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Дмитро Хоркін: Ми мусили виправити 
цю хибу, відійти від шкільництва

стор. 7»

Через чотири роки суд 

Миколаєва допитав 

головного свідка у 

резонансній справі 

Миколи Романчука

Як тільки Римма Зюбіна закінчила 

читати Радіодиктант національної 

єдності-2020, на електронну пошту 

надійшло одразу сім тисяч листів, а 

до кінця дня було вже десять тисяч

Замiсть крейсерiв — пiдземнi 
ходи

Президент шахраїв не здає

Реваншистське 

оточення 

Зеленського 

спонукає до акцій 

протесту

У вітчизняному хокеї гаряча пора: не за горами вибори нового президента ФХУ.
Фото з сайта hcdonbass.com.
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стор. 15»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,239 грн 

1 € = 34,258 грн

1 рос. руб. = 0,382 грн

Конгрес 
відкритих дверей
Клуби-засновники Української хокейної ліги вимагають реформи ФХУ й погрожують 
зупинити чемпіонат країни
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П’ять очікуваних пріоритетів «Кримської платформи». «По-перше, безпека, включно зі свободою мореплавства. 

По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. По-третє, захист прав 

людини та міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-

п’яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище». 

Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ 

України

УКРАЇНА МОЛОДА

ОСУД

Крим — 
величезна 
військова база 
Генасамблея ООН 
підтримала резолюцію щодо 
мілітаризації окупованого 
Росією півострова
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Генеральна асамблея ООН на засіданні 
в понеділок, 7 грудня, підтримала проєкт 
посиленої резолюції України про проб лему 
мілітаризації Криму Росією. Резолюція 
«Проблема мілітаризації Автономної Рес-
публіки Крим i міста Севастополь, а також 
частин Чорного та Азовського морів» закли-
кає до консолідації зусиль iз метою деокупа-
ції Криму.
 Постійний представник України при ООН 
Сергій Кислиця опублікував результати го-
лосування: проти української резолюції про-
голосували 17 країн, у тому числі Росія, а та-
кож Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, 
Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, 
Лаос, М’янма, Нікарагуа, Сербія, Судан, Си-
рія, Венесуела, Зімбабве. Чудова, компанія, 
чи не так? «За» ухвалення документа висло-
вилися 63 країни, ще 62 — утрималися.
 Як зазначили в постійному представниц-
тві України в ООН, головна мета цієї резо-
люції — забезпечення виведення російсь-
ких військових iз Криму. За словами мініс-
тра закордонних справ України Дмитра Ку-
леби, в резолюції засуджується російська 
тимчасова окупація Криму та зазначається, 
що така окупація становить загрозу міжна-
родній безпеці. У резолюції підтверджено, 
що окупація є незаконною і порушує міжна-
родне право і що окуповані території мають 
бути невідкладно повернуті під контроль Ук-
раїни. 
 У документі також вказано, що Росія пе-
ремістила на територію Криму озброєння, 
здатне нести ядерні заряди. Резолюція вима-
гає від Росії негайно припинити таку діяль-
ність. «У резолюції також наголошуєть-
ся, що російська окупація порушує стабіль-
ність міжнародних режимів верифікації та 
контролю над озброєннями, а саме Догово-
ру про відкрите небо, Договору про звичайні 
збройні сили в Європі, Віденського докумен-
та 2011 року про заходи довіри і безпеки», 
— наголосив Кулеба. Крім того, резолюція 
закликає Росію припинити мілітаризацію 
освіти в Криму — шкільну військову підго-
товку кримських дітей, метою якої проголо-
шується їхня майбутня служба в збройних 
силах РФ.
 «Ухвалення резолюції свідчить про те, 
що мілітаризація Криму, яка здійснюєть-
ся Росією як державою-окупантом, зали-
шається в центрі уваги міжнародної спіль-
ноти, яка розглядає перетворення Криму на 
величезну військову базу як пряму загрозу 
безпеці й стабільності в регіоні», — йдеться 
в заяві Кулеби. За словами міністра закор-
донних справ України, в резолюції вкотре 
вказано, що «окупація Криму Росією — не-
законна». Ухвалення посиленої резолюції 
щодо мілітаризації Росією Криму дозволить 
чинити ще більший правовий тиск на Моск-
ву, заявив Дмитро Кулеба. Він додав, що те-
пер Україна має в своєму юридичному арсе-
налі «додатковий переконливий політико-
правовий аргумент для просування деоку-
пації Криму».
 Нагадаємо, ця резолюція щодо Криму є 
третьою. У грудні 2019 року Генасамблея 
ООН ухвалила резолюцію про захист прав 
людини в анексованому Росією Криму, а у 
грудні 2018 року — запропоновану Украї-
ною резолюцію про російську «мілітари-
зацію Криму і міста Севастополь, а також 
районів Чорного та Азовського морів». ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Активісти харківської громадської 
організації «Фрайкор» удруге за остан-
ній місяць облили стіни та східці місце-
вого офісу партії ОПЗЖ, натякаючи на 
пролиту кров. У листопаді такою акцією 
патріоти висловили протест проти забо-
рони Дарницьким судом столиці нового 
тиражу книги Вахтанга Кіпіані «Справа 
Василя Стуса». А цього разу виступили 
проти участі проросійської сили у влад-
них структурах регіону. «Підготовка 
ОПЗЖ до першого засідання міської та 
обласної рад йде повним ходом, — зали-
шили вони «художнє» послання на тій 
же будівлі. — Невідомі патріоти нагаду-
ють, що колаборантам не місце у владі 
Харківщини». 
 Як «УМ» уже повідомляла, на остан-
ніх виборах «Опозиційна платформа — 
За життя» поступилася першістю «Бло-
ку Кернеса — «Успішний Харків», на-
бравши в обох радах відповідно 20,96 i 
21,33 відсотка голосів. Водночас пред-
ставники іншого прокремлівського про-
єкту — «Партія Шарія» — спромогли-
ся потрапити лише до міськради, що го-
ворить загалом про зниження симпатій 

харків’ян до явно проросійських полі-
тичних сил. Але це не заважає останнім 
упевнено триматися на плаву, акумулю-
ючи у своїх осередках чималі кошти.
 За інформацією «Харківського анти-
корупційного центру», напередодні пар-
ламентських виборів ланцюг фінансу-
вання «шаріївців» сформувала родина 
екснардепа Володимира Кацуби. Зок-
рема, його колишня дружина Наталія 
Гордієнко наразі є головою обласного 
осередку цієї політсили. Їхній офіс роз-
ташований по вулиці Суздальські ряди, 
9, де міститься чимало фірм, засновни-
ки яких перераховують гроші партії. 
«Ця будівля належить двом компаніям 
— COMTERRA LIMITED i BT BAUTEX 
LTD, — запевняють у ХАЦ. — За даними 

британського бізнес-реєстру, бенефіціа-
ром цих фірм вважається Дар’я Гасан. Її 
батько, Олександр Цупило, був якраз по-
мічником нардепа Кацуби».
 Сама ж пані Наталя потрапила днями 
на сторінки ЗМІ не через активну полі-
тичну діяльність, а завдяки своїй любові 
до розкішного відпочинку. Фото з її пер-
сональної сторінки в Instagram опублі-
кувало видання KHARKIV TODAY. Там 
жінка залюбки ділиться своїми вражен-
нями від перебування на мальовничому 
курорті в північно-західній частині архі-
пелагу Мальдіви. Вона похвалилася тим, 
що її родина відпочиває тут постійно, й оз-
вучила список готелів, у яких, з її точки 
зору, варто зупинитися. Ціни там старту-
ють від 4 тисяч доларів за одну ніч. ■

РОЗКЛАДИ

Східний вектор
Проросійські партії процвітають у Харкові, 
однак їхня популярність iде на спад

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Упродовж попередньої доби на всіх 
ділянках відповідальності українсь-
ких підрозділів зафіксовано чотири 
порушення режиму припинення вог-
ню. Найгарячіше знову на Донець-
кому напрямку. Збройні формуван-
ня Російської Федерації відкривали 
вогонь у бік позицій українських за-
хисників неподалік Водяного, засто-
сувавши при цьому автоматичні стан-
кові гранатомети. У районі населеного 
пункту Новотроїцьке ворог застосував 
підствольні гранатомети та велико-
каліберні кулемети. Біля Авдіївки 
противник стріляв iз ручного проти-
танкового гранатомета. Серед особо-
вого складу Об’єднаних сил бо йових 
втрат i поранень немає. Нашi воїни ви-
явили факт інженерного обладнання 
позицій iз напрямку тимчасово оку-
пованої Горлівки в бік українських 
підрозділів у районі населеного пунк-
ту Південне.
 За словами офіцера генерально-
го штабу Анатолія Штірліца, втрати 
російсько-окупаційних військ упро-
довж минулої доби становили двi осо-
би — обидва випадки не бойові.
 Тим часом, за інформацією прес-
служби ООС, морські піхотинці од-
ного з батальйонів окремої бригади 
морської піхоти приїхали до міста 
Маріуполь, аби стати донорами крові 
та плазми й поповнити запаси цінної 
медичної сировини. Для них донорство 
давно стало доброю традицією. В бойо-
вому підрозділі — десятки воїнів, які 
регулярно поповнюють банк крові.
 «Українські військові завжди го-
тові допомогти цивільному населен-
ню, — говорить морпіх Павло Сухань. 
— Завжди готові відгукнутись на різні 
запити суспільства, в тому числі й на 
здачу крові. А вона потрібна завжди».
 Медична директорка станції пере-
ливання крові міста Маріуполь Алла 

Пономарьова додала, що банк крові 
регулярно поповнюється, в тому чис-
лі завдяки донорам-військовослуж-
бовцям.
 «Питання запасів крові на пос-
тійному контролі, особливо в таких 
прифронтових містах, як Маріуполь, 
— говорить медична директорка. — 

Станція переливання крові активно 
співпрацює з усіма медичними устано-
вами, в тому числі військовими шпи-
талями. Під час активних бойових дій 
поранень зазнають як військові, так і 
цивільні. Ми маємо бути готові в разі 
потреби забезпечити цінною сирови-
ною всіх, хто цього потребує». ■

Українські військові завжди готові допомогти цивільному населенню.
Фото пресслужби ООС.
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НА ФРОНТІ

Гарячий  Донецький 
напрямок
У прифронтовому Маріуполі морські піхотинці 
здають кров для цивільних

■

Людмила НІКІТЕНКО

  У Черкасах Служба безпе-
ки України викрила та при-
пинила діяльність проросій-
ського агітатора, який поши-
рював через соціальні мережі 
сепаратистські матеріали. 
Як повідомила «Україні мо-
лодій» Катерина Дрога з уп-
равління СБУ в Черкаській 
області, кіберфахівці встано-
вили, що місцевий житель 
— колишній військовий, вiн 
розміщував на персональній 
сторінці однієї із забороне-
них в Україні соцмереж ма-

теріали щодо зміни меж де-
ржавного кордону. Інформа-
цію для публікацій він брав iз 
пропагандистських інтернет-
видань РФ i сайтів незакон-
них збройних формувань.

 «Під час обшуку за міс-
цем проживання агітатора 
співробітники СБУ вилучи-
ли мобільні пристрої з доказа-
ми протиправної діяльності. 
Наразі слідчі СБУ повідоми-

ли фігуранту про підозру за 
ч. 1 ст. 110 (посягання на те-
риторіальну цілісність і недо-
торканність України) Кримі-
нального кодексу України», 
— говорить Катерина Дрога.
 Заходи з викриття агіта-
тора відбувалися під проце-
суальним керівництвом Чер-
каської обласної прокурату-
ри. Крім цього, СБУ викрила 
також у Дніпрі та Сумській 
області міжрегіональну ме-
режу агітаторів на поширенні 
через інтернет закликів, які 
становлять загрозу держав-
ній безпеці України. ■

СЕПАРАТИЗМ

За межею законів
Не ведіться на заклики інтернет-
пропагандистів

■
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ПОГЛЯД

«Мати 
апостолів»:
притча 
про віру
Людмила 
СЕМЕНЮК,
журналістка 
(FB) 

 Що можна протиставити жорсто-
кості та несправедливості цього сві-
ту? Нічого, крім віри. У назві стрічки 
недаремно є слово «апостол». Ця гли-
бока психологічна драма і є, по-суті, 
притчею про віру. Про віру в перемогу 
своєї країни і про любов до своєї дити-
ни як торжество добра над злом. 
 Фільм відомого режисера Зази Бу-
адзе — про звичайну українську жінку, 
яка всіма правдами та неправдами до-
бирається на окуповану ворогами тери-
торію, коли дізнається, що збито наш 
літак, у якому був її син. Фільм про те, 
як важливо в цьому житті бути хоч тро-
хи апостолом, бо тоді від твоєї віри хоч 
трохи та зміниться світ. 
 Безперечно, що Наталія Половин-
ка, відома актриса і співачка, у ролі ма-
тері — це найкраща жіноча роль се-
ред цьогорічних наших кінострічок. А 
ще тут не лише її прекрасний голос, а 
й музика Романа Григоріва та Іллі Ра-
зумейка, які записували свої саундтре-
ки у студії Національної спілки компо-
зиторів України та у Віденському Інс-
титуті електроакустичної музики. А ще 
тут прекрасна талановита робота кра-
щого вітчизняного оператора Олексан-
дра Земляного, яка гармонійно поєд-
нується і з музикою, і з болем. Болем 
втрати віри, болем втрати мужності, бо-
лем втрати життя... І болем повернен-
ня — мужності, віри, життя... Бо іноді 
повертати насправді ще болючіше, ніж 
втрачати. 
 А ще у цьому фільмі — багато 
драйву, екшну і карколомних пригод, 
вартих Голлівуду. І безперечно, що піс-
ля «Кіборгів» це найкращий українсь-
кий фільм про війну. Який дозволено 
демонструвати всього один тиждень! У 
країні, частина якої окупована ворогом, 
у країні, де за місяць загинуло шесте-
ро таких от синів, яких оплакують за-
раз такі ж матері, дозволено показати 
наше кіно — один тиждень. Українсь-
кий фільм, у який вкладені українські 
гроші — один тиждень. 
 І на презентацію якого, за зізнан-
ням акторів, відмовилися прийти 
«1+1», СТБ та чимало інших провідних 
каналів, бо у них «на війну — табу». 
Український фільм, на який майже не 
було реклами в кінотеатрах, і який ста-
вили у самий незручний час для пере-
гляду. 
 Точнісінько так само провалили в 
прокаті «Позивний Бандерас» того ж 
Зази Буадзе, захопливий пригодниць-
кий екшн про війну на Донбасі. 
 Скринька відкривається дуже прос-
то. Компанія з англійсько-загадковою 
назвою UFD (Ukrainian Film Distribution), 
що займається прокатом українсь-
ких фільмів, насправді є підрозділом 
російського кінодистриб’ютора «Геміні 
Фільм». 
 У стрічці «Мати апостолів» є один 
знаковий епізод. Абсолютно деморалі-
зована алкоголічка хоче здати окупан-
там нещасну жінку, яка таємно пробра-
лася на підконтрольну ворогам тери-
торію заради сина-льотчика. А потім у 
її запалених горілкою мізках таки кла-

цає щось совісне... На відміну від 
тих, хто тут і зараз продовжують 

пропивати та проїдати (з намаза-
ним на хліб маслом) свою рідну 
землю... ■

■

Ірина КИРПА

 Громадські слухання щодо перей-
менування вулиць в Одесі провели в ре-
жимі iнтернет-конференції. Люди, які 
зареєструвалися на сайті міськради, 
вносили свої пропозиції на порталі «Со-
ціально-активний громадянин». Йдеть-
ся про «декомунізований» проспект Мар-
шала Жукова та вулицю 25-ї Чапаєвсь-
кої дивізії.
 На захист перейменування вислови-
лися голова ветеранської ради Київсь-
кого району Венедикт Мотигін, члени 
історико-топонимічної комісії пані На-
талія Мотирева та Олена Каракіна. Ка-
тегорично проти повернення старих назв 
вулицям виступають депутати Одеської 
міськради від «Європейської Солідар-
ності» Петро Обухів та Жанна Мандри-
ченко, голова філіалу Українського ін-
ституту національної пам’яті Сергій Гу-
цалюк, головний редактор видання «Ви-
борчком» Валерій Болган, Ілля Попков 
з ГО «Традиція та порядок» й Олександр 
Степанюк з організації «Спільна мета».
 До 4 лютого уже наступного року ко-
жен одесит через спеціальний сервіс «Гро-

мадське обговорення» на вебпорталі «Со-
ціально активний громадянин» зможе за-
лишити свої зауваження щодо перейме-
нування вулиць в Одесі. 
 Нагадаємо, у 2016 році у рамках деко-
мунізації тодішній глава Одеської ОДА 
Мiхеїл Саакашвілі своїм розпоряджен-
ням перейменував їх на проспект Небес-
ної сотні та вулицю Інглезі. Нові імена от-
римали й інші об’єкти в Одесі, що викли-
кало обурення проросійськи налаштова-
них городян і стало початком тривалих 
судових розглядів.
 У 2017 році міськрада на чолі уже з но-
вим мером проголосувала за повернення 
радянських назв, але суд це рішення ска-
сував як таке, що суперечить закону Ук-
раїни.
 Прокуратура Одеської області донині 
веде кримінальне провадження за фак-
том повернення вулицям старих назв, 
проте поки що однозначного рішення з 
цього питання не ухвалено.
 Зокрема, старі назви повернули ву-
лиці та провулку Бабушкіна, вулицям 
25-ї Чапаєвської дивізії, Бірюкова, Гай-
дара, Терешкової, Гончарова, Обнорсько-
го, Бєлінського, Бадаєва, Богданова — 

як таким, що не підпадають під дію деко-
мунізаційного закону.
 Тим часом активісти обурені демар-
шем влади та йдуть на акції непокори. 
Вже проведено акцію-перформанс біля 
пам’ятника Жукову, його облили черво-
ною фарбою.
 На початку грудня під монументом 
російської імператриці Катерини ІІ ук-
раїнські патріоти палили фаєри та вима-
гали демонтувати чужорідний для пів-
денного міста об’єкт.
 — Це пам’ятник катам України, які 
знищували наш народ, то, може, прийш-
ла пора його викинути на смітник, щоб 
привести до тями одеських чиновників? 
— запитує один з учасників акції протес-
ту. — Багатьом незрозуміло, чому в ук-
раїнському місті відверто ігнорують за-
кон про декомунізацію та зберігають мо-
нумент російській цариці, яка знищила 
Запорозьку Січ та узаконила кріпацтво. 
А замість відновлення історичної спра-
ведливості нас тепер переслідує поліція, 
погрожуючи штрафами та реальними 
термінами покарання — тим, хто при-
йшов захистити українську історію від 
свавілля.
 Прибрати пам’ятник Катерині ІІ на-
магаються вже вісім років поспіль, од-
нак одеські суди чомусь не поспішають 
діяти відповідно до законів України. На-
гадаємо, що в липні 2019 року Консти-
туційний Суд визнав конституційним 
закон «Про засудження комуністично-
го та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарного режиму в Україні 
та заборону пропаганди їхньої символі-
ки». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО      

 Жваво розрекламоване 
свого часу владою «Велике 
будівництво» не відповідає 
дійсності, а сумнівні тендери 
й недобудови ріжуть око, пе-
реконують посвячені у циф-
ри і факти. Окрім доріг, най-
важливішою частиною цієї 
президентської програми є 
облаштування соціальної ін-
фраструктури: шкіл, садоч-
ків, амбулаторій, спортивних 
об’єктів.
 Відповідно до звітів Мін-
регіону випливає, що в лис-
топаді 2020-го готовність 
об’єктів «Великого будівниц-
тва» по країні становить 92%. 
Школи нібито готові на 95%, 
садки — на 94%, спортивна 
інфраструктура — на 91%. 
Але якщо детально вивчи-
ти офіційний сайт «Великого 
будівництва», нескладно по-

бачити там зовсім іншу цифру 
— 64%. А багато об’єктів мо-
жуть надовго залишитися дов-
гобудами.
 Аналіз тендерів на Prozorro 
дає можливість побачити на-
явність схем, знайомих нам 
по дорогах, а саме: з «додат-
ковими угодами» з будівниц-
тва соціальної інфраструкту-
ри й навіть розриву угод щодо 
об’єктів без повернення пла-
тежів у держбюджет.
 Нещодавно підлив олії у 
вогонь ексміністр фінансів 
уряду Шмигаля, а перед тим 
в.о. міністра фінансів у 2009-
2010 роках, спочатку рад-
ник президента Порошенка 
(2016-2019) і так само вже  
колишній радник керівника 
ОПУ Андрія Єрмака — Ігор 
Уманський. Він у пух і прах 
на спеціально зібраній прес-
конференції розкритикував 
«Велике будівництво», не 

оминувши увагою й закатані 
в асфальт мільярдні кошти із 
«ковід-фонду». 
 «Із початку «Великого 
будівництва» почались зміни 
у вимогах до тендерної доку-
ментації. За дивним збігом об-
ставин новим вимогам відпові-
дають лише шість компаній 
— улюбленці долі, або «кар-
тель», як їх називають коле-
ги. Вигравати смачні тендери 
можуть лише вони. Але якщо 
придивитись — ці компанії не 
завжди будують дороги безпо-
середньо, а перепродають під-
ряди субпідрядникам із дис-
контом 30-40%», — написав 
Уманський у «Фейсбуцi».
  За словами Умансько-
го, 2020 рік запам’ятається 
українцям надовго не лише 
через недолугу боротьбу 
з пандемією, а й через без-
прецедентний рівень зрос-
тання корупції та втрату 
владою адекватного сприй-
няття реальності. Прикла-
дом останнього, на його дум-
ку, є саме програма «Велике 
будівництво». Він пояснює, 
що якщо скласти всі тенде-
ри цих шести компаній та 

вирахувати всі «дисконти», 
сума на будівництво склада-
ми близько 36 мільярдів грн. 
Саме таку суму додатково 
виділили Укравтодору з Фон-
ду боротьби з коронавірусом. 
 Не останню роль у «велико-
му будівництві» грає міністр 
розвитку громад та територій 
України Олексій Чернишов, 
який має тісний контакт із го-
ловами ОДА й у спілкуванні 
з «губернаторами» щодо інф-
раструктурних об’єктів. При 
всій видимій активності по-
садовця  кількість недобудов 
свідчить про інше.
 Наприклад, у місті Чер-
воноград Львівської облас-
ті 1 листопада повинні були 
 здати спорткомплекс. Утім  
роботи не завершені. Або ре-
конструкції стадіонів столич-
них шкіл №194 та №252. Пла-
нова дата завершення робіт — 
31 грудня 2020 року, а заяв-
лений ступінь готовності робіт 
породжує сумніви в тому, що 
все справдиться. Чи реконс-
трукція незавершеного будів-
ництва під дитячий садок у 
селі Чоповичі  Житомирської 
області. З держбюджету виді-
лили 11,7 млн грн, а з місце-
вого — 1,3 млн. До 31 грудня 
2020-го повинні були заверши-
ти, але навряд чи встигнуть, 
 У селі Жобрин Рівненської 
області не встигли здати ЗОШ 
І-ІІІ ст у строк. Повинні були 
відкрити на початок навчаль-
ного року, профінансували ро-
боти з держбюджету на 30 млн 
грн, витрати з місцевого бю-
джету — 34 тис. гривень. Не-
здана вчасно школа, це перша 
черга будівництва,  — реконс-
туйований Будинок культу-
ри. Готова на 95 відсотків,  ка-
жуть місцеві. А друга черга — 
їдальня, спортзал і майстерня 
— будуть будуватися... Схожа 
ситуація в Закарпатській об-
ласті, в селі Батьово, де також 
не встигли здати школу до ве-
ресня.
 Додамо, що загалом в Ук-
раїні наразі близько трьох ти-
сяч недобудов — об’єктів, які 
потребуватимуть ухвалення 
окремих рішень щодо їхнього 
введення в експлуатацію. ■

ПРОТИСТОЯННЯ

Війна назв і пам’ятників
Катерина ІІ, Гайдар і Терешкова «на службі» 
у проросійських сил

■

Великий пшик?
Школи й садочки будують довго

Перша черга будівництва нової школи у Жобрині готова на 95 відсотків.
Фото Рівненської ОДА.

❙
❙

ІНФРАСТРУКТУРА■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Те, що в оточення президента Володи-
мира Зеленського входить чимало ак-
тивних діячів ПР (партії реваншу), не є 
таємницею за сімома замками. 
Давно помітно, що реваншистські 
подільники отримали чіткий інструк-
таж — кінчати цей «майданівський 
безлад» і встановлювати давні пра-
вила гри за лекалами Кремля — та 
намагаються втілювати цей задум у 
життя. Однак за будь-якого сценарію 
Володимира Зеленського, псевдо-
демократичного президента України 
перехідного етапу від періоду авто-
ритаризму через період хаотичного 
авторитаризму до... сподіваємось, 
демократичного суспільства, але вже 
з іншим поводирем, — це жодним чи-
ном не врятує від повного й безумов-
ного визнання більшістю прихильни-
ків його неспроможності. Так активно 
почати — й так по-синьо-білому па-
сивно закінчувати?! Вражаючий медо-
вий кінець!
І продемонстрована скромна вечеря з 
квашеною капустою на столі у батьків, 
де поміж тарілок не вистачало лише 
невеликого білборда: «Люди! Я свій! 
Я такий, як ви!» — вже ситуації не 
врятує.
Бо що б там не намагалось робити 
реваншистське оточення президента, 
громадянське суспільство навряд чи 
спокійно спостерігатиме за пасивною 
здачею України.

Точка відліку
 Перші дні грудня ознаменувалися 
народним спротивом. Акцію протесту 
«Корупціонери з офісу президента — 
поза законом» організував Національ-
ний корпус. 
 ЗМІ з посиланням на власні джере-
ла повідомляли, що 2 грудня заступ-
нику глави офісу президента Олегу Та-
тарову мали оголосити підозру в пере-
дачі хабара. Однак, за інформацією 
організаторів протесту, генпрокурор-
ка Ірина Венедіктова заблокувала її 
вручення. Водночас детективи НАБУ 
помітили в реєстрі постанову про замі-
ну прокурорів. Це рішення також при-
йняла сама Ірина Венедіктова та ввела 
себе у справу.
 За інформацією НАБУ, свідчен-
ня проти Татарова нібито надав скан-
дальний екснардеп-забудовник Мак-
сим Микитась. Він і сам проходить у 
корупційній справі, але вирішив піти 
на угоду зі слідством і «здав» Олега 
Татарова.
 Татаров нібито на прохання забу-
довників домовився про написання по-
зитивної експертизи на користь при-
ватної компанії-забудовника. Він бу-
цімто був посередником у передачі ха-
бара.
 Водночас заступник голови офісу 
президента Олег Татаров зробив свою 
заяву щодо директора Національного 
антикорупційного бюро Артема Сит-
ника, мовляв, він є «корінням проб-
лем в антикорупційній політиці дер-
жави» й не має «морального права» 
очолювати НАБУ.
 Також, за словами Татарова, Сит-
ник втратив моральне право обіймати 
посаду керівника НАБУ, оскільки сам 
внесений до реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення.
 Учасники акції протесту переда-
ли в офіс президента вимоги звільни-
ти заступника глави ОП Олега Тата-
рова, самого главу ОП Андрія Єрмака 
та генпрокурорку Ірину Венедіктову з 
займаних посад. 
 «Зеленський оточив себе татаро-
вими, котрі придушували протести 
на Майдані сім років тому. Зеленсь-
кий свій вибір зробив: він шахраїв не 

здає», — йдеться у заяві активістів ак-
ції протесту. 
 Загалом учасники мітингу наго-
лосили, що завдання громадянського 
суспільства — аби всі сили, які пре-
тендують на лідерство, виступили з 
протестом проти збереження Татаро-
ва на посаді в офісі президента.

Маятник неузгоджених політзаяв
 В офісі президента повідомили, що 
заява Татарова не стосується позиції 
глави держави, й не просто відхрести-
лись від заяви заступника Єрмака, а 
запустили взаємовиключні тези. 
 Отже, в офісі президента до заяви, 
що слова Татарова стосовно Ситника 
є його особистою позицією, додали, 
що заступник голови ОПУ підтримує 
політику Зеленського у сфері бороть-
би з корупцією.
 «Як неодноразово заявляв пре-
зидент України Володимир Зеленсь-
кий, визнання неконституційними 
окремих положень Закону «Про На-
ціональне антикорупційне бюро Ук-
раїни» хоч і створювало загрозу для 
роботи НАБУ, але, зрештою, не змог-
ло зруйнувати легітимність і незалеж-
ність як Національного антикоруп-
ційного бюро, так і його чинного ди-
ректора. Та найближчим часом цей за-
кон буде вдосконалено для його повної 
відповідності Конституції України», 
— йдеться в оприлюдненому повідом-
ленні.
 Крім того, сам Татаров зазначив, 
що є членом команди президента і під-
тримує його вектор у роботі з міжна-
родними партнерами щодо зміцнення 
незалежності антикорупційних ор-
ганів.
 «... Я висловив свою особисту дум-
ку, яка жодним чином не впливає на 
мою підтримку всіх законодавчих 
ініціатив президента щодо зміцнення 
незалежності всіх антикорупційних 
органів», — сказав він.
 У свою чергу голова офісу прези-
дента Андрій Єрмак заявив, що пози-
ції щодо діяльності антикорупційних 
органів, висловлені на останньому за-
сіданні Нацради з питань антикоруп-
ційної політики, є «єдиними пріори-
тетними для команди президента Во-
лодимира Зеленського».
 Отже, історія довкола усунення 
Артема Ситника почалася у жовтні, 
коли Окружний адмінсуд Києва вирі-
шив, що директор НАБУ Артем Сит-
ник має передати свої повноважен-
ня одному зі своїх заступників — для 
виконання рішення КС. Суд встано-
вив термін для виконання рішення — 
один місяць.
 Пізніше у Раді зареєстрували за-
конопроєкт про внесення змін до за-

кону про НАБУ. Його ініціатором є 
прем’єр Денис Шмигаль і низка нар-
депів. Згідно з пояснювальною запис-
кою, ухвалення цього законопроєкту 
дозволить виконати рішення КСУ від 
27 жовтня, а також забезпечити безпе-
рервність діяльності НАБУ.
 Наприкінці серпня Конституцій-
ний Суд визнав  неконституційним 
указ про призначення Артема Сит-
ника на посаду директора Національ-
ного антикорупційного бюро. Тоді в 
офісі президента заявили, що чекають 
«чесного та прозорого конкурсу ново-
го керівника».
 Нагадаємо, що Ситник був призна-
чений директором Національного ан-
тикорупційного бюро у квітні 2015 
року президентом Петром Порошен-
ком. І це ключова партія усіх цих ри-
туальних танців довкола зміщення 
Ситника.
 Адже ще в травні 2020 року до 
Конституційного Суду надійшло по-
дання  51 народного депутата щодо 
конституційності указу президента 
про призначення Ситника директо-
ром НАБУ. На їхню думку, президент 
вийшов за межі своїх конституційних 
повноважень та порушив встановлену 
ч. 4 статті 5 Конституції, що заборо-
няє узурпацію державної влади.

«Союз нерушимий»
 Попри вимоги мітингувальникiв, 
iмовірність заміни Андрія Єрмака на 
посаді глави офісу президента міні-
мальна. Він є одним iз ключових грав-
ців у згаданій партії реваншу. Ук-
раїнські аналітики вказують на достат-
ньо міцну спілку між президентом та 
шефом його канцелярії. Хоча, зважаю-
чи на те, як він себе несе й позиціонує, 
вітчизняні журналісти давно охрести-
ли Єрмака «віцепрезидентом». 
 Політичний аналітик Павло Нусс 
не спостерігає за Володимиром Зе-

ленським прагнення позбутися глави 
свого офісу. Хоча сам Єрмак має щодо 
цього певну пересторогу.
 «Єрмак зберігає колосальний вплив 
на Зеленського, — каже експерт, — і 
робить усе можливе, щоб обмежити 
контакти свого підопічного. Причо-
му не лише з представниками так зва-
ної третьої сторони, а й iз членами най-
ближчого оточення — «кварталівця-
ми». 
 Павло Нусс також не виключає, що 
синхронізоване «захворювання—гос-
піталізація—одужання» Зеленсько-
го—Єрмака від ковіду схоже на спла-
нований сценарій самого Єрмака. 
 На думку ж експерта аналітично-
го центру Kyivstratpro Тараса Семе-
нюка, складно як підтвердити, так і 
спростувати можливу планову синх-
ронну госпіталізацію президента та 
голови ОП. 
 Ще один співробітник офісу прези-
дента, радник Єрмака Михайло Подо-
ляк, також потрапив під пильний при-
ціл преси. Зокрема, через те, що у свій 
час працював разом із кремлівським 
пропагандистом, блогером Анатолієм 
Шарієм, проти останнього нещодавно 
СБУ відкрила кримінальне провад-
ження.
 Отже, Михайло Подоляк переконує, 
що немає жодних взаємин із проросій-
ським журналістом Анатолієм Шарієм. 
Хоча підтвердив, що свого часу вони ра-
зом працювали: Михайло Подоляк був 
редактором на сайті «Обозреватель», а 
Шарій — журналістом.
 «У мене немає з ним ані конфлік-
ту, ані приятельських стосунків. Я до 
всіх завжди ставлюся нейтрально», — 
наголосив Подоляк.
 Однак сайт Шарія акредитували на 
неодноразово критиковану прескон-
ференцію президента, а багато інших, 
зокрема демократичних, ЗМІ — ні.
 Щодо цих закидів, то Подоляк ко-
ментував, що не займався акредита-
цією на пресконференцію та не міг 
впливати на список допущених туди 
ЗМІ.
 «Також я знаю про особисті кон-
флікти деяких співробітників Офісу 
президента з журналістами та вважаю, 
що це неприпустимо. Й останнє, жур-
налістика та пропаганда — дві великі 
різниці, — зауважив радник керівника 
ОП і додав: — У Шарія, власне, більше 
пропаганди, аніж журналістики».

Банкова невивчених уроків
 Якщо влада, за визначенням рад-
ника глави ОП Михайла Подоляка, не 
сприймає критику ЗМІ, то чому ро-
бить вигляд, що тих, хто відверто го-
ворить про гнійники на тілі держави, 
котрі необхідно відкривати й лікува-
ти, просто не існує? 
 Очевидно, тому що те, що для пат-
ріотично налаштованих громадян — 
перемога й рух уперед, для нинішніх 
мешканців високих владних кори-
дорів — смерть. 
 Акція протесту проти «корупціо-
нерів з офісу президента» отримала 
своє логічне продовження дев’ятого 
грудня,  у міжнародний день бороть-
би з корупцією. 
 До Національного корпусу долучи-
лись інші патріотичні політичні сили 
та громадські діячі, зокрема Олексій 
Гриценко, Єгор Соболєв та ін. 
 Ще напередодні акції ініціатори 
заявляли: «Сподіваємось, у прези-
дента Володимира Зеленського виста-
чить розуму звільнити підозрювано-
го НАБУ в корупції. А якщо не виста-
чить, то його змусять».
 Взагалі-то хороших демократій не 
буває. У кожної свої виразки та свої 
рани. Але наша, замішана на отрутах 
корупції, особливо небезпечна. Вона сіє 
зневіру в саму можливість справедливо-
го суспільного життя і боротьбу iз сис-
темними зловживаннями, вона підка-
зує громадянам простий вихід — назад, 
у міфічну совкову рівність. Наші фор-
ми демократичного правління обтяжені 
безвідповідальністю тих, хто ось уже 
більше двох десятиліть просить грома-
дян повірити йому, або їй, та обіцяє те, 
чого хочуть виборці й наступного дня 
вже забуває свої обіцянки. ■

НЕ ХОЧЕШ — ЗМУСИМО

Президент шахраїв не здає
Реваншистське оточення Зеленського спонукає до акцій протесту

■

Нацкорпус: якщо не ми, то хто?❙

Тренд влади.❙
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позиції 
Президент-диктатор 
Венесуели «підім’яв» 
під себе і парламент 
країни
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Партійний блок глави Венесуе-
ли Ніколаса Мадуро отримав кон-
троль над парламентом за підсум-
ками виборів, що відбулися в неді-
лю, 6 грудня. Національна асамб-
лея до цього була єдиним органом 
влади, контрольованим опози-
цією. Як заявили у виборчій ко-
місії країни, прихильники Маду-
ро отримали майже 68% голосів. 
Опозиція висловила незгоду з ре-
зультатами.
 Явка на виборах по той бік оке-
ану мало чим відрізняється від єв-
ропейських країн. Якщо на попе-
редніх парламентських виборах 
на венесуельські дільниці при-
йшло 74% громадян із правом го-
лосу, то цього разу — лише близь-
ко 31% громадян. Почасти це по-
яснюється тим, що лідер опози-
ції Хуан Гуайдо відмовився від 
участі у виборах і закликав своїх 
прихильників бойкотувати голо-
сування. Чинний глава Венесуе-
ли Ніколас Мадуро в свою чергу 
заявляв про готовність піти у від-
ставку в разі перемоги опозицій-
них сил на виборах у Національ-
ну асамблею.
 Не чекаючи остаточних підсум-
ків, Гуайдо заявив про те, що ре-
зультати були сфальсифіковані, і 
заявив про намір опозиції провести 
акцію протесту в суботу, 12 груд-
ня. Він також закликав громадян 
протягом тижня взяти участь у так 
званих «народних консультаціях» 
в інтернеті, щоб встановити ре-
альні результати партійного бло-
ку Мадуро. Утім результати цього 
опитування не матимуть юридич-
них наслідків, бо Мадуро контро-
лює решту урядових органів, зок-
рема Верховний суд Венесуели та 
військових, зауважує інформаген-
ція «Франс Пресс».
 Впевненість у собі Ніколаса Ма-
дуро та постійні помилки в тактиці 
і стратегії боротьби Хуана Гуайдо 
дають результат на користь першо-
го. Нагадаємо, Хуан Гуайдо прого-
лосив себе тимчасовим президен-
том країни в січні 2019 року. Його 
визнали близько 60 країн світу, се-
ред яких країни ЄС та США. Однак 
Ніколас Мадуро, як і раніше, ут-
римує реальну владу в країні. Його 
легітимність визнали такі країни, 
як Росія та Китай.
 Рішення Гуайдо бойкотува-
ти вибори було, ймовірно, черго-
вою фатальною помилкою, бо до-
тепер Національна асамблея була 
під контролем опозиції, та завдя-
ки нинішнім виборам ситуація 
може змінитися на користь Маду-
ро. Повноваження чинного парла-
менту закінчуються 5 січня 2021 
року.
 Про невизнання результатів 
парламентських виборів у Вене-
суелі вже заявили США, Канада, 
Іспанія, Колумбія, Еквадор i ще 
низка країн. У підсумку, їх зно-
ву набереться близько 60, але це 
не матиме особливого значення 
для президента Ніколаса Мадуро, 
який і надалі відсиджуватиметься 
за спиною Росії та Китаю. ■

■

Всесвітній економічний форум у 2021 
році відбудеться не в Давосі
 Всесвітній економічний форум, який традицій-
но проводиться щороку у швейцарському Давосі, 
у 2021 році у зв’язку з пандемією COVID-19 відбу-
деться в Сінгапурі. Як повідомили організатори фо-
руму 7 грудня, цього року зміниться не лише місце, 
а й час його проведення: замість традиційного кін-
ця січня захід за участю світової політичної та еко-
номічної еліти проходитиме з 13 до 16 травня. Як за-
явив засновник і незмінний президент Всесвітньо-
го економічного форуму, німецький економіст Клаус 
Шваб, захід, на якому обговорюватимуться найваж-
ливіші політичні й економічні питання, відбудеться 
в режимі персональних зустрічей. Утім жодних ін-
ших деталей щодо проведення майбутнього форуму 
Шваб не розкрив, повідомляє агенція dpa. Як пояс-
нив засновник форуму, таке рішення було ухвалене 
з огляду на безпеку учасників заходу, адже у Сінга-
пурі ситуація з коронавірусом є сприятливішою, ніж 
у багатьох інших країнах світу. А форум 2022 року, 
за словами Шваба, має повернутися до Давоса.

Авіакосмічний салон у Ле Бурже 
перенесли на 2023 рік 
 Через пандемію COVID-19 54-й авіакосмічний са-
лон у Ле Бурже перенесуть iз 2021-го на 2023 рік. 
Про це в понеділок, 7 грудня, оголосили організато-
ри виставки. За попереднім планом, авіакосмічний 
салон повинен був пройти 21—27 червня 2021 року. 
Однак організатори заходу вирішили перенести його 
на червень 2023 року «через міжнародну санітарну 
ситуацію при традиційно великій кількості відвідува-
чів». Точні дати його проведення оголосять пізніше. 
 Аерокосмічний салон у Ле Бурже проводять 
кожні два роки з 1909-го. На останньому заході в 
червні 2019 року свою продукцію і розробки пока-
зували авіабудівники та виробники космічної техні-
ки з 49 країн, зокрема й України.

Канада розпочне вакцинацію 
від коронавірусу вже у грудні
 Перша партія вакцини проти коронавірусу, вироб-
лена компанією Pfizer, надійде до Канади наступно-
го тижня. Після затвердження вакцинація розпочнеть-

ся у грудні, заявив у понеділок прем’єр-міністр Кана-
ди Джастін Трюдо. Перша партія вакцин Pfizer обсягом 
249 тис доз буде призначена в основному для мешкан-
ців будинків престарілих i персоналу цих установ. 

Кіберзлочинці завдали збитків 
на трильйон доларів 
      Хакерські атаки протягом 2020 року коштували 
світовій економіці понад трильйон доларів або 820 
мільярдів євро. Про це свідчать дані американської 
компанії McAfee, яка спеціалізується на комп’ютерній 
безпеці, та Центру стратегічних і міжнародних до-
сліджень (CSIS). Завданий цього року хакерами зби-
ток на 50 відсотків вищий, ніж був iще два роки тому, 
у 2018 році, встановили дослідники. Таким чином 
збитки, завдані хакерами у 2020 році, становлять по-
над один відсоток світового ВВП, інформує агенція 
«Франс Пресс». Одним iз факторів, який посприяв 
збільшенню кількості кіберзлочинів, є той, що багато 
працівників цього року перейшли на віддалену робо-
ту через пандемію коронавірусу й мають віддалений 
доступ до робочих комп’ютерних систем. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Прем’єр-міністр Румунії Людовік Ор-
бан подав у відставку після того, як його 
Національно-ліберальна партія (PNL) 
посіла друге місце на парламентських 
виборах, що пройшли минулої неділі. Ор-
бан заявив про це після того, як за резуль-
татами підрахунку близько 95% голосів 
опозиційні соціал-демократи (PSD), які 
домінували в румунській політиці після 
повалення комунізму, отримали близь-
ко 30 відсотків голосів, а прозахідна PNL 
відстала приблизно на 5 відсотків.
 У телезверненні Орбан, уряд яко-
го критикували соціал-демократи че-
рез кроки з подолання пандемії COVID-
19, заявив, що йде, знаючи, що виконав 
свій обов’язок. Президент Клаус Йоган-
ніс згодом призначив міністра оборони 
Ніколае Чуке виконувачем обов’язків 
прем’єр-міністра.
 Відставка Орбана може виявитися 
тимчасовою, лише стратегічним ходом 
перед поверненням у прем’єрське кріс-
ло, оскільки у переможців виборів со-
ціал-демократів бракуватиме союзників 
у новому парламенті. Румунський прези-
дент Клаус Йоганніс, який є колишнім 
лідером Національно-ліберальної пар-
тія і супротивником соціал-демократів 
(спадкоємців комуністів), заявив, що со-
ціал-демократів триматимуть «поза про-
цесом ухвалення політичних рішень» і 
Румунія матиме новий правоцентристсь-
кий уряд. Раніше Йоганніс заявляв, що 
не хотів би, щоб Соціал-демократична 

партія повернулася до влади впродовж 
його президентського терміну, який за-
кінчується в 2024 році.
 Людовік Орбан після відставки має 
шанси невдовзі повернутися, посилив-
ши свої позиції, бо зможе спертися на 
сильнішу коаліцію в парламенті з одно-
думцями з інших політичних сил. У те-
лезвернення про відставку Орбан сказав: 
«Моя мета — допомогти створити біль-
шість у парламенті без соціал-демок-
ратів. Я сподіваюся, що моя партія ма-
тиме право обрати іншого прем’єр-мініс-
тра». Президент Клаус Йоганніс також 
підтвердив, що правоцентристські гру-
пи мають достатньо голосів після парла-
ментських виборів для формування стій-
кого коаліційного уряду.
 У стороннього спостерігача може 
викликати подив, чому румуни відда-
ли перевагу на виборах соціал-демок-
ратам, які за попередні три десятиліття 
по вуха погрузли в корупції? Відповідь 
варто шукати універсальну, а чому й в 
Україні та в інших постсоціалістичних 
країнах виборці все ще роблять став-
ку на «колишніх»? Можливо, що з нос-
тальгії за молодими роками, коли «все 
було краще», можливо, з елементарної 
необізнаності з подіями на політичній 
сцені. А можливо, ще з однієї причини, 
яку частіше за все замовчують — при-
хильності до «своїх», до однородців, а 
не чужинців, хай і тих, які століттями 
мешкають поруч. 
 Людовік Орбан є сином етнічно-
го угорця та румунки, президент Кла-

ус Йоганніс походить iз німецької ет-
нічної меншини Румунії. Хоча і вони, 
і їхні батьки народилися в Румунії, але 
для частини румунських націоналістів 
вони надалі залишаються чужинця-
ми, які «приїхали сюди повчати нас, 
як жити». Такі «твердолобі патріоти» 
зов сім забувають уроки історії. Коли на 
початку ХХ століття Румунія, Болгарія 
та Греція здобули незалежність піс-
ля століть перебування під турецьким 
пануванням, то їхні національні ліде-
ри були настільки зіпсовані та просяк-
нуті корупцією за століття турецького 
поневолення, що з їхнього середовища 
не можна було знайти бодай по одному 
національному некорумпованому ліде-
ру. Тож усі ці три країни запросили на 
роль своїх монархів представників ди-
настії Габсбургів, які й підняли Грецію, 
Болгарію та Румунію до європейського 
рівня за короткий період між Першою і 
Другою світовими війнами. 
 Додам, що явка на виборах, яка скла-
ла 31,8 відсотка з 18 мільйонів виборців, 
була найнижчою з часів кінця комуніз-
му, що було обумовлено як пандемією, 
так і загальним розчаруванням у пост-
комуністичній політичній еліті.■

НАСЛІДКИ 

Програв — іди 
Прозахідний прем’єр Румунії подав у відставку після 
того, як його партія зазнала поразки на виборах 

■

Людовік Орбан іде, щоб повернутися?❙

ПОКАРАННЯ

Олімпійським у Луки 
буде тільки спокій 
МОК відсторонив Лукашенка та його сина 
від Олімпійських ігор

■Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Міжнародний олімпійсь-
кий комітет (МОК) у понеді-
лок, 7 грудня, ухвалив рішен-
ня відсторонити членів вико-
навчого комітету Національ-
ного олімпійського комітету 
(НОК) Білорусі, очолювано-
го Олександром Лукашенком, 
від Олімпійських ігор та інших 
заходів організації. «МОК ви-
рішив усунути чинних членів 
виконавчої ради НОК Білорусі 
від усіх заходів МОК, вклю-
чаючи Олімпійські ігри», — 
повідомив у своєму Twitter-
акаунті директор Міжнарод-
ного олімпійського комітету 
зі зв’язків iз громадськістю 
Крістіан Клауе. Це означає, 
що Олександр Лукашенко не 
може брати участі в Олімпій-
ських іграх та інших заходах 
під егідою МОК. Як заявив 
глава МОК Томас Бах, комі-

тет вирішив, що чинне керів-
ництво НОК Білорусі «недо-
статньою мірою захищає бі-
лоруських атлетів від полі-
тичної дискримінації у НОК, 
у федераціях, до складу яких 
вони входять, та у спортивно-
му русі. Це суперечить фунда-
ментальним принципам Олім-
пійської хартії, а тому серйоз-
но впливає на репутацію олім-
пійського руху», — наголосив 

Бах і додав, що запроваджені 
заходи є тимчасовими, інфор-
мує агенція «Ассошiейтед 
Пресс». 
 Також вирішено призу-
пинити всі фінансові випла-
ти НОК Білорусі, за винят-
ком виплат, пов’язаних iз під-
готовкою білоруських спорт-
сменів до Олімпійських ігор 
у Токіо і зимових Олімпійсь-
ких ігор у Пекіні, і призупи-

нити будь-які обговорення з 
НОК Білорусі щодо проведен-
ня майбутніх заходів Міжна-
родного олімпійського комі-
тету, додав представник МОК. 
Президентом Національного 
олімпійського комітету Біло-
русі є Олександр Лукашенко. 
Також до складу виконавчого 
комітету організації входить 
старший син білоруського 
правителя Віктор Лукашен-
ко. Реакції МОК на політич-
ні репресії в Білорусі домага-
лися спортсмени з білоруської 
організації SOS BY. 
 Нагадаємо, на тлі протес-
тів білоруські спортсмени 
створили «Вільне (свободне) 
об’єднання спортсменів Біло-
русі» (SOS BY). У жовтні вони 
направили відкритий лист до 
МОК, у якому поскаржили-
ся на політичні репресії проти 
спортсменів за участь в акціях 
протесту. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Перед новорічними святами ук-
раїнська влада вирішила проде-
монструвати своїм громадянам 
власну турботу, пообіцявши 
виплату «коронавірусних» 8 ти-
сяч гривень. А також підтримку 
ФОПів та юридичних осіб.
Незалежні ж економічні експер-
ти зазначають: такі дії є запізні-
лими та недостатніми. Адже, з 
одного боку, вісім тисяч гривень 
на вісім місяців — це сміховинно 
мало. З іншого, в бюджеті країни 
може не вистачити коштів на цей 
аукціон небаченої щедрості. Тим 
часом влада має, але не бажає 
використовувати справді ефек-
тивні механізми подолання пост-
коронавірусних проблем. Ска-
жімо, не розпорошувати кошти 
на проєкти на кшталт «Великого 
будівництва» та не збільшувати 
виплати на утримання органів 
влади на цілих 40%. Що, мож-
ливо, не здатне завдати удару 
по Держбюджету, але виглядає, 
м’яко кажучи, аморально.

Заплатять юрособам і 
найманим працівникам
 Закон про підтримку малого 
і середнього бізнесу, який перед-
бачає компенсацію для найма-
них працівників, має вступити в 
силу вже впродовж нинішнього 
тижня. Принаймні так вважає 
керівник фракції партії «Слуга 
народу» Давид Арахамія.
 «Дуже малі терміни для 
того, щоб цей законопроєкт був 
уже підписаний і вступив у дію. 
Тому що є два мільйони людей, 
найманих працівників, які мо-
жуть отримати цю компенсацію 
— 8 тисяч гривень на людину», 
— сказав він. Таким чином вла-
да намагається демонструвати 
плановість власних дій, скажі-
мо, з підтримки незахищених 
верств населення, які постраж-
дали через карантинні обмежен-
ня. Ще в листопаді у Верховній 
Раді створили групу для розроб-
ки законів про підтримку мало-
го і середнього бізнесу на час ка-
рантину. А вже 4 грудня Рада 
підтримала президентський за-
кон з пакета про підтримку біз-
несу №4430 на карантині. Згід-
но з документом, бізнес отримає 
податкові послаблення і подат-
кові канікули в період зимового 
локдауну, який, імовірно, пла-
нують запровадити.
 Як пояснив спікер парламен-
ту Дмитро Разумков, завдяки 
цим законодавчим ініціативам 
застраховані наймані працівни-
ки, робота яких тимчасово зупи-
нена внаслідок запровадження 
обмежувальних заходів, отри-
мають одноразову виплату в роз-
мірі 8 тисяч гривень. У випадку 
скорочення тривалості робочо-
го часу працівників підприєм-
ці зможуть отримати одноразо-
ву допомогу для виплати своїм 
співробітникам — до 8 тис. грн 
на одну особу, пропорційно ско-
роченій тривалості роботи.
 Підприємці, які є юридични-
ми особами, також зможуть от-
римати компенсацію. Вони ма-
ють можливість отримати від-
шкодування витрат, понесе-
них на сплату єдиного внеску 
на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування. Сума 

виплати дорівнює середній сумі 
сплаченого ЄСВ за останні 10 мі-
сяців. Платники єдиного подат-
ку першої групи звільняються 
від сплати єдиного податку на 
період із грудня 2020 року по 
травень 2021 року.
 Крім того, закони забороня-
ють стягнення орендної плати за 
договорами оренди державного 
і комунального майна в період 
дії карантину. Також на час ка-
рантинних обмежень і три міся-
ці після них продовжується дія 
дозвільних документів.

Допомогу отримають не всі 
 Утім скептики заявляють: 
обіцянки влади так і залишать-
ся обіцянками. Адже коштів у 
Державному бюджеті України 
на ці заходи не вистачить. 
 «Ці заходи дуже слабо адап-
товані до специфіки української 
економіки. З огляду на суму, яка 
виділяється на ці податкові кані-
кули, а це близько 15 млрд грн, 
як я знаю, навіть в уряді сумні-
ваються, що цей інструмент буде 
мати масове застосування, — за-
значив економіст Олексій Кущ. 
— Це менш ніж 0,5 відсотка до 
ВВП, це мікроскопічна цифра 
для економіки. Треба розуміти, 
що якщо розвивати масштабні 
соціальні програми, які реалізу-
ються в країні з підтримки мало-
го бізнесу і населення, то потрібно 
не менше 10% ВВП. Що стосуєть-
ся України, реальна програма до-
помоги бізнесу повинна складати 
близько 300-400 млрд грн».
 Але якщо влада і справді за-
провадить повний локдаун, як 
це наразі планується сьогодні, і 
який триватиме практично весь 
наступний місяць, то, на думку 
експерта, ця цифра буде набага-
то меншою, — але при цьому має 
бути суттєво більшою, ніж заяв-
ляє нинішній уряд. 
 Свою точку зору Кущ по-
яснив так: значна частина ук-
раїнського бізнесу працює в 
«тіні». Тому більшість підпри-
ємців не отримають від держа-
ви грошей у вигляді компенса-
ції, яка передбачена законопро-

єктом №4429 у вигляді 8 тисяч 
гривень.
 «Чому ця цифра до реальних 
умов української економіки не 
адаптована? Тому що в нас висо-
кий рівень тінізації ринку пра-
ці. Відповідно, близько трьох 
мільйонів найманих працівни-
ків податкова на своїх «радарах» 
узагалі не спостерігає. Тіньовий 
ринок праці, велика кількість 
самозайнятих людей, які ніде не 
оформлені, але працюють; у ком-
паніях багато неоформлених пра-
цівників, а ті, які працевлашто-
вані офіційно, отримують ком-
біновану оплату праці, в тому 
числі за допомогою конвертів. 
Відповідно, багато людей, які 
суміщають роботу, працюють на 
аутсорсингу; багато пенсіонерів, 
що підробляють прибиральни-
ками або сторожами, нянька-
ми. Студенти на вихідні дні роз-
дають рекламні флаєри або, нап-
риклад, підробляють у сфері пос-
луг — наприклад, у ресторанах, 
отримуючи відрядну оплату пра-
ці, приміром 200-300 грн у день. 
Ці люди опиняться ніби за бор-
том цієї допомоги бізнесу», — 
сказав він.

Про людей, а не про владу 
 На думку аналітиків, ук-
раїнська влада не намагається 
захистити економіку та наших 
людей від коронавірусних збит-
ків, а тільки робить вигляд, що 
здійснює якусь діяльність. 
 «У нас відбувається іміта-
ція всіх кроків, які робляться у 
світі. У нас їх або взагалі не роб-
лять, або імітують. Наприклад, 
візьмемо так звані податкові 
канікули. У нас під час першо-
го системного локдауну ФОПам 
дозволили не платити один мі-
сяць єдиний соціальний внесок. 
Це приблизно податкова пільга 
в розмірі 1200 грн на одного під-
приємця на місяць. Але тисяча 
гривень — це насправді мізер-
ний економічний стимул, який, 
як кажуть, узагалі ні про що», 
— продовжив Олексій Кущ, на-
гадавши, що у Сполучених Шта-
тах Америки представникам біз-

несу виплачують по кілька ти-
сяч доларів. 
 В Україні, каже Олексій 
Кущ, виплачувати такі суми не-
реально, проте, до прикладу, 
можна підтримати підприєм-
ців сумами в 10 тис. грн. «Мож-
на надавати ті самі інструменти 
підтримки, але пропорційно до 
наших параметрів економіки. 
Але в нас це ніхто не робить», — 
зазначив експерт.
 Такої ж думки й економіст 
Андрій Новак. Нещодавно він 
зазначив: в умовах економіч-
ної кризи раціональний пере-
розподіл фінансових ресурсів 
і витрат принесло б більше ко-
ристі малим підприємцям, ніж 
одноразові виплати.
 «На сьогоднішній день фі-
нансова допомога ФОП і грома-
дянам, які вимушено не працю-
ють, виглядає як насмішка, а 
не спроба допомогти. Така сума 
на сьогодні — це на 20% менше, 
ніж середня зарплата в Україні, 
яка становить понад 10 тисяч 
гривень. Хоча під час карантину 
«вихідного дня» кожен підприє-
мець, який зіткнувся з відчутни-
ми обмеженнями в ці дні, втра-
чає набагато більше», — сказав 
Новак, додавши, що масштаб 
підтримки, запропонований вла-
дою, не в змозі реально вирішити 
проблеми підприємців і насправ-
ді імітує турботу про людей, які 
зазнають збитків.
 «Ця допомога, запропонова-
на вже на восьмому місяці обме-

жень, які діють в Україні. Ви-
ходить так, що якщо розбити 
на попередні місяці — це по од-
ній тисячі гривень на місяць. Чи 
можна це вважати підтримкою? 
Очевидно, що ні. Насправді це 
насмішка над українським під-
приємцем», — сказав Новак, за-
пропонувавши варіант більш ра-
ціонального розподілу бюджет-
них ресурсів.
 Скажімо, за його словами, 
кошти, які були використані на 
«Велике будівництво», щонай-
менше можна було би витратити 
значно доцільніше, в тому числі 
і на підтримку підприємців, які 
постраждали від карантинних об-
межень. Також варто було б пере-
глянути кошти, передбачені на ут-
римання влади на наступний рік, 
їх розмір збільшили на 40%. Як 
мінімум, ці витрати можна було б 
залишити на рівні цього року», — 
пояснив експерт. ■

НАШІ ГРОШІ

За пазухою у Кабміну
8 тис. грн не врятують український бізнес, а отримати допомогу від уряду зможуть не всі, 
наприклад офіційно не оформлені працівники

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Зайві кредити
 Не мають необхідної економіч-
ної ефективності й інші ініціати-
ви українського Кабміну для захис-
ту вітчизняних найманих працівни-
ків та представників бізнесу. Скажімо, 
пільгові кредити. 
 «Якщо подивитися на структуру, то 
можна побачити, що велика частина 
кредитів — це кредити позичальни-
кам, яким видавали вже раніше. І го-
ловна проблема, що кредити, які були 
раніше, вони просто пролонгуються. 
Якщо говорити про дані Мінекономіки, 
що багато підприємців звертаються по 
кредити, — це неправда», — сказав 
економіст Андрій Блінов, зазначивши, 
що чимало підприємців навіть не на-
магаються звертатися по кредити, які 
існують у рамках програм підтримки.
 «Але я думаю, якщо виходити за 
рамки дискусії довкола «5-7-9», то 
більшість підприємців навіть не звер-
талися по таку позику. Це пов’язано з 
тим, що країна перебуває в економіч-
ній депресії і підприємці намагаються 
зайвий раз не позичати, бо кошти тре-
ба буде повертати», — резюмував він. 
 ...Тим часом навіть порівняно лег-
кий карантин вихідного дня в Україні 
— попри різні оцінки ефективності та-
кого кроку з боку різних посадовців 
— завдав суттєвого удару по вітчиз-
няному бізнесу. Наприклад, ресторан-
ному. Адже відновитися та відкрити-
ся після обмежень вдалося не всім за-
кладам. 
 Сьогодні обіг бізнесу та вируч-
ки ресторанів складає лише 93% від 
того, що було до введення карантину 
вихідного дня. За даними платформи 
«Опендатабот», через карантин вихід-
ного дня кафе та ресторани втратили 
в середньому 11% від тижневого обі-
гу. Якщо ж рахувати обіги винятково 
за вихідні, то кафе та ресторани втра-
чали до 27%. 

ЦИФРИ І КОМЕНТАРІ

 «Дірка» від безробітних
 Загальний обсяг державних ви-
датків на виплати безробітним від по-
чатку 2020 року становив 14,55 млрд 
гривень. Переважну частину коштів 
на виплати безробітним, за повідом-
ленням Державного центру зайня-
тості, склали кошти Фонду соціально-
го страхування на випадок безробіт-
тя: 10,3 млрд грн. Ще 4,25 млрд грн 
виплатили з Фонду протидії коро-
навірусу.
 З травня 2020 року держава та-
кож робила виплати допомоги з част-
кового безробіття. Їх робили винятково 
з Фонду протидії коронавірусу. Загаль-
ний обсяг цих видатків склав 2,61 млрд 
грн. У червні на них витратили 1,54 
млрд грн, у липні — 1,79 млрд грн, а 
у серпні — 1,59 млрд грн. У листопаді 
ця цифра сягнула майже 1,3 млрд грн. 
Торік, тобто у листопаді 2019 року, ви-
датки на підтримку безробітних склада-
ли всього 756,26 млн грн.

■

■

ТЕНДЕНЦІЇ 

 Кошти, які тануть
 Міжнародні резерви держави Ук-
раїна станом на 1 грудня 2020 року, за 
попередніми даними Національного 
банку, становили 26,1 млрд доларів. 
Таким чином, за минулий місяць вони 
зменшилися на 4,7 млн доларів. 
 У регуляторі пояснили: стало-
ся це внаслідок погашення зовнішніх 
та внутрішніх зобов’язань держави та 
операцій НБУ для згладжування кур-
сових коливань на валютному ринку, 
що були врівноважені за рахунок ва-
лютних надходжень на користь уряду.

■

Під час пандемії влада найефективніше вирішила підтримати... саму ж владу.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Передплатіть 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

«Золота» справа
 Хоча ім’я Миколи Романчука про-
гриміло на всю Україну саме у зв’язку 
з жагою до неправомірної вигоди, меш-
канці Миколаєва згадують його як лю-
дину, при якій «пішов на дно» один із 
найбiльших суднозаводів нашої краї-
ни.
 Ексчиновник iз зарплатою у 30 ти-
сяч доларів на місяць свого часу при-
мудрився довести до повного зане-
паду суднобудівний завод «Океан». 
Про його «таланти» складають леген-
ди, адже саме він додумався постави-
ти суднобудування в Україні на твер-
ді рейки особистого бізнесу та відкри-
ти липові рахунки, куди рікою текли 
гроші до його кишенi, поки завод руй-
нувався.
 Ще один епізод: продаж чотирикім-
натної квартири в центрі Києва (яка 
теж перебувала у власності заводу) за 
10 тисяч доларів дивній жінці з осо-
бистого оточення Романчука. Насправ-
ді таке житло коштує щонайменше два 
мільйони гривень. Але коли маєш вла-
ду в руках, то, як виявилося, юристи 
можуть скласти документи так, щоб 
чуже стало нібито нічиє, а потім потра-
пило до кишенi «бізнесмена» з добри-
ми зв’язками в Миколаївській ОДА. 
 Декілька томів кримінальної спра-
ви проти Героя (а Романчук дійсно має 
звання Героя України) містять докази 
того, яку неймовірну жадібність може 
демонструвати людина, відчуваючи 
свою безкарність.

Наша гордість... збанкрутувала
 Тим часом представники Чорно-
морського суднобудівного заводу в Ми-
колаєві подали позовну заяву до госпо-
дарського суду з вимогою визнати під-
приємство банкрутом. 

 Обладнання цього заводу ще кіль-
ка років тому порізали й здали на мета-
лобрухт, щоб роздати багатомільйонні 
борги iз зарплат перед робітниками.
 У тому ж суді ще в 2015 році ви-
знано банкрутом суднозавод «Океан», 
нині єдиний власник цього ТОВ — під-
приємець Василь Капацина. 
 За даними бухгалтерського звіту 
суднобудівного заводу, загальний роз-
мір кредиторської заборгованості ста-
новить майже 830 мільйонів гривень, 
що підтверджується наданими заводом 
переліком кредиторів.
 Колись легендарний Миколаївсь-
кий суднобудівний завод імені 61 Ко-
мунара ДК «Укроборонпром», на яко-
му раніше будували красені-сухован-
тажі, баржі, ракетні крейсери та на-
віть підводні човни, зараз у жахливому 
стані. Його величезну територію те-
пер порівнюють із зоною відчуження в 
Чорнобилі, де все розкрадено, розбито 
та зруйновано.
 Попри все, в новинах регулярно 
можна знайти інформацію про те, що 
на цьому суднозаводі проводять ремон-
тні роботи, така собі імітація бурхли-
вої діяльності на руїнах флагмана суд-
нобудування цілої країни.
 А насправдi всі три суднозаводи в 
Миколаєві або вже офіційно визнано 
банкрутами, або справа ще на стадії 
розгляду. Зберегти життєздатність 
удалося лише Херсонському судно-
будівному заводу, куди було влито ве-
личезну кількість коштів та який став 
єдиною віддушиною у страшному пе-
реліку руйнувань у цілому по Ук-
раїні.

Розруха без війни...
 Чим «прославилося» українське 
суднобудування за останні 10 років, 

так це гучними скандалами та безпер-
спективними судовими розглядами. 
Наймасштабнішi злочини вiдбувалися 
на миколаївському суднозаводі «Оке-
ан», де після кількох років безрозділь-
ного владарювання Миколи Романчу-
ка не залишилося каменя на камені. 
І якщо саме підприємство почало на-
гадувати руїни після бомбардування, 
то водночас під Миколаєвом вирос-
ло ціле містечко з елітних особняків, 
з’єднаних підземними ходами на «чес-
но вкрадені» в народу гроші.
 «Свого часу мої заяви про те, що 
«Океан» збираються вкрасти, послужи-
ли причиною для відправки мене на пів-
року до СІЗО, — розповідає колишній 
віцепрезидент компанії Wadan Yards 
AS та акціонер ПАТ НСЗ «Океан» Анна 
Еткіна. — Моя участь у судах у США та 
Нідерландах як свідка шахрайських дій 
iз боку осіб, які потім стали стверджу-
вати, що саме вони є законними акціо-
нерами заводу, послужили причиною, 
що на мене було скоєно  збройний замах. 
Історія «Океану» кардинально змінила 
моє життя, але, як показує дійснiсть, 
також i життя тисяч працівників заво-
ду та жителів Миколаєва».
 Нагадаємо, що миколаївський суд-
нобудівний завод «Океан» займає одну 
з найбільших територій та оснащений 
одним iз кращих сухих доків у Європі. 
Він цілком міг скласти конкуренцію 
румунським верфям, які, попри всi 
крики про кризу в суднобудуванні, до-
сить успішно працюють. Були часи, 
коли в Україні будували важкі авіа-
носні крейсери, та зараз у світі зали-
шилася лише одна країна, де будують 
техніку подібного класу, — США.

Темна конячка
 Про відродження суднобудування 
в Україні говорять винятково під ви-

бори, але козирною картою у бороть-
бі за владу ці жалюгідні руїни колиш-
ньої величі так i не стали. Причина ба-
нальна: суднобудівні заводи, що пере-
бувають у приватній або ж у державній 
власності, неможливо відродити сила-
ми депутатів місцевих рад.
 «У Миколаєві три суднобудівні за-
води, — каже депутат Миколаївської 
обласної ради Максим Невінчаний. — 
Один iз них — суднозавод «Океан», 
який на даний момент є приватною 
власністю, власник цього заводу че-
рез певні схеми є бізнес-партнером Но-
винського, й ця людина від Зе-коман-
ди. Другий завод — «ЧСЗ», який нале-
жав Новинському, та він його поховав. 
І третій завод — «Укроборон прому», 
а саме — «Завод імені 61 комунара». 
Це єдиний завод, який перебуває у де-
ржавній власності. З цього висновок: 
не маючи в себе у власності будь-який 
об’єкт, розвивати його досить важ-
ко».
 І дiйсно: упродовж 29 років неза-
лежності України на кожних виборах 
кандидати в депутати місцевих рад нам 
розповідають, що треба відроджувати 
суднобудування. А в результатi все за-
кінчується крадіжкою з бюджету та 
фіктивним або фактичним банкрутс-
твом. Отже, передача суднозаводів до 
чиєїсь власності — справа надзвичай-
но небезпечна, як би того не хотіли де-
які політики.
 Тим більше що сучасне суднобуду-
вання — процес настільки дорогий, що 
явно ніяк не зможе розвиватися без до-
помоги з боку держави. А ще, на дум-
ку деяких експертів, для відродження 
миколаївського суднобудування необ-
хідно повернути в дію закон про вільні 
економічні зони. Проте як це зробити 
не на словах, а в реальності, ніхто від-
повіді так i не дав. ■

ГАЛУЗЬ

Замiсть крейсерiв 
— пiдземнi ходи
Через чотири роки суд Миколаєва допитав головного 
свідка у резонансній справі Миколи Романчука
Ірина КИРПА 

Суд над колишнім генеральним директором суднобудівного заводу «Океан» безре-
зультатно триває з серпня 2016 року та постійно переноситься з технічних причин. 
За термін майже в п’ять років резонансну справу Романчука так i не доведено до ло-
гічного кінця, вона ще й досі на розгляді в Центральному райсуді Миколаєва. За цей 
час сумнозвісний «Герой України з хабарів» Микола Романчук устиг взяти участь у 
місцевих виборах.
Перебуваючи під слідством, він балотувався під почесним другим номером до Ми-
колаївської міськради від «Батьківщини», та номер не пройшов: ця політична сила 
втратила довіру виборців південного міста...
Нагадаємо, колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА звинува-
чують у здійсненні кримінального злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 
КК України («хабар»). Як розповів прессекретар Центрального райсуду Миколаєва 
Володимир Диденко, лише наприкінці листопада відбулося судове засідання, де до-
питали головного фігуранта справи Максима Гламаздина. За матеріалами справи, 
саме він дав Романчуку 90 тисяч доларів за можливість розробляти кар’єр iз вапня-
ком, що чоловік нарешті й підтвердив на суді. 

■

Головний свідок у справі Романчука дав свідчення у Миколаївському суді 
лише через 4 роки після початку розгляду.

❙
❙

Суднозавод «Океан», місто Миколаїв.❙
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У Крим не приїхав
 Коли Путін і його оточення розробля-
ли план відторгнення Криму, мер Моск-
ви Юрiй Лужков розпочав будувати в Се-
вастополі так званий «Московський квар-
тал». Побудували досить швидко, швидко 
й заселили. Але жоден із севастопольців 
квартири не отримав, бо оселилися там так 
звані «зелені чоловічки» — навчені війсь-
кові «профі», які відіграли ключову роль у 
захопленні Криму.
 Коли це сталося, той же Лужков при-
летів у Севастополь на чолі потужного 
культурно-мистецького десанту, для якого 
підготували центральну в Севастополі пло-
щу Нахімова, а грандіозний концерт про-
вiдних майстрiв російської естради одразу 
перетворився на відверте українофобське 
дійство. Той же Лужков у вступному слові 
говорив: «Україна дала нам багатьох тала-
новитих людей, але не в Україні, а в Мос-
кві, яку я маю честь очолювати, знайшли 
своє щастя й визнання шанувальників 
Вертинський, Козловський, Дунаєвський, 
Утьосов, Еренбург, Бернес, Шульженко, у 
пізніші часи Юрій Гуляєв, Бела Руденко, 
Людмила Гурченко, Вадим Мулерман і та-
кий неперевершений майстер сатиричного 
жанру, як Михайло Жванецький, якому 
ми вирішили віддати все друге відділення 
сьогоднішнього концерту... До речі, Украї-
на не видала жодної книги Михайла Ми-
хайловича, всі вони виходили у московсь-
ких видавництвах або у видавництвах ін-
ших російських міст».
 Та даремно севастопольці чекали висту-
пу Жванецького — він не приїхав: Михай-
ло Михайлович знав, яких українофобів 
включив у концертну програму Лужков, 
і тому говорив: «Якби я там виступив, я б 
зрадив Україну».
 Що ж до провокативних тверджень Луж-
кова, то тут треба зробити два коментарi.
 Перший. Ніхто з перерахованих ним 
уродженцiв України ні в яку іншу країну 
не тікав, кордонів не перетинав, бо в час 
їхньої молодості в них була одна країна — 
СРСР. Але про це Лужков як професійний 
провокатор «забув» сказати.
 Другий. Провокацією виглядає й твер-
дження про те, що «Україна не видала жод-
ної книги Михайла Жванецького». Це від-
верта брехня: до 70-річчя сатирика (2004 
рік) видавництво «Махаон Україна» ви-
пустипа досить великим тиражем його 
книгу «Мой портфель». Представляючи її 
широкому читацькому загалу, видавниц-
тво зазначає українською: «До першого в 
Україні видання творів знаменитого пись-
менника-гумориста Михайла Жванецько-
го ввійшли найкращі — як добре знані й ві-
домі, так i нові — гуморески, оповідання, 
сатиричні замальовки й афоризми, що по 
праву вважаються нині загальнонародним 
надбанням».
 Отже, «Мой портфель». Він відкриваєть-
ся великою проукраїнською статтею «Я і Ук-
раїна», з якої й розпочну ці спогади...

«Я і Україна»
 «Ну що для вас Україна, коли пів року 
ви живете у Москві, книжки ваші вихо-
дять у Москві, а виступаєте ви по різних 
російських містах...»
 Коли в мене отаке запитують, я відпові-
даю: «В Україні я народився, вона — моя 
Батьківщина».
 Після такої відповіді ніхто подібних за-
питань уже не ставить.
 В енциклопедичному словнику 1998 
року видання на сторінці 396 між словами 
«жвали» й «жвачні» Жванецьке городище 
трипільської культури біля однойменного 
села України. А далі пояснення: «Хмель-
ницька область, захисний вал, залишки 
жител і двоярусних гончарних горнів».
 Так тисячу вибачень: хто ж я такий, 
окрiм того, що єврей? Звичайно, украї-
нець!»

Перше знайомство
 Розпочати хочу з далекого, майже 
міфічного 1968 року, коли головний ре-
дактор республіканської молодіжної га-
зети «Комсомольское знамя», незабутній 
Олександр Семенович Капто, призначив 
мене, корінного одесита, на посаду влас-
ного кореспондента цієї газети по Одесі та 
Одеськiй областi.
 І вже наступного дня керівники одесь-
кого комсомолу Микола Чернявський i Ва-

силь Гінкул отримали розпорядження: у 
будинку обкому комсомолу виділити при-
міщення під кореспондентський пункт рес-
публіканської газети.
 Одесити тоді багато читали і, як я пере-
конався, багато й писали: в корпункт по-
чали приходити молоді поети, прозаїки-
початківці, студенти-філологи. На моєму 
столі вони залишали свої твори, сподіваю-
чись, що республіканська молодіжна га-
зета бодай щось надрукує. Людей прихо-
дило багато, але принаймні трьох із них 
запам’ятав на все життя.
 Ось Петро Осадчук. Йому виповнилося 
28 років, і він мав розпрощатися з комсо-
мольським квитком, тож присвятив йому 
такі рядки:
 Двадцять вісім — і будь здоров,
 Є статут, все записано там.
 Та нестиму, як першу любов,
 Я на серці тебе крізь літа...
 Це було талановито, і це було надруко-
вано. Забігаючи наперед, зазначу: переї-
хавши в Київ, як і я, Петро Ілліч Осадчук 
був обраний секретарем правління Спіл-
ки письменників України, став депутатом 
Верховної Ради України.
 Як парламентський кореспондент я бу-
вав на засіданнях Ради, ми зустрічалися, з 
приємністю згадували ті неповторні часи.
 Ось Михайло Жванецький. Йому вже 
за тридцять, а він, маючи великий доробок 
гумористичних творів, іще нічого не видав 
друком. Поклав переді мною стос рукописів, 
об’єднаних заголовком «Мой портфель».
 — Дорогий Михайле, — кажу я,`— 
якби ти приніс нарис з ударної комсомоль-
ської будови, якою ЦК ЛКСМУ оголосив 
Одеський суперфосфатний завод, якби на-
писав про бригаду комуністичної праці, у 
яку об’єдналися портові докери, то питань 
не було б. А гумор... Що ж, я запропоную 
твої твори літературному відділу газети.
 Але про Жванецького — далі, а поки 
представляю сорокарічного товстуна, 
який відрекомендувався дещо своєрідно: 
«Додік». Це — Давид Макаревський, який 
«хворіє» театром, і тому в Одеському полі-
технічному інституті створив студентсь-
кий театр «Парнас». Але для «розкрутки» 
йому потрібен відгук преси, тому й передає 
газеті свій нарис про «Парнас». Щоправ-
да, побідкався, що студентам нема що гра-
ти, а п’єси, які виходять під рубрикою «На 
допомогу художній самодіяльності», — усі 
про велич наших звершень, про рекордні 
виплавки чавуну, про «залізних» дівчат, 
які забули про кохання, а думають тільки 
про те, який трудовий подвиг здiйснити, 
аби уславити Вітчизну...
 І тоді, не роздумуючи довго, я передав 
йому низку творів Жванецького, припус-
тивши, що це якраз те, що йому потрібно.
 Принагідно зазначу: виїхавши (коли 
почали випускати) до Ізраїлю, Макаревсь-
кий створив у Тель-Авіві театр «Огель» (на-
мет), у якому ставив п’єси з життя єврейсь-
кої бідноти в Україні — за мотивами творів 
Шолом-Алейхема.

«Я і Україна»
 «Хоча наша любов з Україною взаємна, 
я не знав, що є Жванецьке городище. Було 
б приємно, якби на честь мене. А якщо й 
мене на честь городища — також добре: 
зрозуміло, звідки я, і мені вже не вигук-
неш: «І їдь до себе».
 Я в себе. Зі своїм городищем. Я нікуди 
звідси не поїду».

Утрьох
 Подальші події розвивалися так: Мака-
ревський подзвонив Жванецькому і сказав 
такі бажані слова:
 — Мішо, я все беру. Але є нюанс: «Пар-
нас» — театр молодіжний, швидше, сту-
дентський. Напишіть нам гумореску зі сту-
дентського життя.

 У клубі Одеського політехнічного ін-
ституту, де влаштувався «Парнас», Жва-
нецького зустрів той же Макаревський й 
одразу представив Романа Карцева та Вік-
тора Ільченка, на яких театр, як сказав Ма-
каревський, «покладає надії».
 Жванецький передав їм знаменитого 
«Аваса» — про кмітливого студента й «ту-
пого» доцента, й обидва актори, увійшов-
ши в ролі, почали читати свої монологи з 
папiрця. Отак вони й познайомилися, аби 
надалі вже не розлучатися. Жванецький, 
Карцев, Ільченко. Усі вони зрозуміли, що 
дуже потрібні одне одному: Карцев та Іль-
ченко шукали дотепні тексти, Жванецько-
му обидва вони були потрібні, аби читати 
його тексти зі сцени.
 Отак утрьох вони йшли нічною Одесою, 
і Жванецький сказав:
 — Більше на студентські теми я не пи-
сатиму, Одеса вся просякнута гумором, 
сатирику, гумористу є де розгорнутиса — 
тiльки вслухайся.
 А коли вийшли на Дерибасівську, Ми-
хайло додав:
 — Наша наступна програма так і назива-
тиметься: «Як пройти на Дерибасiвську?»
 Почалися репетиції, які проходили лег-
ко й супроводжувалися сміхом.
 Та от програма готова. Але де, з якої 
нагоди її показати? У Жванецького статус 
сатирика-початкiвця, Карцев та Ільченко 
не більше, ніж аматори з художньої само-
дiяльностi.
 Та все ж нагода трапилася: всесвітньо 
відомий Одеський оперний театр iшов до 
свого 100-річного ювілею, і влада мала на-
мір відзначити дату із розмахом. 
 Хід підготовки широко висвiтлювала 
преса, і Жванецький звернувся до голов-
ного редактора міської молодiжної газети 
Григор’янца. Єрванд повiдомив, що вiн у 
курсi, що є вже й програма заходу, з якою 
ознайомив Жванецького: 
 1. Доповідь керівника міського управ-
ління культури.
 2. Доповідь директора оперного театру.
 3. Привітання від трудових колективів 
Одеси.
 4. Привітання вiд вітчизняних i за-
рубіжних театрів.
 5. Концерт провідного соліста театру 
Миколи Огренича. 
 Але ж це нудота, типовий бюрократич-
ний захiд, де навіть натяку немає на гумор, 
якусь iскру веселості.
 Утрьох вони прийшли до голови Одесь-

кого мiськвиконкому Руслана Боделана, 
але той лише розвів руками: «Усе конт-
ролює секретар мiського комiтету партії з 
ідеологічних питань Лідія Гладкая, але я 
доповiм їй про вас, попрошу переглянути 
вашу програму». 
 І от Палац культури моряків, що на 
Приморському бульварі. У залі — лічені 
особи, вглибинi — батьки Жванецького, 
Михайло Мойсейович та Раїса Якiвна.
 Із невеликим запізненням приїжджає 
Гладкая, сідає в першому ряду: починайте.
 Лідія Всеволодівна щиро сміялася, аж 
поки не пiшла сценка про приїзд Утьосова 
до Одеси. Суть така: приїхав Утьосов до міс-
та, в якому народився. Вийшов на привок-
зальну площу, поклав валізи на землю й мо-
вив захоплено: «Здрастуй, Одесо! Як зміни-
лася ти, як погарнішала, не впiзнаю тебе». 
 Нахилився за валізами, а їх... вкрали.
 «О, — каже Утьосов, впізнаю. Тепер 
впізнаю!»
 — Е ні, так справа не пiде, — підводить-
ся Лідія Всеволодівна. — Утьосов приїхав 
до Одеси у рік 50-рiччя Великого Жовтня. 
То що, по-вашому, крім крадіїв, його ніх-
то не зустрічав? А де ж одеські робітники, 
службовці, творча молодь?..
 Вона вийшла із зали, очiльник міста 
Руслан Боделан безпорадно розвiв руками.
 Можна було б і опустити руки, але ж 
вони були одеситами, а це, як сказав Утьо-
сов, «что-нибудь да значит». Рішення при-
йшло саме по собі: якщо їх не пустили на 
театральну сцену, їхньою сценою стане вся 
Дерибасівська. Так з’явилася знаменита 
одеська «Гуморина», яку відзначали всім 
містом, так з’явився День сміху — 1 квіт-
ня, й обидва ці заходи збирали шануваль-
ників гумору з усього СРСР — інших радо-
щів тоді не було.

«Я i Україна»
 «На запитання, що мене пов’язує з Ук-
раїною, відповідаю: «А що вас пов’язує з 
батьками?» Якщо знайдете відповідь, зро-
зумієте мене.
 І ще. Раптом дізнався, що українсь-
кі страви внесли до всесвітніх цінностей 
ЮНЕСКО. Тут і борщ, і вареники в сметані, 
і кров’янка. Так це ж і мої улюблені стра-
ви! Бачите, мої смаки і рішення ЮНЕСКО 
повністю збiгаються».

Поруч із метром
 Невиправний оптиміст, Жванецький 
завжди вірив у свою удачу. І прийшла вона 

ЕКСКЛЮЗИВ■

Михайло Жванецький: 
з Україною взаємна

Пам’яті мого уславленого земляка

Анатолій СИГАЛОВ

Михайло Жванецький.
Фото з сайта n-v.com.ua.
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звідти, звідки ніхто її не чекав: в Одесу при-
їхав на відпочинок Аркадій Райкін. Осе-
лився в санаторії ім. Чкалова, що на 10-й 
станції Великого Фонтану.
 Візит такої людини не міг бути непоміче-
ний, і дуже скоро в санаторій приїхали ди-
ректор Одеської філармонії Дмитро Козак i 
популярний конферансьє Аркадій Астахов. 
Поговорили на різні теми, Козак запросив 
актора виступити в Одесі, на що той несподі-
вано легко погодився. І раптом сказав:
 — Дивився по телевізору вашу «Гумо-
рину». Це ж справжнє свято гумористів, 
яке не виникло саме по собі. Хто його вла-
штував?
 Астахов назвав три прізвища: Жва-
нецький, Карцев, Ільченко.
 — Я чекатиму на них тут, у санаторії, 
передайте їм.
 Жванецький пізніше згадував, що він та 
Ільченко ще трималися, а в Карцева від та-
кої звістки «дах поїхав», він мало не знепри-
томнів: сам Аркадій Райкін — народний ар-
тист СРСР, кумир мільйонів, засновник і 
керівник Ленінградського театру мініатюр 
зажадав зустрічі з ними. Чи не сон це?
 У клубі санаторію Астахов представив 
метру кожного окремо, а Райкін красивим 
жестом запросив їх на сцену. Жванець-
кий залишився у залі, а його друзі швидко 
ввiйшли в образ і показали уривки з п’єси 
«Как пройти на Дерибасовскую». Ось дві 
сценки звідти:
 Ільченко запитує Карцева:
 — Ромо, де ти познайомився з такою 
дівчиною?
 — На Дерибасівській, під ліхтарем.
 — А що, ліхтар тоді не світив?
 І далі:
 — Ти просив її стати твоєю дружи-
ною?
 — Просив, але вона зволікає.
 — Чому? Ти ж такий стильний, вродли-
вий.
 — Так, але їй доведеться мене годувати, 
поїти, одягати...
 І спеціально для Райкіна:
 Зустрічаються на Привозі два євреї. 
Один запитує:
 — Чому ти такий схвильований, Абра-
ме?
 — А як же не хвилюватися? Маркс по-
мер, Енгельс помер, Ленін помер, щось і я 
погано почуваюся...
 Ці одеські хохми розсмішили Райкіна. 
Вдосталь насміявшись, він витяг два ти-
пографськi бланки, на яких було набрано: 
«Прошу прийняти мене на роботу», про-
стягнув їх Карцеву та Ільченку:
 — Заповніть і розпишіться. Чекаю на 
вас у Ленінграді.
 А Жванецькому мовив, ніби вибачаю-
чись:
 — Зі мною співпрацюють такі автори, 
як Віктор Ардов, Володимир Поляков, Бо-
рис Ласкін.
 Жванецький зрозумів натяк метра. 
Але як справжній одесит духом не занепав: 
якщо надалі нікому буде читати його твори, 
він сам їх читатиме. А оскільки гуморесок 
уже зібралося досить багато і запам’ятати 
всі важко, він винайшов новий для естради 
стиль — читати, тримаючи в руках руко-
пис. Надалі його сценічним майданчиком 
стають робітничі клуби, студентські «ка-
пусники», корпоративи, круглі дати і на-
віть санаторії — всі у межах Одеси.

 І раптом міжміський телефонний дзві-
нок, і повний образи голос Райкіна:
 — Мішо, як ви могли, ви залишили без 
репертуару мій театр...
 — Я?— здивувався Жванецький, — ви 
запросили моїх друзів, а мене залишили в 
Одесі...
 — Ну, це деталі. Приїздіть, я чекаю на 
вас.
 І вони знову зустрілися, уже не в Одесі, 
а в Ленінграді. Жванецький знову побачив 
метра, а потім, оселившись у гуртожитку, 
записав: «Райкін був не по-людськи краси-
вий i завжди одягався вишукано — це він 
умів: пісочні брюки, піджак кольору кави, 
сорочка з хусточкою на шиї — в усьому ви-
шуканий смак.
 Голосу ніколи не підвищував, тримав-
ся без помпи, і це при такому успіху, при 
такiй славi.
 А я сидів перед ним зі статусом механі-
ка портових кранів із зарплатою 105 кабо-
ванців на місяць. Винести близкiсть із ним 
було важко, дуже важко».

І далі...
 «А зараз ми йдемо прописуватися, — 
мовив Аркадій Ісаакович». І ми сіли у ве-
лике чорне авто, не знаю навіть, як воно 
називається, і ми поїхали в управління 
міліції, і він сказав «посидь» і ввійшов до 
кабінету генерала, i зовсім недовго там про-
був, а вийшовши, сказав «усе в порядку».
 Назад ми йшли пішки, і його всі впізна-
вали, і всі з ним віталися, і я був такий щас-
ливий».
 Його прописали у впорядкованому гур-
тожитку, що на проспекті Металістів, де в 
просторій кімнаті на нього чекали Карцев 
та Ільченко. Радість зустрічі була безмеж-
на, стіл прикрасила пляшка «Столичної».
 А далі — трудові будні. Роман і Віктор 
зранку йшли в театр на репетицiї, а він сі-
дав до столу, писав твори, гідні цієі тала-
новитої людини, яка витягла на професій-
ну сцену трьох нікому не відомих одеситів, 
що не мали театральної освіти і навіть самі 
вважали себе аматорами.
 У гуртожиток регулярно приходила по-
мічниця Райкіна режисер Муза Павлова, 
аби взяти й передати метру новий дотеп-
ний монолог. Жванецький писав, а Рай-
кін виносив на сцену такі шедеври гумо-
ристичного жанру, як «В греческом зале», 
«Дефицит», «Изобретатель», «Города», 
«Юзик»... І, дивна річ: Аркадій Ісаако-
вич ніколи не називав ім’я автора, а всі в 
країні говорили: «Райкін читає Жванець-
кого». Як наслідок — на всі вистави анш-
лаг, на зайвий квиток годi було й сподіва-
тися. «Аншлаг, — розмірковує Жванець-
кий, — я закохався в це слово. Нехай оці-
нюють його хто як хоче, а я стверджую: 
кров’ю, потом і сльозами полита дорога до 
аншлагу, утримати його надовго — не так 
уже й просто».
 Усі в Ленінградському театрі мініа-
тюр розуміли, хто забезпечив колективу 
та його керівнику Аркадію Райкіну такий 
приголомшливий успіх. І наслідки не за-
барилися.
 Михайло Жванецький: «Раптом жит-
тя моє круто змінилося: Рома Марківна, 
дружина Райкіна, майже урочисто вручи-
ла мені мій перший гонорар — 500 карбо-
ванців, я переїхав в окремий номер у готелi 
«Асторiя», отримав проплачене харчуван-

ня в ресторані й прем’єру «Світлофора» — 
вiн увесь iз моїх текстів. Я став знаменитим 
і багатим».
 І годі було б чекати чогось кращого у 
життi, якби не той шефський концерт на 
Балтійському суднобудівному заводі. Зно-
ву оплески, знову приголомшливий успіх. 
І раптом отой старий пітерський проле-
тарій, який, ставши біля встановленого в 
залі мікрофона, сказав:
 — Ви, товаришу Райкін, воюєте з хім-
чистками й пральнями, висміюєте алко-
голіків і завідуючих складами, а ви вище 
беріть, беріть вище, — і вказав на стелю.
 Це змусило Жванецького, за згодою 
Райкіна, перейти від гумору до сатири: він 
створює гостросатиричне дійство «Люди и 
манекены». В результаті репертуар теат-
ру зазнав корінних змін, що й підтверди-
ли його подальші виступи.
 Ось стара жінка (артистка Вікторія Гор-
шеніна) у черзі за хеком розмірковує над 
державним устроєм США та СРСР: «У них 
президента міняють кожні чотири роки, а в 
нас манекени по двадцять років сидять».
 Ось одкровення лектора-суспільство-
знавця (Аркадій Райкiн): «Поряд із робітни-
ками, селянами, інтелігенцією в нас з’явився 
новий клас — кар’єристи. Вони йдуть угору, 
а дійшовши, повзуть ушир — погляньте на 
будь-якого номенклатурника.
 Якщо верхи роблять кар’єру, то низи 
крадуть, інтереси верхів i низів iдуть пара-
лельно — низи не заважають верхам роби-
ти кар’єру, а верхи, зі свого боку, не зава-
жають низам красти, тягнути все.
 Для лікуванння верхів iз Японії лікаря 
викличемо, а низи й самі довго жити не хо-
чуть. Тому й не лікуються, а горілкою, тю-
тюном, наркотиками свідомо вкорочують 
собі віку».
 А молодий науковець (актор Леонід Ля-
ховецький) оприлюднив тему кандидатсь-
кої дисертації: «Роль партії в теплоутво-
ренні парових котлів».
 Як на ті часи все це було надзвичайно 
сміливим, а сміливість у СРСР каралася, 
тож Райкіна одразу викликав «на килим» 
перший секретар Ленінградського обкому 
КПРС Григорій Романов:
 — Ви що собі дозволяєте! — гримав 
він. — Партія вам не прохідний двір, і ми 
в місті Леніна, в місті Великого Жовтня не 
дозволимо вам паплюжити партію.
 У відповідь Жванецький написав гумо-
реску такого змісту: білогвардiйський ге-
нерал телефонує з Парижа своєму онуку в 
Ленінград:
 — Слухай, як тепер називається 
Царська площа?
 — Так вона й називається — Царська 
площа.
 — А хто у вас найголовніший?
 — Романов.
 — Романов? Так навіщо ж я звідти 
емігрував?!
 Коли Жванецький увійшов до кабіне-
ту Райкіна, аби прочитати гумореску, той 
сидів пригнічений, похмурий і мовив, не 
підводячи очей:
 — Мішо, ви в нас більше не працюєте.

«Я і Україна»
 «Одесу люблю, Київ люблю, поважаю 
Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Ви-
ходжу на сцену, і не треба нічого пояснюва-
ти — я вдома, я свій. Читаю, всi сміються, 
незалежно від того, хто до якої партії вхо-
дить. От вам і об’єднавчий фактор».

Незабутній Петро Юхимович
 Розлучення з театром Райкіна і з са-
мим Райкіним відбулося без жалю: Жва-
нецький уже почав «набирати обертів» 
— його чули у розважальних програ-
мах радіо, бачили по телевізору, цитува-
ли крилаті фрази. Невдовзі від Райкіна 
пiшли й Карцев з Ільченком. Мотивація 
така: його театр — це театр одного акто-
ра, усі ж інші, отримуючи епізодичні ролі, 
мають підігравати метру.
 І знову радість зустрічі — тепер у рід-
ній Одесі, і знову пляшка «Столичної» 
прикрасила стіл, а мати Романа вже несе 
таку популярну в Одесі фаршировану 
рибу...
 І от тоді, коли вирішили перепочити 
після ленінградської напруги, Жванець-
кого розшукав начальник Одеського об-
ласного управління культури Роман Бро-
давко і мовив iз помітним хвилюванням:
 — Вас запрошує директор Укрконцер-
ту Сергій Мельник. Просить прибути як-
найшвидше.
 І от Жванецький у Києві. Директор 
Укрконцерту мовив з іще більшим хви-
люванням:
 — Михайле Михайловичу, така уда-
ча випадає раз у житті: Петро Юхимович 
Шелест запрошує вас на свою батьківщи-
ну.
 — А вона десь під Києвом?
 — Ні, під Харковом. Ось квиток на лі-
так, а в Харкові на вас чекатиме автомо-
біль.
 Їхали довго. А в селі Андріївка Ба-
лаклійського району його радо зустрiчав 
перший секретар ЦК Компартії України 
Петро Юхимович Шелест. У вишиванці й 
брилі він був схожий на селянина з рідної 
йому Слобожанщини.
 Запросив гостя до розкішного столу, 
але перед тим повідомив про таке:
 — Тиждень тому менi виповнилося 
шістдесят, i син подарував менi магніто-
фонну касету, сказавши: «Послухай, не 
пожалкуєш». То був запис вашого висту-
пу на одному з концертів. А навіщо ж мені 
слухати касету, коли я можу запросити са-
мого виконавця, — розсудив я. І от ви тут, 
і все село чекає вашого виступу.
 Увечері в клубі Андріївки не було де 
яблуку впасти. У першому ряду — Петро 
Юхимович із сім’єю, керівники місцевого 
радгоспу, передовики.
 Увесь виступ супроводжувався оплес-
ками, сільчани дякували і Жванецькому, 
i... Шелесту.
 Коли секретар Одеського обкому пар-
тії Лідія Гладкая дізналася, як відзначав 
своє шістдесятиріччя всемогутній Петро 
Юхимович Шелест, вона тут-таки перед-
звонила Жванецькому:
 — Ми вирішили створити в Одесі театр 
мініатюр, зараз підшуковуємо сценічний 
майданчик.
 — А з нашим репертуаром знайомити-
ся будете?
 — Ну що ви, — щиро здивувалася 
Лідія Всеволодівна, — грайте, що хоче-
те.
 Це було щось нове, від чого дихнуло 
свободою, але Жванецький із друзями 
цим не скористалися: вони взяли участь у 
першому Всесоюзному конкурсі артистів 
естради, посівши там почесне друге міс-
це, яке ще більше зміцнило їхню попу-
лярність, і далі — всесоюзне визнання.

Вiн i Україна (вiд автора):
 1999 року у зв’язку з 65-річчям від дня 
народження президент України Леонід 
Кучма присвоїв Михайлові Жванецько-
му почесне звання «Народний артист Ук-
раїни».
 2004 року у зв’язку з 70-річчям від 
дня народження в Одеському літератур-
ному музеї встановлено прижиттєвий 
пам’ятник Михайлові Жванецькому.
 2014 року у зв’язку з 80-річчям від 
дня народження Пролетарський бульвар 
в Одесі перейменовано на бульвар Михай-
ла Жванецького.
 Ну як тут не пригадати слова майстра: 
«Наша любов з Україною взаємна». ■

ЕКСКЛЮЗИВ■

Наша любов

Книга, видана в Україні.❙

ЖВАНЕЦЬКИЙ — ПРО РIДНЕ МІСТО

 «Одеса давно й постійно експортує в інші міста та країни письменників, художників, музикантів і 
шахістів. Фізиків і математиків менше, хоча батько нашої космонавтики Корольов — одесит. Такий самий, 
як Мечников, Бабель, Ільф і Петров, Катаєв, Ойстрах, Гілельс.
 Чому тут народжуються стільки талантів, не можуть зрозуміти як самі жителi, так і муніципалітет, який 
час від часу змушений називати вулицю ім’ям когось з одеситів.
 Надзвичайний інтерес становлять старі двори, які зберегли неповторний аромат одеської давнини.
 Головна вулиця — Дерибасівська. Якщо спитати, як туди дістатися, можуть і побити, бо не здатні пові-
рити, що є у світі людина, яка не знає, як дістатися, як сказали б нині, головного бренду Одеси. Ті ж, що 
вам усе ж таки пояснять, слів «ліворуч», «праворуч» не вживають, кажуть, «підете тудою, а потім — сю-
дою». Той, що запитує, мало не божеволіє, аж раптом йому кажуть: «ось вона».
 Усі життєві шляхи одеситів упираються в море — там починається інше життя, інша компанія, а за мо-
рем — інші країни».

■



МЕДІА ДЛЯ МАС

Шануймо 
героїв
Не мовчи, улюблена 
газето!
Тетяна ГОЛОВЧЕНКО
Тростянець, Сумська область

 Шановна редакціє, я — постійна чи-
тачка та постійна передплатниця вашої 
газети від самого початку незалежності 
України. Завжди з нетерпінням чекаю, 
коли ж принесуть улюблену газету. Газета 
правдива, актуальна, мені завжди подоба-
лась. Але останні номери мене турбують. 
Чи, може, я випадково пропустила таку 
інформацію, чи, може, справді не було 
опубліковано про такі страшні події, як 
самоспалення 15.11.2020 у центрі Києва, 
на день захисника Вітчизни патріота Ук-
раїни, учасника бойових дій на сході Ук-
раїни Миколи Микитенка. Чому не було 
про це в «Україні молодій»? Чи, може, в 
Києві не було такої страшної події? Невже 
наші захисники України, патріоти, учас-
ники бойових дій, такі як Микола Мики-
тенко, не заслуговують, щоб про них пи-
сали? Чи, може, простіше написати про 
кулінарні рецепти, що стало модним? Чи, 
може, повертаються радянські часи, коли 
все було під цензурою?
 Та навіть у ті часи ми знали про них, 
самовідданих патріотів України, про 
таких, як Василь Макух, Олекса Гір-
ник, які не пошкодували свого молодо-
го життя заради Вітчизни. А тепер від 
нас усе приховують, і це в незалежній 
Україні! Це стосується усіх ЗМІ. І на-
віть моя улюблена «Україна молода» 
не спромоглася про це написати.
 А хто ж буде захищати нашу бага-
тостраждальну Україну та нас із вами, 
якщо суспільству буде байдуже до того, 
що діється в нашій державі, буде байду-
же до наших героїв, захисників?
 Хоча президент Зеленський у своїй 
промові дуже пишався тим, що за 86 
днів «тиші» на сході України загинув 
тільки один наш захисник. Так це, ма-
буть, той захисник, якого залишили на 
окупованій території пораненого чоти-
ри дні помирати та не надавали допо-
моги, бо не було дозволу від влади? Оце 
така «тиша» на війні, та ще й досягну-
та ціною здачі нашої української тери-
торії, так чим тут можна пишатися?
 Хотілося б, щоб наші ЗМІ, в тому 
числі й «Україна молода», активніше 
відстоювали наші завоювання, наші до-
сягнення, українські позиції, доносили 
повсякчас до читачів правду та були ру-
пором пропаганди патріотизму.
 Від редакції. Нагадаємо, Микола 
Микитенко вчинив самоспалення у 
ніч на 11 жовтня 2020 року на майдані 
Незалежності. Помер від опіків 14 жов-
тня, у День Захисників Вітчизни. Про 
це «Україна молода» писала 13 жовтня 
в матерiалi «Фронтовик ООС Микола 
Микитенко в комі після самопідпалу 
на Майдані», а 14 жовтня опублікува-
ла повiдомлення «Фронтовик ООС Ми-
кола Микитенко помер у лікарні піс-
ля самопідпалу на Майдані». Першого 
грудня цього року в статті «Горіли за-
ради справедливості...» Тараса Здоро-
вила йшлося про великий подвиг і само-
пожертву українців Василя Макуха, 
Олекси Гірника і, звісно ж, Миколи Ми-
китенка. 
 Також 28.03.2012 в «УМ» було опуб-
ліковано велику статтю «Згорів за 
Україну» Віктора Тупілка, фундато-
ра музею «Смолоскип», про Олексу Гір-
ника. Про нього ж 17.01.2018 вийшла 
стаття Лариси Громадської «Наш 
Прометей: пам’яті Олекси Гірника, 
який загинув за Україну».
 07.11.2018 вийшла стаття Оле-
га Боровського «У Празі на честь ук-
раїнського дисидента Василя Макуха 
назвали міст». ■

■ Богдан РЯБЧЕНКО
Київ 

 Я не застав Радянського Союзу, бо 
народився вже в незалежній Україні. 
Цікавлюсь у діда та баби про той період 
нашої історії.
 Дід вважає, що ми й  досі залишає-
мося пострадянською країною. За весь 
час незалежності, стверджує він, у нас 
іще не було проукраїнської влади. У 
нас був проукраїнський президент Вік-
тор Ющенко, але Верховна Рада у своїй 
більшості ніколи не була і не є проук-
раїнською. Проблема, говорить дід, 
у постколоніальній свідомості части-
ни  суспільства. У Радянському Союзі 
взагалі не було ніякого вибору. Визна-
чався один кандидат, за якого голосу-
вало 99,99 відсотка. Нині маємо виб-
ір. А обираємо здебільшого будь-кого, 
аби не українських патріотів. Це на-
слідки імперської політики кадебіст-
сько-комуністичної правлячої верхів-
ки Радянського Союзу, яка нещадно 
боролася з будь-яким проявом націо-
нальної незалежності союзних рес-
публік. Особливо України. За любов 
до України закатовано в Сибіру поета 
Василя Стуса, вбито Василя Симонен-
ка. Винищувалася українська еліта. 
Виховували рабів та холуїв. 
 Вихід дід вбачає у  системному про-
українському вихованні та навчанні. 
Має зрости потужне національно свідо-
ме покоління українців. При Радянсь-

кому Союзі, розповідає він, у вищих 
учбових закладах України викладали 
історію КПРС, науковий атеїзм, марк-
систсько-ленінську філософію, політе-
кономію соціалізму та іншу дурню, яка 
займала чималу частину навчального 
процесу. Нині належна увага має при-
ділятися історії України, українській 
мові. Українська мова за радянських 
часів (як і за царських) цілеспрямова-
но знищувалася як основа української 
державності. 
 Бабуся згадує з власного учительсь-
кого досвіду, що при Союзі в українсь-
ких школах учителю української мови 
платили на 15 карбованців менше, ніж 
учителю російської мови. А ще вона 
розповіла про подію зі свого студент-
ського життя  у столичному педагогіч-
ному вузі. 22 травня біля пам’ятника 
Т. Г. Шевченку у зв’язку з річницею 
його перепоховання одна з найкра-
щих студенток курсу читала вірші. Її 
виключили з інституту,  більше її ніх-
то не бачив. А по студентському гурто-
житку кілька днів нишпорили кадебіс-

ти. Допитувалися, з ким ця студентка 
дружила, про що говорила.
  Така-то історія. І коли сьогодні з 
телеекранів учорашні кадебісти (чи, 
може, досі чинні?) на «общєпонятном 
язикє» систематично поливають бру-
дом учасників Майдану, воїнів- доб-
ровольців російсько-української вій-
ни, то гідна відсіч їм Тараса Шевченка 
(влада ж мовчить чи потурає?):

 ...Брешеш, людоморе!
 За святую правду-волю
 Розбойник не стане,
 Не розкує закований
 У ваші кайдани
 Народ темний, не заріже
 Лукавого сина,
 Не розіб’є живе серце
 За свою країну.
 Ви — розбойники неситі,
 Голодні ворони...
     
 Бій за українську державність, вва-
жає дід, триває. ■

 «Ковіддисиденти», а чи просто бездумні люди, нехтуючи своїм та чужим здоров’ям, кинулися в «чорну п’ятницю» скуповувати все, що мало 
бодай якусь знижку в ціні, так, ніби без зайвої пари кросівок чи десятого за ліком светрика життя втратить сенс. Ціна цьому безумству, коли 
в довжелезних чергах за нібито «дармівщиною» люди без масок штовхалися в натовпі, нехтуючи здоровим глуздом та нормами безпеки 
під час пандемії, значно вища, ніж тимчасова вигода від покупок. Це — здоров’я, а то й життя сотень, тисяч українців, про що невмолимо 
свідчить безпристрасна статистика. Зрештою, про цю небезпеку мали би повідомляти й попереджати державні чиновники, адже саме вони 
відповідають за протиепідемічні заходи. Та дарма... 

ВИХОВАТИ ПАТРІОТІВ

Не дуріть Бога
Бій за українську державність

■

Вадим КИЙ
Київ

О, Білорусь! Ти довго спала —
Був Лукашенко твій кумир.
Але нарешті ти повстала —
Прорізався мов інший зір.
Народ не скинув диктатуру,
Але зростає вже протест. 
За мову, правду, за культуру
Тримають люди нині тест.
Диктатор, клятий Лукашенко,
Ув’язнив тисячі людей
І думав: буде все тихенько;

Його настане новий день
Сидіння далі ще на троні:
«Я легітимний президент!»
Хоча давно вже сиві скроні —
Та мудрості «всьо нєт как нєт».
Аж навпаки — є люди вбиті
Та закатовані в тюрмі.
 Є нагороди його свиті —
Хто править жорстко у тіні.

Тремти, диктаторе кривавий,
Наблизився останній день!
День грізний, праведний, правдивий,
День волі, віри, одкровень!
Не порятує тебе й Путін —
Він сам очікує кінця.
Народ Росії зірве пута
І знищить горе-«молодця».

ПОЛІТПАРНАС

Повстанців радо я вітаю!

■
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Цьогоріч у листопаді написали 
ювілейний ХХ Всеукраїнський 
радіодиктант національної єд-
ності-2020. Усе про його особли-
вості і трохи більше розповідає 
Дмитро Хоркін, генеральний про-
дюсер Українського радіо, керів-
ник проєкту «Радіодиктант-2020», 
член правління Національної сус-
пільної телерадіокомпанії України 
з радіомовлення.
На завершення прийому елект-
ронних листів із текстом Радіодик-
танту національної єдності-2020 
«Виклик книжкової ери», на пере-
вірку надійшло 13 834 електронні 
листи. Паперові листи продовжу-
ють надходити. Переможців ого-
лосять напередодні Нового року 
і вручать символічні подарунки 
— книжки відомих видавництв і 
запропонують, по закінченні ка-
рантину, екскурсію на Хрещатик, 
26 — у музей та офіс-редакцію 
Українського радіо.

Пишуть в Ірані, Китаї, Чехії, 
Франції, Литві
 ■ Дмитре, в чому ж особ-
ливість Радіодиктанту націо-
нальної єдності-2020? 
 — Так традиційно склалося, 
що диктант пишемо в День ук-
раїнської писемності та мови, 
а вже за тиждень, 16 листопа-
да, відзначаємо професійне свя-
то — День працівників радіо, те-
лебачення та зв’язку. Українсь-
ке радіо почало своє мовлення із 
Харкова і ось уже 96 років має 
свої певні традиції. І якщо Ук-
раїнське радіо ми помітно оно-
вили за останні чотири роки, то 
радіодиктант чекав свого онов-
лення. Цього року запросили на-
ших відомих зірок. Авторський 
текст для диктанту написав пись-
менник і видавець Іван Малко-
вич. Науковою консультанткою 
проєкту стала докторка філоло-
гічних наук професорка Лариса 
Масенко. Читала диктант пре-
красна акторка Римма Зюбіна.
 І як тільки Римма Зюбіна за-
кінчила читати диктант, на пош-
ту надійшло одразу сім тисяч 
листів! До кінця дня було вже де-
сять тисяч. А ввечері наступного 
дня вже мішками несли листи в 
конвертах із пошти.
 Добре що ми пішли на таке 
свідоме оновлення і цей про-
єкт має великий відгук. У чому 
ж його особливість? У нас була 
хиба попередніх років. Акцент 
чомусь був в основному на шко-
лу, виші. Але ж українська мова 
— це не тільки уроки українсь-
кої мови і літератури та поси-
деньки в Національній спіл-
ці письменників України. Ук-
раїнська мова — це мова єднан-

ня, обслуговування. До речі, 
вже обов’язкова для таксистів, 
працівників готелів, ресторан-
ного бізнесу, сфери послуг. Це 
мова ділового спілкування всіх 
великих компаній нашої краї-
ни, вже не кажучи про держав-
ні структури. Тому ми мусили 
виправити цю хибу, відійти від 
шкільництва.
 ■ Диктант писали не тільки 
українці і не тільки в Україні.
 — Так, останні роки диктант 
завжди пишуть делегації посоль-
ства Японії, Норвегії, Нідерлан-
дів тут, у Києві і, звісно, україн-
ці за кордоном. А ще ми зроби-
ли так, що диктант можна було 
надіслати впродовж астрономіч-
ної доби. Тобто диктант можна 
було ще раз прослухати у зруч-
ний час у запису, написати, сфо-
тографувати і надіслати. Одними 
з перших відгукнулися учні Ук-
раїнської школи в Парижі, яку 
очолює українка Олена Місталь-
Внуковська; писали в Нью-Йор-
ку на Манхеттені — там і школа, 
й український храм. 
 Мені подобається й тут до-
речне гасло: «Україна там, де 
українці». До речі, всі збира-
ються родинами, згадують пра-
вопис, а нам головне — допо-
могти об’єднуватися. А ще дик-
тант писали члени національної 
експедиції в Антарктиді!
 ■ Нагадайте, як зародився 
радіодиктант, хто подав таку 
цікаву ідею? До речі, в якому ви 
класі навчалися 20 років тому і 
чи писали диктант? 
 — Коли звучав перший радіо-
диктант, я був у дев’ятому класі. 
Його не писав, але слухав. Я зма-
лечку любив слухати радіо. Ми 
дуже шануємо історію Українсь-
кого радіо. 
 Цю прекрасну ідею — напи-
сання радіодиктанту — приніс 
Михайло Слабошпицький, наш 
багаторічний працівник «Радіо 
«Культура», автор і ведучий ба-

гатьох передач. Ідею взяли з 
польського радіо. Коли готува-
лися до радіодиктанту, зроби-
ли запит до Європейської мов-
ної спілки, до речі, до якої вхо-
дять усі головні суспільні радіо-
мовники Європи і світу. 
 Мені пощастило бути у Римі 
перед карантином на з’їзді і 
з’ясувати там, що радіодик-
тант є традицією суспільних 
радіостанцій Європи і світу. Тоб-
то радіодиктант пишуть і в Ірані, 
і на Китайському національному 
радіо, і в Чехії, Франції, Литві... 
Щоправда, вони можуть відріз-
нятися. У нас, наприклад, голо-
вне завдання — не стільки пере-
вірка грамотності (ніхто нікого 
не викличе до завуча за помил-
ку), скільки спонукати людей 
говорити українською, удоско-
налювати знання української 
мови, читати, спілкуватися.

Надсилають листи і шрифтом 
Брайля
 ■ Хто писав цього разу дик-
тант на головній локації — у На-
ціональній бібліотеці України 
імені Вернадського?
 — До нас уперше за двадцять 
років прийшов писати диктант 
представник від перших осіб 
керівництва держави — Денис 
Шмигаль, прем’єр-міністр Ук-
раїни , уповноважений із за-
хисту державної мови Тарас 
Кремінь, народні депутати, ар-
тисти та багато відомих ук-
раїнських діячів і зірок.
 А ще локація була в кожно-
го вдома. Ми до останнього не 
рекламували нашу радіолока-
цію у бібліотеці у зв’язку з ко-
ронавірусом. 
 ■ Написання радіодиктанту 
— це вже як свято?
 — Так, люди в усьому шука-
ють певний позитив. Наприклад, 
таксист зупинився, вимкнув про-
граму з пошуку клієнтів букваль-
но на 15 хвилин, написав дик-

тант, сфотографував і надіслав. 
Подібних прикладів безліч. 
Троє людей на рецепшені одного 
з готелів (а їм як нікому потріб-
но спілкуватися українською мо-
вою) увімкнули радіо — й напи-
сали диктант. Надсилають листи 
і шрифтом Брайля. Це спеціалі-
зована школа-інтернат товарист-
ва сліпих у Харкові. Різні люди, 
різних поколінь із радістю чека-
ють на Радіодиктант національ-
ної єдності.
 ■ Хто перевіряє зазвичай 
диктант? 
 — Перевіряльники — пра-
цівники Українського радіо, які 
мають філологічну освіту. Я вже 
говорив, що переможці отрима-
ють книжки. А ще хочемо під-
бадьорити наших радіослухачів-
переможців і запропонувати їм 
екскурсію до шикарного Музею 
Українського радіо. У нас ней-
мовірні експонати — трофейна 
німецька техніка, на якій мон-
тували ще плівки... Дуже бага-
то світлин. 
 Після відвідин музею, пе-
реможці матимуть можливість 
піднятися на другий поверх у 
найсвятішу святиню радіомо-
влення — це наш мовний блок, 
де працюють радіожурналісти, 
режисери, звідки виходить на 
увесь світ Українське радіо. А 
ще можна буде зайти у студію 
запису непрямого ефіру, зроби-
ти запис. 
 Я знаю точно, що немає та-
ких людей, які б у дитинстві 
не мріяли працювати у сферах 
культових професій: актор те-
атру, ведучий, диктор... Хоча 
згодом вони стали бізнесмена-
ми, адвокатами, бухгалтерами.

«У 18 років почав паралельно 
працювати на Українському 
радіо»
 ■ До речі, знаю, що ви з ди-
тинства мріяли бути диктором 
і працювати на Українському 
радіо.
 — Почну з того, що сьогод-
ні я ще й доцент Національного 
університету імені Тараса Шев-
ченка (на чверть ставки). То 
студентам насамперед раджу 
одразу чітко визначатися з ви-

бором професії. Коли мені було 
12 років, я поставив собі запи-
тання: а що мені подобається? 
Вдома у нас було все: радіо, те-
левізор, передплачували періо-
дичну пресу. Я ж дуже любив 
радіо. Знав голоси всіх дикторів 
українського радіо. 
 І ось десятиріччя незалеж-
ності України — 2001 рік. Я ди-
вився трансляцію урядового 
концерту. І диктор за лаштун-
ками оголошує: «Вельмишанов-
ні пані і панове — президент Ук-
раїни Леонід Кучма». Не знаю, 
що то могло бути в голові, на під-
свідомості, на інтуїції? Я весь 
день ходив по хаті й оголошу-
вав Кучму. А вже коли вступив 
до університету, до речі, на гео-
графічний факультет, у 18 років 
почав паралельно працювати на 
Українському радіо. Сам прий-
шов, улаштувався. 
 А вже у 24 роки почав оголо-
шувати наших президентів: від 
Віктора Ющенка до нинішньо-
го. Отож щось відбувається на 
підсвідомості. Космонавтом я 
не мріяв стати, як і манекеном, 
боронь Боже, бо люблю смачно 
поїсти. Мої студенти — це май-
бутні ведучі радіо і телебачення. 
Знаю, що при бажанні їхні мрії 
здійсняться.
 ■ Аби стати таким відомим 
диктором, ви багато працюва-
ли? 
 — У мене були чудові вчи-
телі і в університеті, і на радіо. 
Я з гордістю називаю ці славні 
імена: Ігор Мурашко, Микола 
Козій, Алла Сологуб — видат-
ні диктори. Вони після кожно-
го ефіру телефонували й роби-
ли зауваження: там неправиль-
ний звук вимовив, там наголос. 
Я завжди з вдячністю і уважно 
слухав, брав до уваги, працював 
над собою. 
 Я ж народився й виріс у 
російськомовному середовищі 
у місті Торез Донецької облас-
ті. Школа була російська, і мені 
потрібно було вичитатися, виго-
воритися українською мовою. 
Оце нещодавно вичитав у Кур-
баса, що в творчу професію тре-
ба йти, маючи явний видимий 
талант. ■

З ПЕРШИХ ВУСТ

Дмитро Хоркін: 
Ми мусили виправити 
цю хибу, відійти 
від шкільництва
Як тільки Римма Зюбіна закінчила читати Радіодиктант 
національної єдності-2020, на електронну пошту надійшло одразу 
сім тисяч листів, а до кінця дня було вже десять тисяч

■

Наталя Сумська — учасниця ХХ Радіодиктанту національної єдності.
Фото з сайта nrcu.gov.ua.
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Дмитро Хоркін.
Фото Юрія ПРИЯЦЕЛЮКА.

❙
❙

Ювілейний диктант писав і прем’єр-міністр  України.
Фото зі сторінки Дениса Шмигаля у Фейсбуці.

❙
❙
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36-річний директор
 У життєписі Ярослава Сте-
пановича, чиє «формальне» 
80-річчя було скромно відзна-
чено в жовтні, є багато нети-
пового. Той, хто переглядати-
ме довідку про нього у «Вікіпе-
дії», відразу ж зверне увагу на 
те, що сільську школу на рід-
ній Рогатинщині він закінчив 
у 15 років. Насправді, як опові-
дає сам учений в автобіографіч-
ній книзі «Моє земне тяжіння» 
(2015), він народився на понад 
рік і місяць раніше від «офіцій-
ної» дати 25 жовтня 1940 року. 
Але у вересні 1939-го на При-
карпатті саме змінювалася вла-
да — з польської на радянсь-
ку — і по селах було не до пра-
вильної фіксації народжень; 
тож у перші роки життя жод-
ного документального підтвер-
ження часу своєї появи на світ 
майбутній учений узагалі не 
мав. А довідку з написаною «зі 
стелі» датою було йому видано, 
тільки коли він рушав вступа-
ти після школи до Львівської 
політехніки.
 Але й навіть з урахуван-
ням цього уточнення закінчен-
ня школи в 16 років свідчить 
про неабиякий хист і наполег-
ливість сільського хлопця — 
його ровесники здебільшого 
завершували шкільну науку на 
два-три роки пізніше. Про це 
ж свідчить і вступ «з першого 
разу» до відомого вишу — що 
вдавалося далеко не кожному 
випускникові з далекого села.
 За своєю природою Львівсь-
кий політехнічний готував не 
так майбутніх дослідників, як 
висококваліфікованих інже-
нерів, і тільки порівняно неве-
лика частина його вихованців 
реалізували себе саме в науці. 
Але наполегливий студент оби-
рає для себе саме такий неорди-
нарний фах — і їде в 1960-му 
працювати астрономом-спос-
терігачем до Полтавської граві-
метричної обсерваторії. А через 
два роки вступає до аспіранту-
ри Головної астрономічної об-
серваторії АН УРСР — і відтоді 
й дотепер пов’язаний саме з 
цією науковою установою, яку 
незмінно очолює з 1975 року.
 У структурі української 
академії 36-річний директор 
у середині 1970-х, можливо, й 
не вважався таким дивом, як 
на початку нового тисячоліття 
— але однак був явищем рідкіс-
ним, що є ще одним свідченням 
унікальних організаційних та 
наукових здібностей Ярослава 
Степановича. Про те ж свідчить 

і обрання його 46-річним до ко-
горти академіків (якими навіть 
його талановиті, наполегливі й 
дуже успішні однолітки става-
ли здебільшого років на 10 піз-
ніше).

Виконання космічних програм 
 Як свідчать наукові довід-
ники, Ярослав Яцків, продов-
жуючи традиції астрономічної 
школи академіків Олександ-
ра Орлова та Євгена Федорова, 
зробив великий внесок у вив-
чення особливостей обертан-
ня Землі. Ці фундаментальні 
проблеми мають і надзвичайно 
важливий прикладний аспект 
для навігації (згадаймо джі-пі-
ески, без яких ми вже не може-
мо обійтися в повсякденному 
житті) — й тут Ярославу Сте-
пановичу належать піонерські 
ідеї щодо побудови глобальної 
земної та небесної систем коор-
динат. 
 Не диво, що ще з радянсь-
ких часів учений брав актив-
ну участь у виконанні кількох 
космічних програм колишнього 
СРСР (а тоді то були переважно 
роботи з високим грифом сек-
ретності); а вже майже три деся-
тиліття саме він координує кос-
мічні дослідження незалежної 
України (фінансова підтрим-
ка яких залишається, на жаль, 
дуже скромною). Про міжна-
родний авторитет Ярослава Яц-
кiва, здобутий ним ще в зовсім 
молодому, як для вченого тако-
го рівня, віці, свідчить те, що в 
1982-86 роках він був віцепре-
зидентом Міжнародної астро-
номічної спілки, президентом 
її комісії «Обертання Землі».
 Науково-організаційний 
хист Ярослава Степановича пе-
реконливо демонструє й прак-
тична реалізація його ж ідеї 
про спорудження найвисоко-
гірнішої в Європі астрономіч-
ної обсерваторії на Терсколі. 
Як згадує сам академік Яц-
ків у книзі спогадів «Моє зем-
не тяжіння», ще молодим ас-
трономом він «придивлявся» 
до цієї кавказької вершини. В 
1977-му вже в ранзі директора 
ГАО йому вдалося зводити на 
вершину президента АН УРСР 
Бориса Патона — і «запалити» 
ідеєю обсерваторії і його. Будів-
ництво тривало до 1995-го — і 
за цей час Союз устиг розпасти-
ся. На жаль, сьогодні цей уні-
кальний науковий об’єкт (що 
формально залишається у влас-
ності НАН) розташовано на те-
риторії держави-агресора, тож 
можливості повноцінної робо-

ти на ньому українських до-
слідників дуже й дуже обмеже-
но, а його майбутнє залишаєть-
ся невизначеним...

Тектонічні суспільні процеси 
 Досі йшлося про астроно-
мію. Але тектонічні суспіль-
ні процеси, які привели вре-
шті-решт до розвалу радянсь-
кої імперії й постання неза-
лежної України, не лишили 
осторонь Ярослава Яцкiва. Ще 
в 1990 році він ініціює створен-
ня при академії Українського 
міжнародного комітету з на-
уки і культури, який став ор-
ганізатором чи співорганізато-
ром багатьох важливих ініціа-
тив та контактів із закордон-
ними колегами, зокрема й на 
ниві гуманітаристики. Під егі-
дою цього комітету Ярослав 
Степанович уже майже чверть 
століття щомісячно проводить 
у Київському будинку вчителя 
засідання «Елітарної світли-
ці», присвячені різним акту-
альним проблемам суспільно-
політичного життя. 
 У 2005 році Ярослав Яцків 
інціює створення та стає ди-
ректором-організатором но-
вої наукової установи НАН — 
Інституту енциклопедичних 
дослі джень. Вона була потріб-
на, щоб не занепав започатко-
ваний Іваном Дзюбою унікаль-
ний проєкт «Енциклопедії су-
часної України», перший том 
якої вийшов ще 2001 року. 
Розрахунок Ярослава Степано-
вича виявився правильний — в 
2019-му з’явився вже 21-й том 
(до слова «Моя»), а в інтернет-
версії «ЕСУ» зараз викладено 
вже й початок літери «Н». 
 Тому обрання 2005 року ас-
тронома Ярослава Яцкiва пре-
зидентом Міжнародної асоціа-
ції україністів було цілком очі-
куваним і вмотивованим. А ще 
через рік він очолив і піклу-
вальну раду стипендіальної 
програми Фонду Віктора Пін-
чука «Завтра.UA», орієнтова-
ної на підтримку талановитої 
української молоді, поклика-
ної посісти провідні позиції в 
усіх «проривних» сферах сус-
пільного життя.

І «походи у владу» 
 Паралельно Ярослав Сте-
панович ні на день не полишає 
своїх «фахових» астрономіч-
них зацікавлень. Він не лише 
«директорує» в ГАО, а й очо-
лює Державну комісію єдино-
го часу і еталонних частот, від-
повідає за співпрацю НАН iз 

Державним космічним агент-
ством України, є головним ре-
дактором наукового журналу 
«Фізика і кінематика небес-
них тіл». Від 1998 року вче-
ний є членом Президії НАН, 
від 2002 року — головою її На-
уково-видавничої ради, покли-
каної відповідати за всю публі-
каційну активність академії. 
Не в останню чергу завдяки зу-
силлям Ярослава Яцкiва впро-
довж останніх років помітно 
зросло число українських на-
укових журналів, що реферу-
ються головними міжнародни-
ми наукометричними базами.
 Нарешті, були в Ярослава 
Степановича і «походи у вла-
ду». У 1996 році він увійшов 
до Ради з питань науково-тех-
нічної політики при президен-
ті України. На жаль, цей ство-
рений Леонідом Кучмою ор-
ган, на який спершу покла-
дали великі надії, виявився 
«мертвонародженим». Відтак 
реально учений зміг виявити 
свої реформаторські інтенції 
на посаді першого заступни-
ка міністра освіти і науки Ук-
раїни в уряді Віктора Ющен-
ка (2000-2001 роки). Але й 
час життя цього уряду теж був 
скороминущий. 
 Уже за президентства Вік-
тора Ющенка Ярослав Яцків 
разом із В’ячеславом Брюхо-
вецьким очолили спеціаль-
ну президентську комісію з 
розробки Концепції розвитку 
наукої сфери. Проте й напра-
цювання цієї комісії було вре-
шті-решт покладено «під сук-
но». Що, очевидно, ще раз де-
монструє всю ту увагу (а точ-
ніше — неувагу), з якою вищі 
державні керівники України 
майже завжди ставилися до 
науки та її творців.

Астрономічний календар 
 Натомість у рідній академії 
вже в середині «нульових» 
Ярослав Степанович започат-
кував iще дві ініціативи, доля 
яких виявился значно щас-
ливішою від його адміністра-
тивних проєктів на урядовій 
ниві. Це — журнали «Наука 

та інновації» та «Світогляд». 
Обидва досі успішно трима-
ються — переважно на особис-
тому ентузіазмі Ярослава Яц-
кiва. Перший є серйозним на-
уковим виданням, присвяче-
ним надзвичайно актуальним 
питанням інноватики, органі-
зації наукових досліджень, 
розробкам, які можуть мати 
велике значення для націо-
нальної економіки. Другий є 
найкращим (і фактично єди-
ним на сьогодні) нашим нау-
ково-популярним журналом 
широкого профілю.
 Адже Ярослав Степанович 
був завжди переконаний, що 
науку потрібно активно по-
пуляризувати. Ще в 1970-ті 
він щорічно видавав при ГАО 
«Астрономічний календар», 
розрахований на широкі кола 
астрономів-аматорів. До речі, 
це було одне з дуже небага тьох 
академічних видань негумані-
тарного профілю, яке завжди 
виходило тоді українською мо-
вою. А вже за доби незалеж-
ності вчений скрупульозно 
збирав і друкував різні збір-
ки документів, пов’язаних із 
власною науково-організацій-
ною роботою, які неабияк ста-
нуть у пригоді майбутнім до-
слідникам історії української 
науки.
 Може скластися враження, 
що життєвий шлях Ярослава 
Яцкiва було встелено троян-
дами і складався він із самих 
тільки перемог. Насправді ж 
тільки його залізна воля і са-
моорганізація дозволили по-
долати труднощі, які для ба-
гатьох виявилися б непере-
борними. Мало хто знає, що 
природне прагнення вченого 
підтримувати ще за радянсь-
ких часів нормальні контак-
ти з закордонними колегами 
породило страшне тоді звину-
вачення в «розголошенні де-
ржавної таємниці», і Борисові 
Патону довелося підключати 
всі свої чималі ресурси, щоб 
оборонити директора ГАО Яц-
кiва від завзяття пильних «ор-
ганів». 
 Ученому судилося зазнати 

ПОСТАТЬ

Дорога надії й особливості 
обертання Землі 
Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцкiва

■

Максим СТРІХА, 
доктор фізико-математичних наук, професор, заступник міністра освіти і науки України 
в 2008-10 та в 2014-19 роках

  Якби для українського вченого існувала  відзнака «За активність на громадській ниві», всі підста-
ви на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, 
президент Української астрономічної асоціації, почесний академік АН вищої школи України, іноземний 
член Польської академії наук, академік Міжнародної академії астронавтики, почесний доктор Хар-
ківського національного університету ім. В. Н. Каразіна — на цьому уриваю перелік титулів, який міг 
би розтягнутися ще на сторінки — Ярослав Степанович Яцків.
А фахових наукових відзнак учений і так уже має доволі — серед них державні премії в галузі науки 
і техніки УРСР та СРСР, премія НАН України ім. Є. П. Федорова, міжнародна премія Євросоюзу імені 
Рене Декарта. Врешті-решт, його ім’я носить мала планета «2728 Яцків», що є, напевно, найвищою (в 
прямому значенні цього слова) можливою відзнакою наукових заслуг астронома.

Ярослав Яцків.
Фото з особистого архіву.

❙
❙
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й болісних особистих утрат. Спер-
шу він пережив смерть від тяжкої 
хвороби молодого ще сина Дмит-
ра, потім — відхід коханої дру-
жини Ганни Іванівни, з якою поз-
найомився, ще працюючи в Пол-
таві, і з якою потому разом прой-
шов понад пів століття. 

Збурювач спокою
 Із початком неоголошеної 
російсько-української війни Ярос-
лав Яцків утратив можливість 
працювати з колегами з Кримсь-
кої астрофізичної обсерваторії, 
які були довголітніми партнера-
ми ГАО (і, врешті-решт, часто — 
його особистими друзями). Навіть 
кримське службове помешкання 
Ярослава Степановича разом з 
особистими речами та книгами 
загарбали посіпаки окупантів — 
ті, які вчора ще запобігливо за-
зирали київському академіку в 
очі. 
 Під велике питання постав-
лено й майбутнє його улюблено-
го дітища — обсерваторії на Тер-
сколі, — й оптимістичних про-
гнозів тут наразі ніхто робити не 
наважився б. Але крицева вдача 
дозволила академіку Яцкiву вит-
римати й ці удари долі. 
 Ярославу Степановичу в жорс-
тко регламентованій НАН доби 
«пізнього Патона» дозволялося 
бути одним із небагатьох «збу-
рювачів спокою». І після відходу 
Бориса Євгеновича саме Ярослав 
Яцків доклав максимальних зу-
силь для того, щоб вибір нового 
президента відбувся якомога ос-
мисленіше. Навіть в умовах пан-
демії на базі очолюваної ним ака-
демічної групи «Наука та інно-
вації» було анонсовано зустрічі з 
усіма кандидатами з подальшим 
обговоренням їхніх програм. Як 
регулярний учасник цих зустрі-
чей (в онлайн-режимі) можу за-
свідчити високий рівень їх зміс-
товності.
 Розуміючи необхідність глибо-
ких внутрішніх змін у НАН, Ярос-
лав Степанович лишається водно-
час і жорстким та послідовним 
прихильником її збереження саме 
як головної наукової установи дер-
жави, покликаної координувати 
всю її науку, зокрема й універси-
тетську. На цьому ґрунті в нас з 
академіком Яцкiвим неодноразо-
во відбувалися гарячі дискусії — 
але незмінно коректні й суто нау-
кові.
 Адже, попри імідж «збурюва-
ча спокою» (який один iз двох чи 
трьох наважувався ставити «не-
зручні» запитання на «сонних» 
засіданнях президії НАН остан-
ніх років), Ярослав Яцків за при-
родою своєю є традиціоналістом. 
Прекрасну традицію він започат-
кував і в Міністерстві освіти й на-
уки: йдучи зі свого кабінету на 
Шевченка, 16, він залишив на-
ступникові як оберіг старовинну 
народну ікону святого Миколая. 
Через сім років ту ікону передав 
мені мій попередник — професор 
Андрій Гуржій. Ще через два я пе-
редав її академіку Борису Гриньо-

ву, щоб iще через чотири роки от-
римати її від нього назад.
 На жаль, iще через п’ять років 
передати її своєму наступникові 
я вже не зумів: висуванець Зе-ко-
манди з пам’ятного своїм «катан-
ням на самокатах» уряду Гонча-
рука негласно один раз зустрівся 
зі мною в ресторанчику в парку 
Шевченка, щоб поговорити про 
становище галузі, але публіч-
ної (нехай навіть камерної) це-
ремонії зі мною і Ярославом Сте-
пановичем для передачі ікони не 
схотів. Напевно, тому, що «слу-
ги народу» взагалі не відчували 
ніякої закоріненості в минуле й 
уникали будь-чого, що говорило б 
про нормальну спадковість та ін-
ституційну пам’ять — неодмінну 
рису будь-якої нормальної систе-
ми влади. А Ярослав Яцкiв напо-
лягав саме на тому, щоб така пе-
редача відбулася публічно. 

Може дати фору
 ...Термін мого наступника 
прогнозовано виявився недовгий 
— якихось пів року. А вже його 
наступник, відмовившись зуст-
річатися з академіком Яцкiвим, 
запропонував натомість віддати 
через помічника назад цю непот-
рібну ікону-оберіг... Нічого не 
вдієш: у цього прибульця зі схід-
ноукраїнського мегаполіса інак-
ше розуміння традиції, домівки й 
закоріненості, аніж у вихованого 
в прикарпатському селі Ярослава 
Яцкiва. 
 ...Про це своє відчуття закорі-
неності сам Ярослав Степанович 
писав в одному зі своїх віршів 
(мало хто знає, що він пише не 
лише наукові статті, офіційні до-
кументи і цікаву автобіографічну 
прозу, а й зворушливі поезії):
 На світі багато є різних доріг,
 Єдина з них в серці мойому —
 Дорога до тебе, немов перший сніг,
 Замріяно чиста в усьому.
 Ти щедрий дарунок даруєш мені,
 Щоб я зміг сягнути вершини —
 Дорога надії, немов навесні
 Я чую твій клич журавлиний.
 І, по суті, весь його життє-
вий шлях був і залишається цією 
«дорогою надії» — попри всі ней-
мовірні життєві складнощі й 
скрути. 
 Тож я теж плекаю сподіван-
ня, що й ця гарна започаткована 
Ярославом Яцкiвим традиція з 
переданням ікони-оберегу колись 
відновиться. І що житимуть далі 
інші його добрі започаткування. 
А він сам iще багато-багато років 
буде генератором і локомотивом 
утілення ще багатьох потрібних 
нашій науці ідей. Адже в жовтні, 
напередодні «офіційного вісімде-
сятиліття» (справжнє, нагадаю, 
відбулося в вересні 2019-го), уче-
ний подолав iще й підступну ко-
ронавірусну хворобу, а тому прос-
то зобов’язаний жити й працюва-
ти ще дуже довго. Бо українська 
наука гостро потребує не лише 
його досвіду та мудрості, а й енер-
гії та завзяття, за якими академік 
Ярослав Яцків може дати фору 
багатьом молодим. ■

 ■ Що змінила пандемія в 
роботі? 
 — Пандемія звалилася на 
нас як сніг на голову. Довело-
ся відмінити важливий захід 
міжнародного масштабу — 
четвертий Світовий конгрес 
бойків, до якого ми ретель-
но готувалися. У районі ми 
мали прекрасні сільські свя-
та — Свято кисилиці, Свя-
то хліба, Свято меду, «Про-
щання з колядою», Дні доб-
росусідства та багато-багато 
інших, і вмить усе це пере-
рвалося. 
 Але життя продовжуєть-
ся. І нові виклики дають 
можливість для створення 
нових проєктів, але вже тро-
хи інших — віртуальних; 
для нових контактів зі сві-
том — iз новими видавцями, 
художниками, письменни-
ками чи діячами культури; 
для опанування дистанцій-
ного навчання. Наша робота 
зараз — це участь в онлайн-
конкурсах, онлайн-фестива-
лях, вона дає шанс кожно-
му художньому керівнику 
скласти новий сценарій, под-
бати про цікавий репертуар, 
зробити виступ чи навіть ці-
лий концерт у записі.
 ■ Тож, Петре Івановичу, 
працівники нашого район-
ного Народного дому знахо-
дять для себе роботу й не си-
дять без діла?
 — Безперечно. Хочу ска-
зати, що до жовтня цього 
року в царині культури було 
проведено велику роботу — 
завершено атестацію народ-
них аматорських колективів 
Турківщини. Пройшла вона, 
звичайно, дистанційно, в ре-
жимі онлайн. І приємно, що 
всі 15 самодіяльних колек-
тивів підтвердили звання 
«народного», в тому числі й 
сім — iз районного Народно-
го дому. 
 Творчі колективи не за-
бувають про визначні та 
пам’ятні дати в історії Украї-
ни. Так, за участі аматорів 
Турківського РНД, у нашому 
місті було відзначено День 
Гідності і Свободи, а священ-
ники — о. Микола Різак та о. 
Михайло Благун відслужили 
молебень за загиблими «май-
данівцями». Думаємо над 
тим, як у часи карантину зро-
бити для малечі гарне свято в 
день Миколая-Чудотворця. 

 Зараз маємо багато віль-
ного часу для оформлення 
стендів. Тож у приміщенні 
Народного дому виготовляє-
мо стенд iз фотографіями ак-
тивістів Міжнародної гро-
мадської організації «Світо-
вий конгрес бойків» — відда-
них патріотів рідного краю, 
які брали активну участь та 
й зараз долучаються до про-
ведення великих міжнарод-
них заходів. Наразі вистав-
лено на огляд 40 знімків. На 
превеликий жаль, дехто з 
цих активістів уже відійшов 
у Вічність, але залишила-
ся світла пам’ять про той не-
оціненний вклад, який вони 
зробили в розбудову громад-
ської організації та всієї на-
шої Бойківщини. 
 Поряд виставлятимемо й 
інший стенд, який відобра-
жатиме проведення на Тур-
ківщині всіх шістьох Все-
світніх бойківських фестин 
та трьох Світових конгресів 
бойків. До речі, ми таки ве-
демо підготовку до четвер-
того Конгресу бойків, прове-
дення якого у зв’язку з пан-
демією коронавірусу перене-
сено на серпень наступного 
року. Надіємося, що він усе 
ж відбудеться. 
 ■ Хто працює над ство-
рення експозицій?
 — Слід сказати, що досить 
творчо, із завзяттям працює 
над оформленням стендів ме-
тодист iз народної творчості 
та роботи з дітьми Микола 
Комарницький. Зокрема, 
Микола Юліанович віднай-
шов 18 дуже старих знімків з 

історії нашого краю та міста. 
Їх планує долучити до експо-
зиції музею народної твор-
чості, який діє при район-
ному Народному домі. Рука-
ми ентузіаста зроблено стенд 
«Все життя — як вишиття», 
де поміщено 36 знімків, та 
стенд «Карпатський край» iз 
фотографіями, які висвітлю-
ють чудову і безмежну красу 
природи Карпат. Основа цієї 
експозиції — світлини на-
шого талановитого любите-
ля-фотографа, турківчанина 
Віктора Саварина. 
 Хоча проведення масо-
вих заходів у часи каранти-
ну заборонено, працівни-
ки РНД м. Турка не сидять, 
як мовиться, склавши руки. 
Нові п’єси і вистави до свого 
репертуару готує самодіяль-
ний народний театр. Плано-
во проводять репетиції на-
родний фольклорний колек-
тив «Бойківські переспіви» 
та народний дитячий фоль-
клорний колектив «Юні бой-
ківчани», а також народний 
вокально-інструментальний 
ансамбль «Горяни», народна 
хорова капела «Карпати», 
народний аматорський ан-
самбль сім’ї Федорків «Від-
луння», народний естрад-
но-духовий колектив Jazz 
Time.
 Словом, керівники всіх 
цих самодіяльних народних 
колективів готують бага-
то цікавого матеріалу, вони 
готові до звичного активно-
го темпу роботи і дуже суму-
ють за живим спілкуванням 
iз глядачами. ■

ЖИТТЯ НА ПАУЗІ

Виклики фестинам і подіям 
добросусідства 
Чому відтермінували четвертий Світовий конгрес бойків

■

Ольга ТАРАСЕНКО
м. Турка, Львівська область

Коли не було пандемії, викликаної небезпечною для життя і здоров’я людей коронавірусною 
хворобою, у царині культури Турківщини вирувало активне мистецьке життя. Самодіяльні ху-
дожні колективи одного села їздили з творчими концертами до сусіднього або ж виступали в 
межах області — на Сколівщині, Старосамбірщині чи Стрийщині, навіть на сценах Закарпат-
ської області, на сході України, у столиці України — Києві, перед солдатами на Яворівському 
військовому полігоні... Всі активно обмінювалися досвідом, показували вистави, яскраво і 
цікаво відзначали традиційні християнські свята — День святого Миколая, Святу Покрову, 
організовували Андріївські вечорниці, ходили з колядою. 
Цікавими і змістовними були виступи перед громадськістю з нагоди професійних чи патріо-
тичних українських свят. А якими видовищними були Всесвітні бойківські фестини! Зараз 
масовості нема. Це заборонено карантином. Життя на ниві культури наче затихло, зерна, 
колись щедро засіяні на ній, сьогодні не мають сили так швидко прорости, піднятись і дати 
свої рясні плоди. 
Культура — одна зі сфер, яка відчутно постраждала від нашестя коронавірусу. Установи куль-
тури залежні від глядачів, які у зв’язку з карантинними обмеженнями не можуть їх зараз 
відвідувати. Без сумніву, COVID-19 вніс певні зміни в роботу народних домів, творчих колек-
тивів, народних театрів, музеїв... Чи готова культура до нових викликів, над чим працюють 
сьогодні працівники цієї сфери — про це запитали у заслуженого працівника культури, ди-
ректора районного Народного дому Петра Косачевича.

Анонсований четвертий Світовий конгрес бойків у Турці 
в 2020 році не відбувся.
Фото пресслужби Львівської ОДА.

❙
❙
❙

Автобіографічна книга «Моє земне тяжіння».❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

У господинь зараз дуже відповідальна 
пора: продумати меню на різдвяно-но-
ворічні свята. Бо пандемія пандемією, а 
свято має бути гарним, смачним і з ди-
вами, вважають вони. Треба сказати, що 
господині багато знають про ті дива, які 
кожен леліє в душі з дитинства, і власно-
руч прикладаються до їх здійснення. 
Валентина Кузьмова, бухгалтерка з 
Хмельницького, каже, що диво — це 
спекти смачний фруктовий пиріг — ве-
ликий, запашний, рум’яний. Зварити 
какао, прикрасити ялинку. Скликати 
родину до столу і слухати, як рідні і 
близькі розповідають про день, що ми-
нає. І тішитися успіхами своїх найрід-
ніших, щось радити, усміхатися. І десь 
тут, посередині цього спілкування, наро-
джується спокій, міцнішає надія і стає 
легше настільки, що чітко усвідомлюєш: 
диво — в тому, що бачиш зараз, у цей 
момент, що ти чуєш, із ким спілкуєшся, 
хто в тебе вірить. 
За родинним столом пані Валентини зби-
рається цілий «дівочий квітник», жартує 
вона: доньки Тетяна та Ірина і внучка Діа-
на, яка цього року закінчує школу. «Троє 
дівчат — мої помічниці», — пишається 
берегиня родини. Доньки і внучка вчать-
ся в мудрої мами та бабусі, як у свій час 
пані Валентина вчилася готувати у своєї 
бабусі. «Зварила свій перший борщ у 14 
років, і він вдався на славу, просили до-
бавки!». А коли бачила славнозвісні га-
лицькі пляцки, не знала, як робити, щоб 
ті багатошарові смачні витвори стали ре-
альністю, але мріяла пекти такі. 

Мало мріяти — треба діяти!
 Валентина Кузьмова так і зроби-
ла: почала пекти те, що їй видавалося 
кулінарною фантастикою. Знайшла ві-
дому кулінарну спільноту Лілії Цвіт, 
де вправні господині підучили, додали 
впевненості. І, як кажуть, пішло-поїха-
ло! Кулінарні шедеври пані Валентини 
тепер — натхнення для творчості для ін-
ших господинь. 
 Різдвяно-новорічні святкування в 
родині Валентини Кузьмової почина-
ються з Дня Святого Миколая, потім — 
Новий рік, Різдво. «Даруємо подарун-
ки ми дітям, а діти нам. Просимо дітей, 
щоб нам не дарували, але вони не слуха-
ються. Виходить така вже в нас тради-
ція, — розповідає Валентина Кузьмова. 
— Обов’язкові страви, які я готую на Но-
вий рік: холодець, олів’є, шуба, голубці, 
запечене м’ясо або фарширова гуска чи 
курка. А ще мають бути гранати, ман-
дарини, виноград, ананас обов’язково. 
Цього року буду пекти торт «Спартак» 
на 30 коржів і пляцок «Вишневий». На 
Різдвяні свята, Святвечір — кутя, (бага-
то маку і горіхів, мед), вареники з різни-
ми начинками (картопля, капуста, виш-
ні). Готую багато м’ясних страв (паштет, 
рулет). Діти приходять на свята, тож хо-
чемо пригостити і ще їм дати. Вони теж 
готують і нам несуть, так ми обмінюємо-
ся смаколиками, тому свята видаються 
ще кращими, ріднішими, зі смачними 
сюрпризами». 

Новорічний запах мандаринів!
 «Новий рік уже незабаром, а це — за-
пах мандаринів, — переходить до «смач-
ного розділу» своєї розповіді кулінар-
ка. — Приготуйте до святкового столу 
ці смачні мандаринові кульки».
 Потрібно: 200 г курятини (гриль, 
копченої, вареної — яка знайдеться), 
200 г твердого сиру, 3 яйця, зубчик час-
нику, 4 гілочку кропу, майонез, 3 морк-
вини для прикрашання.
 Яйця та моркву зварити. М’ясо і кріп 

порізати на дрібні шматочки.
 Сир і яйця потерти на терці (круп-
ній). Змішати м’ясо, сир, яйця, кріп, 
часник, майонез. З цієї маси формуємо 
кульки.
 Моркву тремо на терці, як на деруни. 
Беремо харчову плівку, ложкою викла-
даємо моркву, розрівнюємо, як млинець. 
Посередині викладаємо кульку, акурат-
но піднімаємо плівку доверху і легенько 
скручуємо.
 Викладаємо мандаринки на тацю, 
посередині легенько притискаємо, тоб-
то робимо такі ямочки, щоб наші ман-
даринки виглядали, як оригінал. Звер-
ху викладаємо мандаринові листочки (їх 
часто можна знайти в ящиках з манда-
ринами). А якщо немає мандаринових 
листочків, то можна зі шпинату, щавлю 
тощо.
 Це дуже смачно і красиво!

Соковитий і ніжний рулет
 Такий сподобається найвибагливі-
шим гостям, не сумнівайтеся, запевняє 
Валентина Кузьмова. Дуже ошатний, 
апетитний, він довго на столі не затри-
мується. 
 Потрібно: свинячий ошийок, сіль, 
перець, спеції, соус соєвий класичний, 
часник, сухе червоне вино.
 Ошийок розрізаємо по горизонталі на 
три частини, щоб товщина була приблиз-
но 1-1,5 см. Злегка відбиваємо, солимо і 
перчимо, посипаємо спеціями, натирає-
мо часником, видавленим через часнико-
давку, поливаємо соєвим соусом. Звертає-
мо рулетом, зв’язуємо ниткою, щоб три-
малась форма рулета. Рулети складаємо 
в посуд і заливаємо сухим червоним ви-
ном на 3-4 години або на всю ніч. Потім 
рулети викладаємо в рукав або закручує-
мо в фольгу і запікаємо при температурі 
160 градусів 1,5 години.
 За 10-15 хвилин до кінця рулети від-
крити, щоб зарум’янились. Мрія гурма-
на, що сказати!

Ще один святковий рулет
 Він і справді може прикрасити святко-
вий стіл і дуже простий в приготуванні.
 Потрібно 200 г твердого сиру, 3 
яйця, 100 г майонезу, 300-400 г фаршу, 
2-3 скибочки батона, цибулина, сіль і пе-
рець за смаком. 
 Сир потерти на терці. Яйця збити він-

чиком, додати майонез, збити і вилити 
до сиру, добре перемішати. Вилити на 
деко, застелене пергаментом, акурат-
но розрівняти і пекти сирний корж при 
температурі 180 градусів 10-15 хвилин. 
Фарш приготувати такий, як на кот-
лети. Коли спікся сирний корж, на ще 
теплий викладаємо фарш рівномірно по 
всьо му коржу. Акуратно скручуємо ру-
лет і печемо в духовці 20-25 хвилин. Ще 
одна святкова страва готова! 

Цікавий оселедець
 Виявляється, буває ще й таке! «Хтось 
робить оселедець під шубою, а я роблю в 
шубі», — розкриває смачну інтригу Ва-
лентина Кузьмова і ділиться секретом 
приготування такого оселедця. 
 Потрібно: 2 оселедці, 2 буряки, 2 мор-
квини, 4 картоплини, цибулина, майо-
нез. 
 Буряк, моркву, картоплю тремо на 
буряковій терці. Цибулю нарізаємо дріб-
ними кубиками оселедець чистимо, ви-
бираємо кісточки і також ріжемо куби-
ками. Складаємо в такій послідовності: 
майонез, буряк, морква, картопля, ци-
буля, оселедець, цибуля, картопля, мор-
ква, буряк, майонез. 
 «Якщо оселедець не жирний, то мож-
на зверху полити олією — 1 ст. ложка», 
— уточнює господиня. І от багатошаро-
ва смачна краса готова!

Сирні сочники, як на картинках
 Такі вміє пекти пані Валентина і бе-
реться навчити нас це робити легко, при-
ємно і з натхненням. 

 Запастися треба такими інгредієн-
тами: 1 яйце, 1 стакан цукру, 1 пакетик 
ванільного цукру, 1 стакан сметани, пів 
чайної ложки соди, 100 г маргарину, 
дрібка солі, 3 стакани борошна.
 Начинка: 600 г сиру, ванілін,1 яйце, 
цукор.
 Сир, цукор, ванілін, яйце — все пе-
ремішати. Вінчиком збити яйце з цук-
ром і ванільним цукром. Соду добавити 
до сметани, перемішати.
 Маргарин розтопити в мікрохвильов-
ці чи на плиті. До збитого цукру додає-
мо сметану, перемішуємо, потім додає-
мо маргарин. Все перемішуємо і посту-
пово додаємо борошно. Замішуємо тісто. 
Тісто має бути м’яке не забите. Ділимо 
на рівні частинки, як на вареники, але 
більші за розміром. Розкачуємо, і на 
одну половинку викладаємо сир, а дру-
гою накриваємо. За бажанням на верх-
ній половинці робимо надрізи.
 Виходить 22-24 шт. Печемо при тем-
пературі 180 градусів 20 хвилин.

Сметанкова ніжність
 Цей торт — дуже пухкий і надзви-
чайно ніжний — буквально тане в робі. 
Мрія, а не торт, — так відгукуються гос-
подині про торт за рецептом Валентини 
Кузьмової «Сметанкова ніжність». Кулі-
нарка при цьому скромно додає, що він 
дуже простий у приготуванні, і запев-
няє, що такий тортик вдасться з першо-
го разу будь-кому, хто зважиться взяти 
і спекти! 
 Потрібно: 6 яєць, 2 банки згущено-
го молока (не варене), 2 склянки борош-
на, 2 столові ложки какао, 2 чайні лож-
ки соди, 2 столові ложки оцту.
 Форма: 26-37 см.
 Збиваємо міксером яйця, додаємо мо-
локо і знову збиваємо, додаємо борошно 
і какао, знову ж збиваємо. У збиту масу 
додаємо соду й оцет (але щоб не погаси-
ти). З одного боку сода (перемішати лож-
кою), а з іншого боку оцет (теж перемі-
шати). І тільки тоді збити все разом мік-
сером.
 Тісто розділяємо на три коржі, вили-
ваємо у форму, застелену пергаментом, і 
випікаємо при температурі 180 градусів 
15-20 хвилин, до сухого сірника. Коли 
коржі вистигнуть, перемастити кремом 
і залишити при кімнатній температурі 
на 5-6 годин, а потім — у холодильник.
 Крем: 1 літр сметани, 1,5 склянки 
цукру. Збити міксером і додати 2 чайні 
ложки лимонного соку.
 Прикрашаєте верх і боки за вашим 
бажанням: тертим шоколадом, сушени-
ми ягідками, галареткою, горішками. І 
кличте за стіл родину!
 Нехай смачними вдаються свята, а 
також нехай смакує і перед святами! ■

СВЯТКОВИЙ СТІЛ

«На свято обмінюємося 
смачними гостинцями»
Особливі рецепти від Валентини Кузьмової з Хмельницького

■

Валентина Кузьмова.❙

Апельсинові кульки.❙

Сочники з сиром. ❙

М’ясний рулет.❙

Оселедець у шубі.❙
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«Україна потрапила до однієї з найскладніших груп у кваліфікації ЧС-2022. Це буде 
складний відбір, у якому «синьо-жовтим» доведеться докласти чимало зусиль, щоб 
удруге в історії потрапити до фінальної частини світової першості. Але ми віримо в 

нашу збірну та будемо підтримувати її на шляху до успіху».
Андрій Павелко
президент Української асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Національна футбольна 
збірна України розпочинає свій 
шлях на чемпіонат світу-2022. 
Кваліфікація на катарський 
«мундіаль», який через спекот-
ний місцевий клімат проходи-
тиме не влітку, а в останні міся-
ці року, розпочнеться в березні 
2021-го. Минулого ж понеділка 
в Цюріху офіційні особи ФІФА 
провели жеребкування відбір-
кового раунду.
 Збірна України, перебува-
ючи в другому кошику посіву, 
потрапила до групи «D», де 
її суперниками будуть націо-
нальні команди Франції, Фін-
ляндії, Боснії та Герцеговини, а 
також Казахстану. Перебуван-
ня української збірної в одній 
«пульці» з французами — чин-
ними чемпіонами світу, в нещо-
давньому «товарняку» з якими 
«синьо-жовті» зазнали найбіль-
шої у своїй історії поразки (1:7), 
серйозно ускладнює її шанси на 
пряме потрапляння до Катару.
 «Франція — фаворит групи, і 
наша мета — фінішувати у своїй 
групі першими. Ми повинні зо-
середитися на цьому завданні й 
не думати ні про що інше. Навіть 
розглядати можливість зайняти 
друге місце дуже ризиковано», 
— заявив після жеребкування 
головний тренер «триколірних» 

Дідьє Дешам.
 Загалом, лише перемож-
ці відбіркових груп, котрих у 
Європі буде десять, зможуть 
напряму кваліфікувати на 
ЧС-2022. Іще три путівки на 
«мундіаль» будуть розіграні в 
мінітурнірі за участю 12 учас-
ників: десяти збірних, які за-

вершать груповий відбір на 
других позиціях, та двох націо-
нальних команд, котрі отрима-
ють таке право через відбір у 
Лізі націй.
 «Ми потрапили до дуже 
серйозної групи. Безумовно, 
матчі зі збірною Франції бу-
дуть складними. Ми знаємо її 

силу. Команду Боснії і Герцего-
вини можна назвати найсильні-
шою серед тих, що перебували 
в четвертому кошику. Фінлян-
дію ми теж знаємо. Зараз ця ко-
манда демонструє прогрес, про 
що свідчить її вихід на ЧЄ-2020. 
Не можна скидати з рахунків і 
Казахстан. Утім багато що зале-

жатиме від календаря», — так 
прокоментував жереб настав-
ник української збірної Андрій 
Шевченко.
 Відзначимо, що у фінальній 
частині планетарної першості 
збірна України грала лише од-
ного разу — на «мундіалі» 2006 
року в Німеччині. Президент 
УАФ Андрій Павелко заува-
жує: «Аби збірна України вдру-
ге зіграла на «мундіалі», віт-
чизняним збірникам потрібно 
буде докласти чимало зусиль у 
відборі».
 У цілому лише команду Ка-
захстану важко уявити учасни-
ком битви за пряму й опосеред-
ковану путівку від групи «D» на 
ЧС-2022. Французам, без сум-
ніву, доведеться витримати не-
абиякий тиск iз боку основних 
конкурентів. Андрій Павелко 
зазначає, що збірна України в 
матчах iз чинними чемпіона-
ми світу буде максимально мо-
тивована. Команді Фінляндії 
натхнення в боротьбі за високі 
місця додаватиме її нещодавня 
перемога над командою Дешама 
в товариському матчі (1:0). Ду-
мається, не стоятиме осторонь 
змагального процесу, маючи у 
своєму складі чималу кількість 
представників найпотужніших 
європейських чемпіонатів, звіс-
но, й збірна Боснії і Герцегови-
ни. ■

ФУТБОЛ

«Потрібно чимало зусиль»
Команда Андрія Шевченка дізналася своїх суперників у кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року

■

У збірної України залишився неприємний осад від останньої зустрічі з національною командою Франції.
Фото пресслужби УАФ.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Що ближче 18 грудня — день Гене-
рального конгресу федерації хокею Ук-
раїни, на котрому планують обрати но-
вого президента вітчизняного хокейно-
го господарства, то все більш наелект-
ризованою стає атмосфера навколо цієї 
події. На офіційному сайті ФХУ про-
довжують наголошувати, що єдиним 
офіційно зареєстрованим кандидатом 
на пост очільника організації є віце-
президент ФХУ Георгій Зубко.  
 При цьому відсутність серед пре-
тендентів на високу посаду знаного в 
минулому хокеїста Олексія Житни-
ка, котрий уже не раз заявляв про своє 
бажання очолити українське хокейне 
господарство, у ФХУ пояснюють тим, 
що жоден із її відокремлених підроз-
ділів у визначений Статутом організа-
ції період (не пізніше, ніж за 35 днів до 
дати виборів) кандидатуру Житника не 
висунув. Таким чином у ФХУ спросто-
вують інформацію, що нібито це феде-
рація не допускає знану особистість — 
олімпійського чемпіона 1992 року  в 
складі збірної СНД, нинішнього голо-
ву правління громадської організації 
ХК «Сокіл-Київ» — до участі у вибо-

рах президента федерації.
 Водночас професіональна хокейна 
спільнота України продовжує наполя-
гати, що вітчизняному хокею, котрим 
із 2006 року незмінно керує Анатолій 
Брезвін, потрібні радикальні зміни. 
Після відкритого звернення ветеранів 
українського хокею до президента Ук-
раїни Володимира Зеленського, в яко-
му вони наголошували на необхідності 
зміни очільника ФХУ, до високих де-
ржавних мужів iз проханням поспри-
яти реформі ФХУ звернулися учасни-
ки Української хокейної ліги. У листі 
до міністра молоді та спорту Вадима 
Гутцайта керівники восьми вітчизня-
них професіональних клубів підкрес-
лили, що в нинішньому вигляді ФХУ 
не здатна здійснити якісне перетворен-
ня, адже працює в режимі «самозбере-
ження». «Керівники створених ФХУ у 
більшості областей України відокрем-
лених підрозділів не обираються, а при-
значаються радою федерації ФХУ за по-
данням її президента. І ці ж керівники 
(фактично призначені президентом) ве-
дуть облік членів ФХУ у своєму регіоні 
й у статусі делегатів представляють цих 
членів на конгресі», — йдеться у заяві 
Української хокейної ліги.

 Підписанти звернення наголошу-
ють, що на сьогоднішній день в ук-
раїнському хокеї склалася безпреце-
дентна ситуація, коли профільною 
федерацією створено умови, в яких 
основні суб’єкти хокею — професій-
ні хокейні клуби та дитячо-юнаць-
кі спортивні школи — не мають будь-
якого доступу до участі в діяльності 
федерації.
 Відтак засновники УХЛ просять 
«спортивного» міністра посприяти по-
чатку процесу реорганізації ФХУ — 
з громадської організації, членами 
котрої наразі є лише фізичні особи, на 
громадський союз, до котрого зможуть 
потрапити представники регіональних 
федерацій, професійних спортивних 
клубів, дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл та інших юридичних осіб. І лише 
після того, як ФХУ запрацює за нови-
ми правилами, проводити вибори пре-
зидента оновленої федерації.
 У разі ж, якщо 18 грудня на своєму 
конгресі ФХУ не наважиться на влас-
не реформування, керівники восьми 
клубів УХЛ — «Донбасу», «Кременчу-
ка», «Білого барса», «Краматорська», 
«Сокола», «Маріуполя», «Крижаних 
вовків», «Динамо» — погрожують iз 1 
січня 2021 року зупинити проведення 
ЧУ та анулювати його результати, ос-
кільки «професійний хокей не буде на-
далі співпрацювати з закритою струк-
турою, нездатною забезпечити демок-
ратичну процедуру виборів і справедли-
ве представництво основних суб’єктів 
хокею України в конгресі ФХУ». ■

У випадку, коли ФХУ відмовиться від власного реформування, учасники УХЛ обіцяють 
зупинити національний чемпіонат.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

Конгрес відкритих 
дверей
Клуби-засновники Української хокейної ліги вимагають 
реформи ФХУ й погрожують зупинити чемпіонат країни

■
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Знаменита «Роксолана» 
знову вагітна
Мер’єм Узерлі призупинить акторську кар’єру

■
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 Чоловік каже дружині:
 — Справжнiй чоловiк пови-
нен хоч раз на тиждень не ночувати 
вдома.
 Дружина не розгубилася:
 — Щоб іншому справжньому 
чоловiку було де переночувати.

* * *
 Худенький інтелігент повер-
тається додому, а дружина в ліж-
ку з коханцем. Коханець виявився 
двометровим здорованем. Інтелі-
гент дістав пістолет i каже:
 — Це добре, що ви такий вели-
кий, а то я окуляри на роботі забув.

* * *
 Оперуповноважений Петрен-
ко в рамках спецзавдання пере-

вдягнувся жебраком i сiв біля цер-
кви просити милостиню. Вже на-
ступного дня вiн звільнився з ор-
ганів МВС.

* * *
 — Соромно мені, — каже Ра-
бинович дружині, — так соромно.
 — Що трапилося? — запитує 
вона.
 — Абрам уже втретє запрошує 
мене на похорон його дружини, а я 
його ще жодного разу не запрошу-
вав.

* * *
 — Моню, ви живий і здоровий, 
а я чув, що ви вже тричі померли.
 — Фіма, ви теж хорошi, на жо-
ден похорон не прийшли.

Стоїть в селі Суботові...
Де похований Богдан Хмельницький — науковці мають нову версію

По горизонталі:
 1. Райцентр на Хмельниччині, 
звідки родом Валентина Степова. 5. 
Прісноводна риба. 7. Американський 
пластун. 8. Прихильник якоїсь ідеї. 
9. Притока Волги. 11. Чеська наз-
ва річки Ельба. 12. Напрям у євро-
пейській літературі й мистецтві кін-
ця XVIII — початку XIX ст., представ-
ником якого був Байрон. 13. Інструк-
ція, як приготувати смачну страву. 
15. Людина, яка святкує круглу дату. 
19. Давньогрецький обряд, публіч-
не жертвопринесення богам ста би-
ків. 20. «Щоб ти ...» — популярна 
українська лайка. 21. Американсь-
кий штат. 23. Трамвай з кінною тя-
гою. 24. Частина дерева з гілками та 
листям. 25. Болотяна пахуча росли-
на, стеблами якої прийнято прикра-
шати домівку на Трійцю. 26. Росій-
ський півострів, губернатором якого 
був олігарх Роман Абрамович. 
По вертикалі:
 1. Одна з біблійних книг Старого 
завіту, що використовується під час 
богослужіння. 2. Відомий польський 
і білоруський художник ХІХ століття, 
що жив в Україні. 3. Відбиток на па-
пері чи тканині гравюри або офорту. 
4. Село на Чернігівщині, де був родо-
вий маєток відомих меценатів Тар-
новських. 5. Десять десятків. 6. Ту-

ман, серпанок, смог. 8. Частина тек-
сту, що починається з відступу. 10. 
Місце роботи коваля. 12. Фахівець, 
який допомагає дитині з уроками та 
готує до іспитів та ЗНО. 14. Вражен-
ня, результат дії. 16. Риб’яча «кольчу-
га». 17. Бактрійська княжна, дружи-
на Александра Македонського. 18. 
Пристрій для вмикання електрично-
го струму. 20. «Нас тут триста як ... 
товариства лягло — і земля не при-
ймає» (Тарас Шевченко). 21. Одіоз-
ний учень Христа. 22. Давня одиниця 
площі у Великій Британії, що дорів-
нює приблизно 4 гектарам. ■

Кросворд №121
від 8 грудня

Варка ВОНСОВИЧ

 У Сан-Франциско (США) заснували 
компанію, яка готуватиме страви з продук-
тових... відходів. Ні, не подумайте нічого по-
ганого, працівники компанії не будуть вико-
пувати продукти на сміттєзвалищах чи по-
мийках — у діло підуть харчові товари, які 
втратили привабливість в очах покупців: 
пом’ята упаковка, прив’ялі овочі та фрукти, 
непривабливий вигляд продукту, дрібні де-
фекти. Адже відомо, яка величезна кіль-
кість сільгоспвиробників втрачає прибут-
ки саме через те, що закупівельники від-
браковують у фермерів чимало овочів та 
фруктів лише тому, що вони не як «нама-
льовані» — пружні, соковиті, яскраві, як з 
картинки реклами.
 Шеф-кухарі Девід Мерфі та Кайла Ейб 
заснували компанію Ugly Pickle Co, головне 
кредо якої полягає у використанні продук-
тів, які викинули, в повторному приготуван-
ні. Вони збираються на основі таких харчів 

готувати піцу, яку називають «сміттєвими 
пирогами» — trash pies, і тим самим змуси-
ти пересічних обивателів задуматися і звес-
ти до мінімуму свої продуктові відходи.
 Нагадаємо, в цілому світі набув поши-
рення рух фріганів — людей, які шукають 
собі їжу в сміттєвих баках (звісно, не зіпсуті 
продукти, а прострочені, черстві, ледь зіп-
совані). Таким чином вони виступають про-
ти парадигми зростаючого споживання, яку 
насаджують обивателям гіганти виробниц-
тва, примушуючи людей купувати все біль-

ше і більше харчів, речей, побутової техні-
ки. В деякому сенсі, рух фріганів — це рух 
антиглобалістів. На Заході все більшого 
поширення набуває і рух «секонд лів» — 
друге життя (яке в нас називають «секонд 
хенд»), адже на виробництво однієї футбол-
ки чи кофтинки йде чимало людської праці, 
електроенергії, води (яка в багатьох регіонах 
планети вже в дефіциті), а в гардеробі кож-
ної людини їх дюжини. Планета потребує на-
шої допомоги, а вона — в раціональному ви-
користанні ресурсів. ■

Дара ГАВАРРА

 Після шаленого успіху в турець-
кому серіалі «Величне століття», де 
Мер’єм Узерлі зіграла нашу земляч-
ку Роксолану, німецька актриса ту-
рецького походження користувала-
ся не меншим успіхом і в чоловіків. 
Стосунки з бізнесменом Джаном Ате-
шем уже йшли до вінця (адже Мер’єм 
на той час була вагітна від наречено-
го), та не склалося. У результаті кра-
суня залишилася матір’ю-одиначкою, 
продовжила зніматися, хоч як важ-
ко це їй вдавалося. Та ось нещодавно 
пані Узерлі потішила своїх фанів но-
виною про чергову вагітність (і цього 
разу вона чекає донечку) та несподіва-
ною заявою, що після народження ма-
люка їй доведеться на якийсь час при-
зупинити кар’єру, адже поєднувати 
зйомки з турботою про двох діток їй 
буде важко. І хоча актрису запрошу-
ють навіть у Голлівуд, Мер’єм поки що 
відмовиться від цих запрошень, хоча 
повністю не відкидає можливості про-

довжити акторську 
діяльність. 
 На ці заяви зір-
ки серіалів уже 
відповіли турецькі 
критики, і то в до-
сить жорсткій ма-
нері: мовляв, лю-
бов глядачів дуже 
примарна. Ак-
тор гадає, що за-
воював її пожиттє-
во, але на тимчасо-
ву вашу відсутність 
тут-таки реагують молоді й амбітні, 
які з радістю займуть ваше місце. 
Тож, радять вони, не слід розслаб-
лятися і нехтувати своєю попу-
лярністю, адже відхід у тінь може 
спричинити крах усієї кар’єри.
 Наразі актриса зосереджена 
тільки на особистих справах і на-
віть повідомила на своїй сторінці 
в «Інстаграмі», що збирається за-
між. Проте на цей раз ім’я свого об-
ранця Мер’єм тримає в секреті. ■

ОВВА!

Друге життя... відходів
Шеф-кухарі — за раціональне використання 
продуктів

■

Мер’єм 
Узерлі.

❙
❙

10 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ i мокрий снiг. На дорогах ожеледи-
ця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
-2...-4, удень близько 0.

Курорти Карпат: хмарно, дощ i мокрий снiг. 
Славське: вночi -3...-5, удень +2...+4. 
Яремче: вночi -3...-5, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +8...+10. 
Рахiв: уночi 0...-2, удень +7...+9.
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