почав готуватися до фестивалю.
Загалом мав на підготовку усього 2,5 місяця,
тож, я б сказав, як гирьовик доволі швидко поновив фізичну форму. Усе
тому, що тут ти й так просто зобов’язаний постійно
підтримувати добру спортивну форму. Зробивши
візу, під час відпустки поїхав в Україну, де навідав
матір, друзів і свого тренера. А після цього вирушив у Сполучені Штати.
Звичайно, був здивований величчю й масштабністю цієї країни, бо відвідав там багато міст, а також самою організацією
змагань. Уявіть собі, на
фестиваль, де було представлено близько 60 видів
спорту, з’їхалися приблизно 22 тисячі учасників із
різних країн (така кількість учасників заявлена
минулого року). Змагання відбувалися у величезному виставковому центрі. 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 важкоатлетичний поміст, гострих відчуттів під час
змагальної боротьби тощо.
Гирьовий спорт мені імпонує тому, що це свого роду
перевірка на витривалість
і навіть психологічну стійкість, адже за якихось 10
хвилин ти маєш зробити
максимальну кількість
підйомів гир. Усі, хто тримав 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 перерви й одразу ж перемогли на спортивному фестивалі такого рівня, стало
для вас несподіванкою?
— Відверто кажучи,
оцінював свої шанси на
перемогу з великою долею
скептицизму. Звісно, я
добре підготувався й показав чудовий результат під
час контрольних «прикидок». Але потім мав цілу
низку неприємностей, після чого втратив віру в те,
що добре виступлю.
■ Про які неприємності
йдеться?
— Найперше — затримка на польському
кордоні: подолавши за
кермом 3,5 тисячі кілометрів і не спавши, годин
40 простояв там у черзі.
Таким чином, вибився із
графіка й не провів кілька тренувань. Та й у США
ми з приятелем (мій по-

путник їхав туди у справах, 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. Таким чином, знову чотири
дні я провів у дорозі й не
спав, оскільки вів автомобіль. І це при тому, що напередодні змагань ти маєш
добре відпочити, прибути на них свіжим, сповненим сил. Окрім усього, за
«законом підлості», за цей
час набрав зайвих три кілограми ваги, через що не
потрапив до своєї вагової
категорії.
■ Отже, ви виступали у
ваговій категорії до 95 кілограмів.
— Так-так, а мав виступати у ваговій категорії до
85 кілограмів. Та оскільки на час зважування мав
вагу 86—86,5 кілограма,
то загримів до категорії атлетів, котрі важать більше.
А там і особисті результати на важкоатлетичному
помості мали бути іншими. До того ж конкурентами були хлопці, котрі вже
давно виступають і приїхали з чіткою установкою
на рекорд. Але, попри все,
вийшло так, що я обійшов
усіх суперників у ваговій
категорії до 95 кілограмів і, окрім того, переміг
в абсолютній ваговій категорії, ставши абсолютним чемпіоном змагань
серед гирьовиків. Хоч і не
показав свого найкращого
результату, а лише наблизився до нього — зробив 70
підйомів двох 32-кілограмових гир. Та, думаю, після тих випробувань, які
мені довелося пройти дорогою до змагань, і це доволі непоганий результат.
■ Образливо, що гирьовий вид спорту не є олімпійським?
— Так, дуже образливо. Знаю, що федерації
гирьового спорту ведуть
активну діяльність, аби
виправити цю помилку.
Цей цікавий і видовищний вид спорту широко популяризують. І я вірю, що
настане той день, коли він
таки стане олімпійським.
Адже поїхати на Олімпіаду — мрія кожного спортсмена.
■ Зізнайтеся, вам подобається ваше нинішнє
життя?
— Я б сказав: швидше,
так, ніж ні. Бо не люблю одноманітного способу життя. А тут я не прив’язаний
до одного місця, за рік на
острові Корсика буваю щонайбільше чотири місяці.
Тобто ти постійно рухаєшся, ведеш активний спосіб
життя, відкриваєш для
себе щось нове, хоч загалом служба дуже непроста.
■ Вважається, якщо людина кілька років прослужила у Французькому іноземному легіоні, вона вже
стала справжнім європейцем. І все ж не можу не запитати, чи збираєтеся повернутися в Україну.
— Так, звісно. Франція
— дуже розвинена держава, вона добре піклується
і про своїх громадян, і про
іноземців, які працюють
тут. Але моєму серцю ближча Україна. ■
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■ ОЛІМПІАДА

Олексій ПАВЛИШ
Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли на рік (планується, що змагання пройдуть із 23 липня по 8 серпня 2021
року), проте в оргкомітеті визнають, що поширення 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 наполегливо працювати над підготовкою до
Олімпіади», — заявив директор оргкомітету Ігор в Токіо Тосіро Муто.
Про серйозність ситуації свідчить і той
факт, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах через пандемію
коронавірусу скасував свій візит до Японії,
запланований на травень. Бах мав перевірити хід підготовки до Олімпіади.
У зв’язку з перенесенням Олімпіади МОК вирішив продовжити і терміни
кваліфікаційних турнірів — вони мають
завершитися 29 червня наступного року. А
5 липня 2021-го Національні комітети мають подати остаточні списки спортсменів,
які візьмуть участь у змаганнях.
Наразі ж визначено володарів 57 відсотків ліцензій — організатори запевнили,
що всі вони збережуть путівки на Ігри.
При цьому кваліфікаційний період у

Коли всі «в мінусі»
Організатори Олімпіади в Токіо
підраховують фінансові втрати,
а спортсмени корегують плани
легкій атлетиці призупинили до 1 грудня
2020 року: результати, показані в цей період, не будуть враховуватися до світових
рейтингів та відбору на Ігри. Але результати спортсменів, які вже виконали олімпійські 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 рішення зіграло нам на руку. Буде час якнайкраще підготуватися до фінішу олімпійського
відбору», — сказала шаблістка української збірної Аліна Комащук.
Її колега по команді, титулована Ольга Харлан, якій для повного комплекту не
вистачає лише особистого «золота» Ігор,
визнала, що її мета на змагання в Токіо

змінилась. Якщо раніше Ольга розраховувала тільки на нагороду найвищого ґатунку, то зараз налаштовується завоювати будь-яку медаль та насолодитись моментом.
«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 «золото», але не отримуєш його, можеш розчаруватись та не радіти «сріблу». Це неправильно, бо ти виграєш медаль Олімпійських ігор», — зізналась Ольга.
«Перенесення Олімпіади вважаю для
себе одним із найкращих сценаріїв. Бо
наразі через мікротравми не можу тренуватися на всі 100%. Зараз же буде час
добре відпочити, відновитися, а потім почати підготовку до головних змагань», —
шукає позитив чемпіонка світу з вільної
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❙ У зв’язку з перенесенням Олімпіади МОК вирішив продовжити
❙ і терміни кваліфікаційних турнірів.
❙ Фото з сайта metro.tokyo.lg.
боротьби Алла Черкасова.
Рішення МОК вплинуло не лише на
плани спортсменів, а й на фінанси організаторів Ігор і федерацій. Так, Національний олімпійський комітет США через відтермінування Олімпіади не отримає фінансування на 200 мільйонів доларів, Федерація велоспорту Сполучених
Штатів скоротила або відправила у відпустки 40% співробітників, а Федерація веслування скоротила свій штат на третину.

«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 лотереї «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 формується 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 непрозорий пакет (мішок), який не дає змоги бачити кульки при їх витягуванні. Голова тиражної комісії однією рукою в рукавичці, 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, виграшними 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 використання залишкового фонду лотереї визначаються Оператором відповідно 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, підлягають виконанню
на раніше діючих умовах.
3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.
Генеральний директор

Проте найбільшого удару перенесення завдасть економіці Японії та призведе до фінансових втрат, які, за даними
британських ЗМІ, перевищать 5,8 мільярда доларів. Зокрема, може бути втрачений прибуток від спонсорських та рекламних контрактів у розмірі 4,4 мільярда
доларів, а прогнозовані витрати на утримання, ремонт та управління стадіонами
та Олімпійським селищем становитимуть
210 мільйонів доларів. ■

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 Оператором відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державні лотереї в Україні» і ліцензійних 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, 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.

Бочковський А.С.

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»
«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 формується 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, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд лотереї є частиною призового фонду лотереї. Порядок та
напрямивикористаннязалишкового фонду лотереївизначаються Оператором відповіднодо Податкового кодексу України, Закону України «Про державні лотереї в Україні» і ліцензійних умов.»

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 тиражної 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 відповідно 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, підлягають виконанню
на раніше діючих умовах.
3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

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

Генеральний директор

Бочковський А.С.

Бочковський А.С.

Читайте
в наступному
номері:

16

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

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ 2020

■ ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМО!

Біполярний розлад
— це серйозно
Селена Гомес зізналася у хворобі
Про те, що у відомої американської співачки Селени Гомес
серйозні проблеми з психічним
здоров’ям, було відомо давно.
Зірка не раз потрапляла у лікарню, де «корегувала» свою психіку. Так, у 2018-му вона потрапила в лікарню з психічним розладом, який стався через проблеми в особистому житті — вони з
Джастіном Бібером, із яким Селена зустрічалася з 2011 року,
вирішили остаточно розійтися,
адже співак оголосив про заручини з моделлю Хейлі Болдуїн.
Узагалі ці стосунки нагадували
американські гірки — то вниз,
то вгору. Таку амплітуду почуттів не витримав би навіть товстошкірий, 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 Сайрус, що їй діагностували серйозну психічну недугу - біполярний
розлад. Після 2018-го Селена не
Варка ВОНСОВИЧ
Коли на початку пандемії китайці масово
скуповували туалетний папір, решта жителів
нашої планети потішалися над ними: невже
на карантині жителі Піднебесної стали більше їсти? Та скринька з секретом легко відчинялася, оскільки китайці просто носили з собою 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 Китаю зазнала ураження цією недугою. А далі покотилося: Азія, Європа, а тепер і США.
Так, лише за останній тиждень жителі
США скупили у мережі супермаркетів Walmart

раз зверталася до
лікарів по допомогу, оскільки самотужки впоратися
з особистими проблемами їй не вдавалося. Хворобу не
відразу діагностували, хоча співачка
зверталася в найкращі клініки країни.
Та й про такі розлади якось не прийнято зізнаватися в американському суспільстві,
де всі живуть
під гаслом «Все
окей!». Проте
заганяти проблему під килимок — не
вихід, каже зірка. Особливо гостро це питання
стоїть перед підлітками, яким
іноді нема з ким
обговорити свої
проблеми. ■

❙ Селена Гомес.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №33

■ ПРОБІ!

Рулони проти зарази
Американці скуповують туалетний папір
330 мільйонів рулонів туалетного паперу. Здавалося б, це всього лишень по рулону на одного 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 такого потрібного товару першої необхідності. Тож
власник мережі Walmart Дуг МакМіллон звернувся до споживачів із закликом не створювати ажіотажу, адже товарів вистачає і їх запаси

постійно поповнюються (як і таких на сьогоднішній день життєво необхідних, як санітайзери та дезінфектори). Та люди є люди, навіть
у таких багатих і «ситих» країнах, як США. А
може, вони просто подивилися фільм—пророцтво 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. ■

сан і титул ченця в православ’ї, головний настоятель чоловічого монастиря. 5. Самоназва перської мови.
9. Слово, складене з перших літер
якоїсь фрази. 10. Дворянський титул. 11. «... зрушив комунар бетонносвітові підпори» (Василь Еллан-Блакитний). 13. Ім’я хасидського цадика, на могилу якого до Умані щоосені
приїжджають тисячі хасидів. 14. Річка, в якій хрестився Ісус Христос. 17.
Залишки стебел злаків, що лишаються на полі після збору урожаю.
19. Корінь рослини, який використовують для суші, випікання пряників
та лікування від застуди. 21. Розпорядчий документ, який видають царі
і президенти. 23. Батько по-казахськи. ■
Кросворд №31
від 7 квітня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
15 квiтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

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.

мінлива
хмарність

Захід

0…-5
+6…+11

0…-5
+7…+12
Схід

хмарно

Центр

+1…+6
+6…+11

+1…+6
+6…+11

дощ

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

сніг

Південь +1…+6
+8…+13
дощ,
гроза
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По горизонталі:
2. Модний атрибут сучасного
хіпстера. 6. Річка, над якою стоїть
міст Мірабо. 7. Прилад для відстеження курсу польоту літака. 8. Великий мішок. 10. Російська розвідувальна контора, чиїх співробітників
регулярно затримують на Донбасі.
12. Сплав міді та алюмінію, який на
початку минулого століття широко
використовувався в літакобудуванні. 15. «Не смійтеся, чужі люди. ...
— домовина розвалиться, і з-під
неї встане Україна!» (Тарас Шевченко). 16. Відомий фільм Єжи Гофмана про лікаря, який втратив пам’ять.
18. Військова формена сорочка, характерна для часів Другої світової
війни. 20. Давньоєгипетське космічне божество, уособлення первинного
водного хаосу, першого океану. 22.
Смерть близької людини. 24. Перша
«професія» євангеліста Матвія. 25.
Велика сітка для пошуку і знешкодження мін. 26. Півострів, який Олександр ІІ у 1868 році продав американцям.
По вертикалі:
1. Визнаний фахівець у якійсь
галузі мистецтва, учитель, наставник. 2. Головна подія казки про Попелюшку. 3. Артюр ... — один із літературних псевдонімів поета Василя Еллана-Блакитного. 4. Найвищий
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Кажуть, що для профілактики треба перед сном випити 50 грамів горілки. 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 повернулися з магазину, зняли маски, і я побачив, що поряд зі мною чужа дружина.
***
— Семене Марковичу, а чого ви
не носите маску?
— Мені 73 роки. У мене гіпертонія, тахікардія, гастрит, камені в нирках, алергія на кішок. Тому якщо в мій

організм потрапить вірус, йому таки
доведеться стати у чергу.
***
В аптеці:
— Що краще для чоловіка валідол чи валеріанка?
— А який діагноз?
— Туфлі за три тисячі.
***
Зустрічаються дві приятельки:
— А ти чому не на роботі?
— Я на лікарняному, у мене виробнича травма.
— Яка може бути виробнича травма на карантині?
— Потягнула м’язи щелепи, коли
позіхала.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009033
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 191
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок, середу,
п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

1234567890

Дара ГАВАРРА

