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«Такі об’єкти (будинки престарiлих, хоспiси. — Ред.) масово виникають повсюди
тому, що в суспільстві сформувався на них попит, — сказав він. — Тому ми
зобов’язані на законодавчому рівні прийняти рішення для того, аби такі центри
надавали допомогу, залишаючись при цьому в комунальній власності».

■ РЕЗОНАНС

Ігор Терехов
секретар Харківської міськради

■ НА ФРОНТІ

Дискредитація Генеральне бойове «прибирання»
Служби
Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 15 га території,
Колишні й нинішні
високопосадовці СБУ
влаштували
кримінальні розбірки
в боротьбі за
«дохідні» крісла
Іван БОЙКО
Такої ганьби Служба безпеки ще
не знала: виявляється, колишні високопосадовці здатні на все (навіть на
вбивство), щоб повернутися в бажані
крісла на Володимирській, 33. Тоді як
окремі нинішні її керівники здатні також на багато чого, аби тільки утриматися на посаді.
Тож важко не погодитися з депутаткою Іриною Геращенко, яка наголосила: «Останні новини про СБУ нагадують
якусь кримінальну хроніку. Мовчанка про злиту операцію з вагнерівцями,
скарги від митників на незаконні проникнення на території та спроби віджати бізнес і тепер криваві розборки між
очільниками. Дискредитація спецслужби — це нищівний удар по авторитету
країни. Воюючої країни».
Статус фігурантів вражає: полковника спецпідрозділу СБУ «Альфа» Андрія
Расюка затримано за підозрою в підготовці вбивства начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова (його
називають «сірим кардиналом» на Володимирській) на замовлення колишнього
першого заступника голови СБУ Дмитра
Нескоромного.
У самій спецслужбі вважають мотивом замовлення вбивства бригадного генерала Наумова той факт, що той
був єдиною перепоною для отримання Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві Служби. Щоправда,
офіційно про цей мотив не говорять, а
лише за допомогою інсайду в ЗМІ. Відомо, що Нескоромний дійсно вів переговори про повернення в СБУ, спілкувався із заступниками голови офісу президента, зустрічався з головою СБУ Іваном
Бакановим. Але щось пішло не так.
За даними «Дзеркала тижня», операція з розробки Нескоромного й затриманого Расюка завершилася достроково: Нескоромний начебто здав свою машину на СТО, що зафіксувала команда
зовнішнього спостереження СБУ. Побоюючись, що під час техогляду буде виявлено «прослушку», спецслужба конфіскувала машину. Ця обставина й дала
незапланований старт операції з затримання Расюка.
Офіційно в СБУ інформують лише
про те, що за вбивство Наумова нібито
пропонували виконавцям 50 тисяч доларів. Тож начальник слідчого управління ГСУ СБУ Анатолій Буліч на спеціально скликаному брифінгу стверджував, що йдеться не про «корупційні
розборки» й не про переділ сфер впливу.
Мовляв, збір даних тривав довго, слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб тощо. При цьому він не
називає замовником Нескоромного, мовляв, процесуальні норми поки що не
дозволяють оприлюднити прізвище.
Тож наразі під вартою перебуває
лише «альфівець» Расюк, якому суд обрав відповідний запобіжний захід на
два місяці. Щодо Наумова, який у цих
розбірках має статус жертви, то колишній прокурор, а нині генерал насправді
має скандальну репутацію й вважається
ледь не «тіньовим» керівником СБУ. ■

вилучили та знешкодили 175 вибухонебезпечних предметів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Бойові дії на фронті не припиняються ні на день — у неділю окупанти п’ять
разів обстрілювали позиції українських захисників. Неподалік населених
пунктів Піски та Південне збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь у бік наших
позицій із гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї,
противник вів вогонь iз ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат у неділю серед українських захисників не було.
Але бойових втрат на Донбасі ЗСУ
зазнали 21 січня: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» унаслідок обстрілу з
боку ворога від снайперської кулі загинув один український військовий. Це
Олександр Отрєп’єв — старший матрос
36-ї бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського, що
дислокується в Миколаєві.
Того ж дня морпіхи 36-ї бригади
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Київський районний суд Харкова
обрав запобіжний захід для чотирьох
фігурантів кримінальної справи, що
була порушена після пожежі у приватному будинку престарілих «Золотий час». Усі вони проведуть два місяці у СІЗО без права виходу під заставу. Більш м’яку форму перебування під вартою не отримала навіть
директорка закладу, 43-річна Ольга Кравченко, що недавно перенесла операцію на коліні й користується наразі милицями. У підсумку до
СІЗО потрапили, окрім неї, 67-річний власник будинку Славік Акопян, орендар приміщення 45-річний
В’ячеслав Кравченко та адміністратор закладу 34-річний Ігор Мирончук. Якщо їхню вину буде доведенo,
то винуватці трагедії можуть потрапити за ґрати на вісім років.
Як відомо, під час страшної пожежі загинуло 15 людей. Ще п’ятеро
потрапили до лікарні. «До нас доправили чоловіка 1955 року народження. У нього 15 відсотків опіків,
— повідомив завідуючий опіковим
відділенням лікарні швидкої невідкладної допомоги Аслан Цогоєв. —
Ще чотирьох потерпілих перевезли до токсикологічного відділення
2-ї міської лікарні, бо вони отруїлися чадним газом. Стан усіх хворих —
середньої тяжкості».
Правоохоронці наразі розглядають три версії трагедії — умисний
підпал, необережне поводження з
електроприладами і пошкодження електромережі. Але найбільший
скандал викликав той факт, що заклад працював нелегально, не маючи жодної реєстрації у державних
органах влади. Більше того, містом
прокотилася хвиля перевірок, у ході
якої знайшлося щонайменше 115
аналогічних центрів. Усі вони діяли абсолютно публічно, розміщуючи у соціальних мережах привабливу рекламу. Тож подив, який місцеві
чиновники три дні поспіль демонстрували пiд час численних телевізійних ефірів, здався не надто щирим.

помстилися за полеглого побратима,
відкривши вогонь у відповідь. Невдовзі самі окупанти визнали, що через «отвєтку» українських морпіхів зазнали
втрат у живій силі: один з «іхтамнєтів»
— «200»-й, інший — «300»-й.
А 23 січня в районі тимчасово окупованого н. п. Старомихайлівка вояки
«ДНР» також зазнали втрат у живій
силі: у своїх «пабліках» вони поскаржилися, що на їхні позиції «було скинуто вибуховий пристрій iз БПЛА».
Станом на 7-му годину ранку 25 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не
зафіксовано.
Нагадаємо, що в районі проведення Операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, 23 січня представники
Нацполіції України зі складу ОС зафіксували 57 адміністративних правопорушень: підрозділи поліції зведених
загонів перевірили 4 тис. 287 транспортних засобiв та 4 тис. 534 особи. На
причетність до збройних формувань
Російської Федерації до територіальних підрозділів доставили три особи.
У суботу через контрольний пункт
в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» на
тимчасово окуповану територію Ук-

раїни прослідувало 357 людей, на підконтрольну Україні територію прибуло 918.
Не слід забувати й про титанічну
роботу українських ДСНСників, котрі
постійно займаються відновленням
інфраструктури населених пунктів на
Донбасі та надають допомогу місцевим
мешканцям. Зокрема, з 16 по 22 січня
сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об’єднаних сил понад
30 разів залучали для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості,
об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі для супроводу аварійних бригад комунальних підприємств під час проведення ремонтних i профілактичних робіт на об’єктах
електро- та водопостачання.
За розпорядженнями командувача об’єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 15 га
території, вилучили та знешкодили
175 вибухонебезпечних предметів. У
пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ,
рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 35
особам.
А загалом із початку ООС надано допомогу 79 тис. 156 особам. ■

■ ВІДЛУННЯ ТРАГЕДІЇ

Бiда «Золотого часу»
Після пожежі, що забрала життя 15 літніх людей,
у Харкові виявили понад сотню нелегальних будинків
престарілих

❙ Коли держава усунулася від питань соціальних притулків, статися з ними може що
❙ завгодно і де завгодно.
За даними правоохоронців, подружжя Кравченків є засновниками
громадської організації, що використовувала для прикриття діяльність, пов’язану з доглядом за літніми людьми. «Золотий час» був топовою пропозицією у розділі «Хоспіс».
Місяць проживання тут коштував 6
тисяч гривень. Сюди також можна
було помістити хвору людину на деякий час, сплачуючи 450 гривень за
добу. Загалом на цьому подвір’ї зведено два будинки, які за документами належать Славіку Акопяну. В
одному приміщенні діяв центр, що
згорів. В іншому — заклад для реабілітації алко- та наркозалежних людей.

Після трагедії у Харкові міністр
соціальної політики Марина Лазебна
анонсувала численні перевірки аналогічних закладів по всіх регіонах.
У свою чергу, секретар Харківської
міськради Ігор Терехов запропонував
створити комунальну мережу подібних хоспісів. «Такі об’єкти масово виникають повсюди тому, що в суспільстві сформувався на них попит, — сказав він. — Тому ми зобов’язані на законодавчому рівні прийняти рішення
для того, аби такі центри надавали допомогу, залишаючись при цьому в комунальній власності. Територіальні
громади вже можуть надавати платні
послуги такого рівня, дотримуючись
ДБН та всіх норм безпеки». ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
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■ ДОБРА СПРАВА

Монарші капелюшки
З благородною метою виготовили
колекцію майстерних копій
головних уборів англійської
королеви Єлизавети

■ ПОГЛЯД

Королівська
Вчителька
Олександра КИРИЧУК
Ми не можемо
оцінити заслуги
наших учителів
у нашому становленні, коли ми
молоді. В школі
ми навіть можемо
їх не любити і тішитись, коли відміняють урок через їхню хворобу. Але проходять
роки, ми дорослішаємо, стаємо
зрілими, оглядаємось назад і починаємо розуміти,
яку велику роль
відіграють Учителі.
Мені й моїм одГанна Григорівна Прокопишин.
нокласникам Королівської середньої школи поталанило. Як викладав історію
Степан Дмитрович Панькевич! Як майстерно
формувала у нас логічне мислення вчителька математики Ольга Федорівна! А вчителька біології
Євгенія Іванівна! Не бачила в жодній іншій школі
подібного біологічного кабінету, де наочно були
виставлені, як музейні експонати, представники
різних видів і родів рослин.
Праця на ділянці (був такий предмет у радянські часи) — це була школа педантизму й ідеальних ліній. Я й сьогодні на своїй дачі згадую,
як учила нас Євгенія Іванівна розбивати граблями ґрунт і вирівнювати, як протягували шнурочки для ідеальних стежечок.
За плином зайнятості, непевно, не одна я не
встигла сказати слова пошани цим учителям...
Але, на щастя, я можу сказати «дякую» нашій
учительці української мови й літератури Ганні
Григорівній Прокопишин. 23 січня їй виповнилося 85 років.
Вона заходила в клас струнка, підтягнута, красива, енергійна. І кожен урок був неповторний,
динамічний. Я не знаю, яка зарплата була у вчителів радянського періоду. Але уявляєте? Вона
шила собі новий одяг з нагоди нової теми уроку
або з нагоди вивчення творчості нового письменника.
Запам’ятався її білий костюм із чорними березовими смужками, коли вона зайшла в наш клас,
несучи в руках великий портрет Володимира Сосюри в рамці. «Сьогодні у нас велике свято — ми
починаємо вивчати творчість великого українського поета».
Вона стала біля портрета і продекламувала: «О
місячне сяйво і спів солов’я.// Півонії, мальви,
жоржини,// Моря бриліантів — це мова моя.//
Це мова моєї Вкраїни».
Вона вчила нас словами Сосюри, як тонко й
глибоко розповісти коханим про свої почуття:
«Якщо помножити любов усіх: та, що була, що є
й що потім буде, то буде ніч. Моя ж любов — як
день...»
Вона розповідала нам про «Собор» Олеся Гончара, про Винниченка, про Олександра Довженка, про Елана Блакитного... Коли на початку 90-х
наші діти в школах почали вивчати Багряного,
Хвильового і коли мої друзі казали: «А ми ж про
цю творчість нічого не знали», я відповідала, що
наша вчителька розповідала нам і про заборонених письменників.
Як у ті радянські часи переслідувань інакомислячих вона могла навчати нас патріотизму й
любові до України? Я не втрималась, щоб при нагоді запитати: як же КДБ? Невже не викликали
на співбесіду? — «Звісно, викликали. І директора Степана Дмитровича викликали. І попереджали...».
А під час зустрічі з учителькою на сільському
весіллі її учень — місцевий тракторист — переконував, що він і через 20 років після закінчення школи пам’ятає про тему вірності між Юрієм
Брянським і Шурою Ясногорською з твору Гончара.
Як сьогодні бракує у наших школах таких
учителів! А може, такі вчителі і є в наших школах? Тільки їм будуть дякувати їхні учні через багато наступних років. ■

❙

❙ Тернополянки в королівських капелюшках.
❙ Фото Михайла УРБАНСЬКОГО.

Світлана МИЧКО
Тернопіль
Талант, краса, благодійність і навіть королівський шарм поєдналися у незвичайній акції, що проводиться в Тернополі. Молода
місцева майстриня Оксана
Чмиленко, яка працює у
техніці валяння, вирішила за власною авторською
технологією створити колекцію вишуканих жіночих капелюшків. І не абия-

ких, а максимально точних
копій зi світлин королеви
Великої Британії Єлизавети ІІ.
«Відчути себе королевою — це не примха, не
гординя, а благородний
вчинок, що допоможе рятувати життя дітей, — написали організатори проєкту на його сторінці у мережі «Фейсбук». — Кожна українська жінка варта
статусу королеви. Кожна
дбайлива мама, терпляча

бабуся, працьовита дружина заслуговує на такий подарунок. Подарунок, який
зігріватиме душу. Усі вони
виготовлені винятково руками людей, які працювали на волонтерських засадах, не шкодуючи сил і
часу. А за зібрані кошти
Міжнародний благодійний фонд «Живи» придбає
монітор пацієнта в дитячу реанімацію обласної лікарні. Апарат допоможе
відслідковувати найменші
зміни в організмі дитини у
критичний період».
Із виставленими на благодійний онлайн-аукціон
королівськими капелюш-

ками, їх стартовими цінами
і особливостями кожної моделі можна ознайомитись
у соцмережі «Фейсбук» за
посиланням https://www.
facebook.com/media/set/
?vanity=warmpalette....
Він триватиме, за словами
організаторів, доти, доки
залишатиметься непроданою хоч одна річ, і вони готові доставити оригінальні вироби в будь-який куточок світу. До речі, підхід до вибору моделей для
демонстрації капелюшків
теж був особливим. Серед
них виявилися навіть дуже
схожі на королеву Єлизавету. ■

■ ЗАРАЗА

На «свободу» з чистою совістю
Малий i середній український бізнес потроху оговтується після локдауну
Катерина БАЧИНСЬКА
Попрощалися з локдауном. Відучора в Україні зупинили жорсткий
карантин, який запровадили з 8 січня. Тепер уся країна повернулася до
обмежень так званої «помаранчевої
зони». Роботу почали непродовольчі магазини, музеї, виставки, кінотеатри, театри, фітнес-клуби та спортзали, однак з обмеженою кількістю відвідувачів. Натомість у пасажирському транспорті мають бути
зайняті лише сидячі місця. Ця рекомендація не стосується метро. Заклади громадського харчування не працюватимуть із 23-ї до 7-ї ранку. Також заборонено планову госпіталізацію. У розважальних закладах, кафе
та ресторанах під забороною банкети, святкові заходи та публічні події.
За інформацією міністра охорони
здоров’я Максима Степанова, завдяки локдауну вдалося розвантажити
медичну систему, таким чином посилений карантин допоміг стабілізувати ситуацію з коронавірусом після
свят. Однак остаточно говорити про
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підсумки локдауну можна буде трохи згодом. «Спільно нам удалося стабілізувати ситуацію й розвантажити
нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим
COVID-19 або підозрою на хворобу
становив приблизно 29 тисяч, то на
сьогодні ця цифра — 18 тис. 651 людина», — підсумував міністр.
А от навесні введення жорстких
карантинних обмежень в Україні
не очікується. Очільник МОЗу зазначив, що для цього й було запроваджено локдаун із 8 по 24 січня. За
словами міністра, вибирали дати для
жорсткого карантину, враховуючи
період найменшої активності в економіці. Тож стратегія міністерства полягає в тому, що тепер країна повертається до режиму, що діяв до 8 січня. Водночас показник захворюваності на коронавірус в Україні в п’ять
разів вище норми. Про це свідчать
дані Міністерства охорони здоров’я.
Найгіршу ситуацію із захворюваністю зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській i Черкаській областях.

Найкраща ж — у Кіровоградській,
Херсонській областях і в Києві. Крім
того, в Україні й далі скорочується
заповненість лікарняних ліжок для
хворих на ковід. На 24 січня в країні
було зайнято 27,4% ліжок. У Києві
заповнено 28% лікарняних місць.
Усього в країні введено вже понад 66
тисяч лiжок.
А впродовж тижня в регіонах України остаточно вирішать, за яким
типом навчання навчатимуться школярі. Приміром, у столичних школах
готуються до змішаного навчання в
тому разі, якщо епідемічна ситуація
погіршиться. Як пояснють у КМДА,
на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а за потреби
— окремі класи, або закриватимуть
на карантин окремі школи. Загалом
же за минулу добу зафіксували лише
дві з половиною тисячі нових випадків коронавірусу в Україні. Це найменший показник із 14 вересня, коли
було підтверджено таку ж кількість
нових інфікованих. Утім варто відзначити, що тестувань було проведено за добу менш ніж 14 тисяч. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 СІЧНЯ 2021

Тетяна ПАРХОМЧУК

Закон про референдум, що має
всі шанси бути ухваленим цими
днями, можна вважати ідеальною політичною аферою. Тому
що під приводом того, що чинна влада обіцяла виборцям у
питаннях, які є важливим для
безпеки, розвитку та цілісного існування України, чути
думку українців, вбачається
утвердження особистої диктатури президента Володимира
Зеленського. І в самі питання референдуму можуть бути
загорнуті будь-які потреби та
«хотілки». А зважаючи на те,
що у нас усе вище підіймають
голову проросійські настрої і
впливи, то закон про референдум можна вважати золотою
предтечою диктату ультимативних вимог реваншистів. І все це
буде волею народу, який дружно проголосує на референдумі.
Пам’ятаєте як здавали Крим?
Тоді Кремль також провів референдум.
ЗЕ-влада поспішає. Не встигли
прийти висновки Венеціанської
комісії, як уже було оголошено,
що прийняття закону Верховною Радою з початку лютого
переноситься на кінець січня. І
що активніше президент, який
втрачає довіру, носиться зі своїми законодавчими та референдними ініціативами, тим чіткіше
проглядається нерозуміння — і
не тільки в тих, хто апріорі суті
цих цілеспрямованих турбот як
не розумів, так і не розуміє. Бо
насправді суть прийняття закону про референдум — це встановлення істини президента Зеленського в останній інстанції
волею народу.

Європа їм не указ
Нагадаємо, 18 червня 2020
року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про
всеукраїнський референдум із
необхідністю його доопрацювання до другого читання.
Як раніше писала «УМ», у
проЗЕвладної команди існують лише дві думки (у нашому
випадку два законопроєкти) з
будь-якого приводу: їхня і неправильна, навіть якщо різноманітних проєктів подано
на розгляд сотню. Так вийшло
й зі згаданим законопроєктом.
Зарубавши всі пропозиції і від
справжньої, і від псевдо (лише
за назвою блоку) опозиції, депутати підтримали президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський
референдум.
Аналіз проєкту щодо європейських стандартів, що
були прийняті в 2007 році Венеціанською комісією — відповідний Кодекс практики з
референдумів (Code of good
practice on Referendums) CDLAD(2007)008rev-cor. — вказує на відхід від цивілізованих нормативних актів.
Зокрема, в Кодексі зазначається: «політичні партії чи
прихильники та опоненти питання, що виноситься на голосування, мають бути на рівних
можливостях представлені у
виборчих комісіях або повинні
мати можливість спостерігати
за діяльністю безпристрасного
органу. Рівність між політичними партіями може тлумачитись строго або на пропорційній основі».
Однак проєкт №3612 не декларує та не забезпечує такої
рівності між прихильниками
та опонентами питання, винесеного на всеукраїнський референдум, ні при формуванні
окружних та дільничних ко-

■ КОЛІЗІЇ

Нова ЗЕ-забава:
референдум або ігри в народовладдя

❙ М’ясорубка народного волевиявлення.
❙ Фото з сайта intvua.com.
місій iз всеукраїнського референдуму, ні у здійсненні контролю за виготовленням бюлетенів для голосування. А
функцію вищої комісії iз всеукраїнського референдуму виконує Центральна виборча комісія. Таким чином, повсюди
перевагу отримує партія «Слуга народу», оскільки вона становить парламентську більшість.
Варто зазначити, що саме з
цього приводу проєкт №3612
викликав жорстку критику з
боку Венеціанської комісії та
Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ)
ОБСЄ, котрі у своїх висновках
рекомендували «внести зміни
в законопроєкт, щоб забезпечити формування окружних і
дільничних комісій для всеукраїнського референдуму таким
чином, щоб опоненти та прихильники питання референдуму були однаково представлені в кожній комісії». При
підготовці проєкту до другого
читання слуги народу демонстративно проігнорували цю рекомендацію.
Також вони залишили про-

рендуму за предметом затвердження закону про внесення
змін до розділів I, III, XIII Конституції України, вирішення
питання загальнодержавного значення, зміни території
України тощо. Однак у документі також визначено низку питань, які на референдум виноситися не можуть. І
це викликає пересторогу в різних політиків та експертів.
Вони застерігають, що для України це може розгорнути ще
один не дуже вдалий сценарій.
Тому всеукраїнський референдум має мати дуже обмежений
предмет. Якщо він втручається в компетенцію інших конституційних органів, то це
вкрай небезпечно.
Отже, очевидний факт: проєкт Зеленського №3612 категорично відкидає чинну практику референдумів, кодифіковану Венеціанською комісією,
і замість цього пропонує велосипед власного винаходу.
Котрий iще ближче може підвезти «п’яту колону» до влади та зі ще більшим завзяттям
трудитися на своїх ідеологічних господарів.

Ну а як президентська вертикаль збирається використовувати нові шанси, вже було переконливо продемонстровано
25 жовтня, пiд час минулорічних виборiв до місцевих рад.
Нагадаємо, тоді народу пропонувалось дати відповідь на
п’ять запитань від Зеленського. Влада й не приховувала, що
це, власне, репетиція майбутніх референдумів. Про це прямо заявляв представник Зеленського у парламенті, перший віце-спікер Руслан Стефанчук.
Тепер можна зробити попередні висновки щодо дотримання цивілізованих норм під
час проведення референдумів.
Рівень демократії буде нульовим.
Однак офіс президента врахує всі прорахунки, що були
зроблені під час проведення
згаданого опитування. Наприклад, украй низьку явку можна буде компенсувати за допомогою онлайн-голосування. І
не виняток, що завдяки цьому
буде можливість намалювати
будь-які цифри.
Щодо онлайн-голосуван-

То чому ж поспішають «слуги»? Очевидно, головна причина — якомога раніше
почати кампанію з референдуму, аби підняти рейтинг Зеленського та його партії.
цедуру онлайн-голосування,
що також викликала серйозні
заперечення міжнародних інституцій. Венеціанська комісія
и БДІПЛ ОБСЄ у своїх висновках «рекомендують виключити це питання із законопроєкту та врегулювати його пізніше на глобальному рівні за допомогою окремого закону, що
також стосуватиметься місцевих, парламентських та президентських виборів. У випадку
введення електронного голосування його потрібно регулювати спеціальним загальним законом, що має ухвалюватися інклюзивним чином та передбачати надійну, безпечну і
прозору систему електронного голосування, перевірену та
підтверджену ЦВК у прозорих
умовах».
Законом передбачаються
і види всеукраїнського рефе-

Онлайн-голосування в поміч
Імовірність прийняття проєкту достатньо висока. У першому читанні 18 червня 2020
року його підтримали 252 нардепи, в основному з фракції
«слуг народу» та групи «Довіра». Принципово виступили
проти цього проєкту «Європейська Солідарність» і «Голос». ОПЗЖ й «Батьківщина» також не підтримали пропозицію Зеленського. У них
були власні законопроєкти
про референдум. Однак їхні
проєкти провалились, набравши 75 i 68 голосів. Тож у другому читанні проєкт Зеленського може мати численнішу
підтримку, за умови, якщо
ОПЗЖ та «Батьківщина» отримають гарантію від Банкової, що також зможуть спробувати скористатись цим інструментом.

ня, то депутат фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук зазначив: мовляв, винятково електронним голосування під час референдуму бути не
може. Воно відбуватиметься
за згодою громадян або письмово, або в електронному форматі. «Ми приречені на діджиталізацію, але це не буде через
коліно», — додав Олександр
Ковальчук.

Немовлята зґвалтованого
народного волевиявлення
Є надважливі питання, що
стосуються безпеки та цілісності України і щодо яких потрібно звірятись думками під
час референдуму. Проте, якщо
народ України проголосує за
певне питання позитивно, це
не означає, що парламент його
підтримає. Так заявив той же
Олександр Ковальчук. Він за-

уважив, що ухвалювати рішення щодо того, які саме питання мають бути винесені на референдум, повинна відповідна
рада спеціалістів i парламент.
Серед питань, які можуть винести на референдум, нардеп
вважає, може бути мова або чи
варто купувати газ у РФ.
Є й інші пропозиції. Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Роман
Лещенко казав, що в Україні
протягом трьох років проведуть загальний референдум,
котрий визначить умови придбання земельних угідь іноземними покупцями.
А у відомстві Арсена Авакова (Міністерство внутрішніх справ) пропонують запитати в народу, чи погоджується
він iз легалізацією та носінням
зброї. Гарне питання. Особливо з огляду на те, скільки в нас
травмованих війною та злиднями й межею виживання в
тилу.
Загалом, референдум — це
для Банкової спосіб повторити питання згаданого загальноукраїнського опитування 25
жовтня. Для когось народиться вільна від податків зона на
Донеччині та Луганщині; для
когось — легалізація наркотиків і можливість швидко освоїти цей ринок. А Зеленський,
котрий певний час уже вагітний ідеєю зменшити кількість
народних депутатів, iмовірно,
зробить собі подарунок у вигляді кесаревого розтину — згоди від народу на скорочення
кількості парламентаріїв — iз
450 до 300.

Заморожена демократія
То чому ж поспішають
«слуги»? Очевидно, головна
причина — якомога раніше почати кампанію з референдуму,
аби підняти рейтинг Зеленського та його партії.
Мовляв, ми обіцяли народовладдя — от вам, отримайте.
І досить сумно, що все це
відбуватиметься, можливо, за
мовчання західних партнерів.
Коли не буде ніяких санкцій
ні до України, ні до її влади
за порушення стандартів Венеціанської комісії. Просто
від нас утомились навіть наші
адвокати на Заході. Вони визнають, що за нинішньої влади Україна невиліковна. Що
вона знову повертається до тоталітаризму. Що Зеленському
ближчий стиль Путіна та всіх,
кого можна поставити з ним в
одну шеренгу.
Отже, референдуми — це
вічний двигун. Вони піднімають рейтинг першої особи та
зміцнюють її авторитет. І саме
завдяки цьому вона (особа)
може проводити через референдум ще більш диктаторські
закони та закручувати гайки,
доки не зірве різьбу.
І, окрім усього іншого,
важливо для президента Володимира Зеленського те, що
завдяки закону про референдум він включиться у президентську кампанію. Саме через запитання на таких загальнонаціональних опитуваннях
він формуватиме нову думку
про себе, аби повернути понад
30% виборців в електоральне
поле свого імені. Бо ще трохи
таких нефахових дій в управлінні державою і провладна
мегафракція звузиться з електорального поля до городу кишенькових партій, котрі вступають у гру і нагадують про
себе лише під час виборів, iз
конкретними старшими «поводирями» та під конкретні
гроші. ■
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■ ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ

Їх «мало», але Кремль боїться
У демонстраціях, на вихідні у 140 російських містах узяло участь
понад 110 тисяч осіб
Олег БОРОВСЬКИЙ
У ЄС, США та Великій
Британії засудили застосування сили до демонстрантів
на мітингах минулої суботи в
Росії, які відбулися під гаслом «Росія без Путіна» та з
вимогами звільнити опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на
30 діб при поверненні в Москву з Німеччини. Там, нагадаємо, опозиціонер перебував на лікуванні після спроби отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок».
Верховний представник
ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
засудив застосування сили
щодо учасників акції на підтримку Олексія Навального.
Боррель розкритикував затримання демонстрантів та
«непропорційне застосування сили». За його словами,
міністри закордонних справ
країн ЄС 25 січня обговорять
подальші кроки блоку стосовно Росії з огляду на арешт Навального та подальший розвиток подій. Європарламент
планує ухвалити додаткові
санкції проти газопроводу
«Північний потік-2» за жорстокі дії російської влади.
Державний департамент
США також різко відреагував на події в РФ. «Сполучені Штати рішуче засуджують жорстку тактику стосовно демонстрантів та журналістів на цих вихідних у
містах Росії», — йдеться у заяві речника відомства. У Держдепі закликали звільнити
всіх, хто «був затриманий за
реалізацію своїх загальних
прав», а також «негайно та
без будь-яких умов» звільнити Олексія Навального.
Міністерство закордонних
справ України також засудило насильство з боку російських силовиків проти мирних учасників акцій. Про це
йдеться в поширеній заяві
пресслужби МЗС України.
«Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. Громадяни
Росії заслуговують на уряд,
який буде здатним забезпечити рівність перед законом,
можливість реалізувати свої
права і свободи, а також по-

❙ Суботні виступи в Росії стали наймасовішими за багато років.

сумками» акції 23 січня.
Справи порушені за статтями про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів (їх закидали сніжками), про заклики до масових заворушень,
умисне пошкодження майна і хуліганство. Напередодні акції 23 січня СК РФ порушив справу за статтею про залучення неповнолітніх у масові акції.
Прессекретар президента
Росії Дмитро Пєсков прокоментував акції протесту, які
прокотилися по всій країні. У
Кремлі вважають, що мітинги були нечисленні, а влаштовують їх, щоб «розгойдати
ситуацію». Про це він сказав
у неділю, 24 січня, в ефірі телеканала «Росія 1». Коментуючи розслідування Навального про палац для Путіна,
Пєсков заявив, що «це вигідно тим, хто хоче далі розгойдати ситуацію». Однак, на
думку прессекретаря, в опонентів нічого не вийде, бо «на
незаконні акції вийшло мало
людей, багато людей голосують за Путіна. Якщо цифри
порівняти, то зрозумієте, наскільки це мало людей»... ■

■ ДО РЕЧІ

❙ «Скіпетр» путінської влади — йоршик для унітазу.
❙ Фото з сайта memepedia.ru.
важатиме права людини в інших країнах світу та на окупованих Росією територіях»,
— наголошується в повідомленні. У МЗС України також
зазначили, що влада РФ і надалі застосовує утиски проти
тих, хто не згоден із репресивною політикою Кремля.
У суботніх демонстраціях,
що відбулися у 140 російських містах, участь взяло понад 110 тисяч осіб. Найбільшими за чисельністю були
протестні акції в Москві (проєкт «Білий лічильник» оцінив число тих, хто вийшов
на вулиці, в 20 тисяч осіб) та
Санкт-Петербурзі. 3618 затриманих нарахував по всій
країні портал «ОВД-Інфо»,
що збирає дані про дії силовиків на публічних акціях і
координує правову допомогу
затриманим.
У сучасній історії Росії, як

зазначають ЗМІ, такого числа затримань на масових акціях іще не було. У Москві в
суботу було затримано 1429
осіб. У Санкт-Петербурзі —
543. Близько сотні затримано в кожному з таких міст: в
Казані, Новосибірську, Воронежі та Нижньому Новгороді. Від 40 до 65 затриманих
у Хабаровську, Сочі, Самарі,
Ставрополі, Брянську і Красноярську. Акція, що пройшла без узгодження з владою,
стала найбільшим протестним виступом у Росії за багато років.
Незалежна профспілка
журналістів і працівників
ЗМІ повідомила, що на суботніх акціях від дій силовиків
постраждали 52 журналісти.
Тим часом правоохоронні
органи РФ порушили понад
десять кримінальних справ
уже в суботу ввечері «за під-

ядерної зброї». Країни, які офіційно
володіють ядерною зброєю — США,
Велика Британія, Франція, Китай і
Росія, — не підписали текст договору, як і країни, які підозрюються у
володінні таким типом озброєнь або
прагнуть розвинути ядерні програми.

— Лоуренс Харві Зейгер) народився
19 листопада 1933 року в Нью-Йорку в єврейській родині емігрантів з
Австрії та Білорусі. Він став всесвітньо відомим завдяки своєму ток-шоу
Larry King Live, яке виходило на телеканалі CNN із 1985 року по 2010-й.
До нього на ефір приходили найвідоміші світові політики.

Акції протесту активізували російську молодь, зауважують соціологи. Портал «Відкриті
медіа» повідомляє, що близько
42% учасників суботніх протестів
досі ніколи не брали участь у демонстраціях та громадських акціях. Найбільшою віковою групою серед демонстрантів у Москві були люди віком від 25 до 35
років, пенсіонерів було 7%, а неповнолітніх — 4%.
Каталізатором для активних
протестів населення та жорстокої
реакції влади став фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального «Палац
для Путіна. Історія найбільшого
хабара». Його виклали на Youtube
19 січня, тобто на другий день
після арешту Навального. Вже на
ранок понеділка, 25 січня, фільм
набрав понад 85 млн переглядів
і понад 1,4 млн коментарів (зазвичай такі перегляди здатні збирати кліпи мегапопулярних виконавців, а от для майже двогодинного російськомовного політичного контенту це рекорд). Мемом
із цього фільму вже став йоршик
для унітазу, придбаний для приміщень винного заводу Путіна за
700 євро. Цей «скіпетр» назвали символом влади Путіна, і саме
з туалетними йоршиками в руках багато росіян вийшли на акції
протесту. Українські користувачі, порівнюючи розкіш путінського палацу і Межигір’я, пишуть, що
«Янукович зі своїм золотим батоном нервово курить в стороні».

■ НОВИНИ ПЛЮС
Договір про заборону
ядерної зброї не для
ядерних держав
Договір про заборону ядерної
зброї (ДЗЯЗ) набув чинності 22 січня. Договір про повну заборону
ядерної зброї був представлений на
Генеральній Асамблеї ООН у липні
2017 року. Він забороняє розробку,
випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання
ядерних озброєнь. Угоду підтримали 122 країни і ратифікували 50, що
дозволяє угоді набути чинності.
Це перша за 20 років міжнародна
угода, присвячена питанню ядерних
озброєнь. Генеральний Секретар ООН
Антоніу Гуттеріш назвав ДЗЯЗ «важливим етапом на шляху до миру без

У США помер
тележурналіст Ларрі Кінг
Американський тележурналіст
Ларрі Кінг помер у медичному центрі в Лос-Анджелесі у віці 87 років.
Про це в суботу, 23 січня, повідомила AFP із посиланням на сім’ю журналіста. На початку січня стало відомо, що у нього був діагностований коронавірус. Ларрі Кінг (справжнє ім’я

У Росії існує структура,
що здійснює політичні
вбивства
«Наше журналістське розслідування показало, що спроба отруїти Олексія Навального — це не поодинокий напад на лідера опозиції в
Росії, а існує ціла структура, спрямована на вбивства опонентів режиму»,

— заявив в інтерв’ю болгарському
громадському радіо Христо Грозєв,
журналіст британського слідчого
порталу Bellingcat, який розслідував
отруєння Навального.
«Слідство виявило існування групи, сформованої російськими спецслужбами, відповідальної
за три вбивства та принаймні шість
спроб убивства, включно з однією,
скоєною щодо Навального», — сказав журналіст.
«Ми виходимо за рамки конкретної справи. Ми говоримо про злочинний режим і вимагаємо, щоб усі
про нього дізналися», — наголосив
Христо Грозєв. Він попередив, що
життя Навального, який перебуває у
в’язниці, — у великій небезпеці. ■
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■ COVID-19

Європа
до літа
матиме
імунітет
А Ізраїль першим
у світі почав
вакцинацію підлітків
Олег БОРОВСЬКИЙ
Ізраїль є світовим лідером
у боротьбі з пандемією COVID19: від початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу, що стартувала в цій країні
19 грудня, першу дозу вакцини отримали понад 2,5 мільйона людей з усього 9-мільйонного населення. З них один
мільйон вже отримав і другу
дозу. Про це на своїй сторінці у Twitter 24 січня написав
міністр охорони здоров’я країни Юлій Едельштейн. Він також повідомив, що, за даними
досліджень, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30 відсотків,
а також спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і менш важкий перебіг захворювання.
Ізраїль також став однією
з перших країн у світі, які почали вакцинацію від COVID19 підлітків, повідомила в неділю, 24 січня, агенція dpa.
Як відомо, ізраїльський уряд
домовився про поставку кількох мільйонів доз вакцини від
BioNTech/Pfizer ще на ранньому етапі досліджень. Успіхи в
кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони
здоров’я. Кожен громадянин в
Ізраїлі має медичну страховку
в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же
вакцинацію проводять в усіх
лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього
мобільних центрах.
Тим часом на саміті лідерів країн ЄС минулого тижня очільники європейських
держав вирішили не закривати внутрішньоєвропейські
кордони, натомість обмежилися рекомендацією «відмовитися від непотрібних переміщень
усередині ЄС». Під час саміту, який відбувався засобами
відеозв’язку, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що його країна з неділі 24
січня буде вимагати у всіх без
винятку прибулих негативний
результат ПЛР, зроблений максимум за 72 години до в’їзду.
Раніше такий запобіжний захід був введений лише для приїжджих із країн, що не входять
до Євросоюзу, тепер ця вимога
діє і для європейців.
Під час відеоконференції,
яка тривала понад чотири години, лідери 27 країн заявили, що готові збільшити число тестів ДНК для виявлення
нових штамів коронавірусу. А
також пообіцяли вакцинувати 70% дорослого населення
до літа 2021-го і 80% медичних працівників і осіб старше
80 років — вже до березня цього року. ■

6

НАЦІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 СІЧНЯ 2021

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

На 30-му році незалежності Конституційний Суд слухає справу про конституційність Закону «Про забезпечення
функціонування української мови як
державної» за поданням понад 50 «рабів, підніжок, грязі Москви» та іншого
кремлівського «сміття» — недобитків
Партії регіонів і «обрізаних» есдеків,
які сьогодні складають основу московської
п’ятої колони в Україні — кремлівського
окупаційного блоку ОПЗЖ на чолі з агентами політичного впливу Путіна та агентами
КДБ СРСР. Рішення Суд ще не ухвалив...
16 січня набула чинностi стаття 30 зазначеного Закону, якою встановлено (нарешті !!!), що всі надавачі послуг, незалежно
від форм власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію
про товари і послуги державною мовою
— українською. У разі порушення закону правопорушнику оголошують попередження та вимогу усунути порушення
впродовж 30 днів. У разі повторного порушення протягом року — накладають
штраф від 5100 до 6800 грн.

«Свої діти розпинають»
«Наші вороженьки»-україноненависники як навіжені завили на проросійських «медведчуківських» телеканалах, що
зазначений закон є «гуманітарним геноцидом» і дискримінує їхню російську нацменшину в Україні за мовною ознакою.
Українофоб, нардеп від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський і ще 27
«слуг»-українофобів» 21 грудня 2020 року
зареєстрували законопроєкт №4528, яким
хочуть скасувати штрафи за порушення закону про мову. На думку Бужанського, закон про мову є «недолугим, кривим». На
моє глибоке переконання, «кривим і недолугим» є сам Бужанський, антиукраїнську, українофобську сутність якого може
«виправити лише могила».
Зеленський не реагує на українофобські заяви, що лунають iз проросійських
«медведчуківських» телеканалів та на законодавчі ініціативи своїх «слуг», які подали антиукраїнський законопроєкт.
У 20-х роках минулого століття мій
земляк, український державний, військовий і політичний діяч Симон Петлюра застерігав нас, українців: «Гірше, ніж
москальські воші, можуть бути тільки українські гниди».
Тоді і воші, і гниди були одного кольору — червоного. Зараз московські воші
мають три кольори, а українські гниди —
поЗЕленіли.
Як писав Тарас Шевченко: «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха
свої діти її розпинають». А ми все терпимо цю промосковську, антиукраїнську нечисть, бо толерантні і терплячі аж
до блювоти. Раджу українцям подивитися і послухати звернення українського письменника Євгена Дударя: «Українці, мої українці!», (відео тут: https://www.
youtube.com/watch?v=-0RASwLTlyY).

«Какая разница, на каком языке
говорить...»
Після інавгураційної промови кострубатою українською мовою першу свою
публічну промову на форумі інтернетдіячів, який відбувся в Києві 23 травня
2019 року, Зеленський виголосив повністю російською — мовою агресора-окупанта. Як на мене, це ганьба йому й образа української нації! Промова Зеленського має
декілька аспектів.
Юридичний аспект. Згідно з Конституцією і Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної», президент України зобов’язаний володіти державною (українською мовою) і
говорити нею в публічному просторі, державному, комунальному та громадському секторах, у сфері обслуговування.
Зеленський не володіє вільно українською мовою, тому й не говорить нею!
Він не може бути президентом України!
Згідно з вимогою Конституції, президентом України може бути обраний громадянин України, який володіє державною
мовою (ч. 2 ст.103).
При складанні присяги Зеленський
зобов’язувався додержуватися Конституції і законів України. Він порушив прися-
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Україна починається там,
«Слуги» заготували черговий наступ на державну мову,
а «вороженьки» завили про «гуманітарний геноцид»
гу! Вступивши на пост президента України
і ставши гарантом додержання Конституції, Зеленський з перших днів свого правління розтоптав Основний закон України
(https://www.umoloda.kiev.ua/number/3
462/180/133753/).
Під час війни за порушення присяги
розстрілювали! Дід Зеленського і мій батько — фронтовики Другої світової війни —
це добре знали. Вони не зрадили присязі,
на відміну від онука Володі!
Морально-етичний аспект. Під час
своєї промови російською мовою Зеленський послуговувався звичним «кварталівським» похабним тоном, багато кривлявся,
цинічно жартував, був у своєму сценічному образі — коміка, клоуна, паяца, блаЗЕня (вибір сценічного образу — за ним). Не
вистачало лише рояля і його гри на ньому
зі спущеними штаньми.
На мою думку, той, хто говорить мовою окупанта-загарбника, зраджує свою
націю.
Національно-політичний аспект. Видатний український педагог Василь Сухомлинський правильно зазначив: «Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може
осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова... Людина, яка не любить рідної мови, якій нічого не промовляє рідне слово, — це людина без роду і племені».
Всесвітньо відома українська поетеса
і письменниця Ліна Костенко справедливо зауважила: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Глуха
ворожість оточує нашу мову, навіть тепер,
у нашій власній державі. Ми вже як нацменшина, кожне мурло тебе може образити. У всіх народів мова — це засіб спілкування, у нас — це фактор відчуження. Не
інтелектуальне надбання століть, не код
порозуміння, не першоелемент літератури, а з важкої руки Імперії ще й досі для
багатьох — це ознака націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів і моральних
травм. Людина розмовляє рідною мовою, а
на неї озираються».
Відомий педагог, правознавець українського походження Костянтин
Ушинський проголосив істину: «Коли
зникає народна мова — народу нема більше! Відберіть у народу все — і він усе може
повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови
— ніколи: вмерла мова в устах народу —
вмер і народ».
«Мова є маркером ідентичності, одним iз дуже важливих, — додає українська письменниця Оксана Забужко. — І мова
живе доти і остільки, доки і оскільки нею
говорять. Якщо мовою не говорять, вона
завмирає. Я говорю українською для того,
щоб моя мова жила, ширилася, розвивалася і мала майбутнє. Українська взагалі
дуже сильна мова. Той факт, що я з нею народилася — для мене особисто велика творча удача і, можна сказати, привілей. Українська на відміну від англійської, російської чи польської — мова, яка в модерний період за останні 200 років практично
не мала, навіть на відстані одного покоління, постійного політичного даху. Це мова,
якої не прикривали армії і флоти, а навпаки — це мова, за яку розстрілювали, як у
Києві 1918-го, так і в Донецьку 2014 року.
І те, що в цих умовах найменшого сприяння ця мова не просто вижила і збереглася,
а створила прекрасну літературу, спадкоємицею якої честь себе почувати, — це показник того, що це надзвичайно сильна і
потужна мова. Мова, за якою, що б там не
було, — майбутнє. Не бійтесь говорити українською! Думайте про майбутнє».
Зеленському цього не зрозуміти тому,
що він лише громадянин України, малорос і ментально носій «русского міра», у
якого «еврейская кровь», який «гаваріт

❙ Травень 2019 р. Зустріч Зеленського з рабинами, під час якої йому подарували
❙ ексклюзивне видання Тори (єврейська Біблія).
па-русскі» і для якого «какая разніца», як
називаються вулиці, хто національні герої тощо.
Що таке українська триєдність — «українець за національністю, душею і духом!» — йому також не зрозуміти (і в цьому
немає його вини, оскільки він за етнічним
походженням єврей!). Це в нас, українців,
на генетичному рівні, це наш генетичний
код оріїв-русів, який передається з материнським молоком, рідною мовою, традиціями, звичаями, релігією, культурою,
історією, які для Зеленського є чужими.
У Зеленського свій генетичний код «малороса» і єврея (зауважу, що євреїв я шаную за те, що вони створили сильну національну Державу Ізраїль і з нуля відродили свою священну рідну мову іврит, яка ще
150 років тому була «мертвою», а сьогодні
є єдиною державною мовою в країні).
Лише тоді, коли на подібне зважимося ми, українці, буде, як писав Тарас Шевченко, «в своїй хаті своя й правда, і сила, і
воля!». Українці, пам’ятайте: Україна починається там, де звучить наша рідна державна українська мова.
Українофобам же всіх мастей рекомендую забиратися у свою здичавілу Московію, поки туди ще ходять потяги. Допоможу донести валізи до вагона і побажаю
щасливої дороги...

Хто не вчить і не хоче знати української
мови в Україні
Зеленський — громадянин України,
йому 43 роки. Народився в Кривому Розі.
За 30 років незалежності України він так
і не зміг (чи не захотів) вивчити українську мову. Виникає питання — чому? Є три
варіанти відповідей:
1. Окупант не вивчає мову загарбаної
ним країни, тому що вона йому не потрібна.
2. Не вчать українську мову ті, хто не
любить її або зневажливо, принизливо ставиться до неї, називаючи «хохляцькою»,
«телячою» або як Зеленський висміював
російською мовою українців і Україну,
прирівнюючи її до німецької порноактриси, а Томос про надання ПЦУ автокефалії
називав термосом і т. д. Колабораціоністи не вчать державної мови. Розмовляючи
російською, вони у всьому сприяють РФ,
яка світом визнана державою-агресором.
3. Є і третя категорія осіб. Вони народилися і живуть усе своє життя в Україні, є
її громадянами, але не змогли вивчити українську мову через свою «легку розумову
відсталість» — дебільність, термін, що застосовується у психіатрії для визначення
слабкого ступеня олігофренії.
Запитання до Зеленського: Володимире (ти говорив, щоб до тебе зверталися по
імені, що я і роблю), а до якої категорії осіб
ти зараховуєш себе, що за стільки років не
вивчив державну мову, щоб вільно нею во-

лодіти, як того вимагає Конституція України?! Нагадаю Зеленському про всяк випадок, що він заявив у ефірі телеканала
«1+1» (ТСН) у 2019 році (цитую його мовою): «Если на Востоке и в Крыму люди
хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, дайте им возможность говорить по-русски. У меня еврейская кровь, я
говорю по-русски, но я гражданин Украины» (див. відео тут: https://www.youtube.
com/watch?v=qnica24PTnU).

Яблуко від яблуні...
Батько Володимира Зеленського —
Олександр Семенович — дотримується такої ж позиції, як і син. В інтерв’ю він заявив: «Ми разом повинні піднімати економіку і жити нормально всі. НЕВАЖЛИВО
ЯКОЮ МОВОЮ. Приносить мені студент
статтю українською, я беру і корегую її.
Читати це не можу з однієї простої причини — немає жодної технічної книжки нормальною українською мовою. Навіщо мені
в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами з перекладом iз російської», — зауважив Зеленський-старший.
Як бачите, і у батька, й у сина однакові
погляди на українську мову, яка є державною, — «какая разница, на каком языке
говорить!». Народне прислів’я каже: «Яблуко від яблуні недалеко падає».
Із батьком Володимира Зеленського я
майже ровесник (мені 69 років), він доктор
технічних наук, професор, я — кандидат
юридичних наук, доцент. Тому дозволю
собі висловити йому низку зауважень. У
жовтні 1989 року (коли Зеленському-старшому було 42 роки, а мені — 38), iще до проголошення незалежності України, Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про мови
Української РСР». Згідно зі ст. 2 закону,
державною мовою УРСР встановлювалася українська мова (цитую): «Відповідно до
Конституції Української РСР, державною
мовою Української РСР є українська мова.
Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя. Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські органи, підприємства, установи
й організації створюють усім громадянам
необхідні умови для вивчення української
мови та поглибленого володіння нею».
Службові особи державних установ, у т.
ч. викладачі вищих навчальних закладів
(вони були державними), зобов’язані були
володіти українською мовою (ст. 6). Закон
передбачав, що «у сфері освіти, науки, інформатики» (твій батько — завідуючий
кафедрою інформатики) результати науково-дослідних робіт оформляються українською або російською мовами. У періодичних наукових виданнях, які публікуються українською мовою, виклад основних положень наукових результатів
подається російською та іншими мовами,
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де звучить українська мова

❙ Путін добре знає, «какая разніца». Бо на сфабрикованому референдумі обнулив свій
❙ президентський строк і закріпив у ст. 68 Конституції, що «державною мовою РФ
❙ на всій її території є російська мова як мова державоутворюючого народу».
а у тих, які публікуються російською мовою, виклад основних положень друкується українською (ст. 30).
То хіба це проблема студента, що викладач за стільки років не вивчив державну
українську мову, як того вимагав закон?
У Кривому Розі, де проживають батьки Володимира Зеленського, мешкають
також двоє моїх родичів, їм по 85 років.
Один із них працював до виходу на пенсію
викладачем у місцевому гірничому інституті (нині КНУ), кандидат технічних наук.
Інша — все життя працювала вчителем англійської мови у школі. На сьогодні вони
вільно володіють українською мовою, хоча
за радянських часів спілкувалися винятково російською. Вони щасливі, що на старості повернули собі рідну мову, яку в них
у дитинстві забрали москалі...
Нагадаю, що людей, які розчарувалися у Володимирі Зеленському, його батько
чомусь обізвав «тупою біомасою». А як назвати професора, який за 30 років не зумів
вивчити державної мови країни, в якій
проживає і працює?!
У нас був один «проффесор», який у свої
60 років, ставши президентом, за рік вивчив українську мову і достатньо оволодів
нею, щоб нормально говорити, на відміну
від обох Зеленських. Цей «проффесор» зараз у Ростові...
Президент Європейської єврейської
ради, президент Єврейської громади України, член Опікунської ради єврейської общини Хабад м. Дніпра «Менора»,
олігарх Ігор Коломойський (господар
блаЗЕня) в інтерв’ю ізраїльській газеті
Makorrishon (3 квітня 2019 року) заявив:
«Володимир Зеленський сто відсотків єврей. Він поки що не релігійний, але ми
працюємо над тим, щоб принаймні він дотримувався Шабату...».
Відомий громадський діяч, публіцист, письменник, колишній рабин і глава юдейської общини Хабад м. Харкова
Едуард Ходос (у липні 2014 року прийняв
православ’я і відрікся від Талмуду) зазначив, що Зеленський «духовно наставляється на шлях істинний» рабином Дніпра і Дніпропетровської області Шмуелем
Камінецьким».
30 липня 2020 року Зеленський видав
указ №303/2020, яким доручив уряду опрацювати питання надання трьом іудейським святам — Песах (звільнення євреїв із
рабства єгиптян), Рош-Гашана (початок
нового року) і Ханука («освячення», «відданість») державного статусу і подати на
розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт. Залишилося дочекатися указу
про «обрізання» українського народу, яке
почалося з «тарифного геноциду».

Україна — держава українців,
а не національних меншин
На початку червня 2020 року до Володимира Зеленського і Дмитра Разумкова
(як керівників держави) звернувся Іван
Ющук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Головної ради
Всеукраїнського товариства «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка з гострим (але спра-

ведливим!) відкритим листом «Україна —
держава українців, а не національних меншин». Німеччина — держава німців. Польща — держава поляків. Ізраїль — держава
євреїв. Цього ніхто не заперечить. А Україна — держава національних меншин? Принаймні, як заявляє професор Іван Ющук,
так випливає з останніх заяв президента
України Зеленського (пресконференція 20
травня 2020 року) і голови Верховної Ради
Разумкова (26 травня 2020 року в інтерв’ю
«Главкому»): мовляв, національні меншини не влаштовує Закон «Про забезпечення
функціонування української мови як державної», його треба міняти.
У процесі підготовки до проголошення незалежності України Верховна Рада
тодішньої Української РСР прийняла 16
липня 1990 року Декларацію про державний суверенітет України. У ній Верховна
Рада, «шануючи національні права всіх
народів», проголосила: «Українська РСР
здійснює захист і охорону національної державності українського народу». Отже, національної державності не російського, не
польського, не єврейського, ні якогось іншого, а саме українського народу.
Професор Ющук також наголошує, що
в українській державі має стояти питання
про національні права саме українців, а не
національних меншин, свідчить положення Декларації: «Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження
українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування
української мови у всіх сферах суспільного життя». Це аж ніяк не стосується ні
росіян, ні поляків, ні євреїв, ні когось іншого. Не було й нема потреби дбати про національно-культурне відродження росіян
(у цьому сенсі їх на свій розсуд забезпечувала й забезпечує могутня Російська імперія), ні поляків (у них є своя держава), ні
ще кого. Ідеться про національно-культурне відродження українців, яких століттями фізично й морально нищила Російська імперія. Інакше нема потреби в цій державі та й підстав для її існування.
Мова й культура творить і згуртовує
націю. Тому й тепер деякі сили прагнуть і
далі мову й культуру українців трактувати
в колоніальному дусі як зайвий непотріб. У
тому числі й президент України та голова
Верховної Ради України, справедливо наголошує професор Іван Ющук. Закон «Про
забезпечення функціонування української
мови як державної» було розроблено й прийнято з великим запізненням на виконання положення статті 10 Конституції України, де сказано: «Держава забезпечує
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя на всій території України». Чи теперішнє керівництво української держави
(Зеленський — єврей, Разумков — росіянин) не розуміє значення слова «забезпечує»? «Чи тільки вдає, що не розуміє?» —
слушно ставить питання професор Ющук.
Тим часом відбувається відверте ігнорування конституційного Закону «Про забезпечення функціонування української мови

як державної», а отже, й національних
прав українців. Зазначений закон ніяк не
обмежує право національних меншин користуватися своїми мовами, розвивати їх,
але, як сказано в Гаазьких рекомендаціях
щодо прав національних меншин на освіту
(1996 рік), «водночас особи, які належать
до національних меншин, зобов’язані інтегруватися в більш широке суспільство держави через належне володіння державною
мовою».
Не українці у своїй державі мають пристосовуватися до національних меншин, а
навпаки, якщо ті бодай поважають людей,
серед яких живуть. До відома національних меншин: РФ законодавчо «зобов’язує
підтверджувати володіння російською мовою, знання історії Росії та основ законодавства РФ іноземних громадян, які звернулися для отримання дозволу на тимчасове проживання». Навіть тимчасове проживання вимагає знання мови, історії і
законів країни.
Україна — вже не колонія, як ще досі
вважає дехто, засланий свого часу для зросійщення аборигенів, «дабы они (аборигени), за висловом Катерини ІІ, «не смотрели
какъ волки къ лесу».
Повністю поділяючи викладені думки професора Івана Ющука і дякуючи
йому за громадянську позицію, зауважу
Зеленському: Володимире, ти не український президент, не мій президент і не президент корінної нації — українців! І ніколи ним не станеш. За своєю ментальністю
ти президент «Малоросії». Тобі з цим треба
просто змиритися і негайно повернутися в
«95-й квартал», там твоя парафія і «Малоросія». Рояль зачекався на тебе... (https://
www.umoloda.kiev.ua/number/3615/180/
148282/)

Вибачся і йди з Богом
Своїми попередніми відкритими листами до Зеленського і цією статтею я переслідую одну мету — зберегти Українську Державу й отримати Перемогу над її ворогом
— Російською імперією на чолі з «чахликом невмирущим» Путіним. Адже своїми
діями, що мають ознаки державної зради,
Зеленський сприяє «кривавому кремлівському карлику» Путіну і його куму Медведчуку перетворити Україну в сателіта Росії!
(https://umoloda.kyiv.ua/number/3623/1
80/148911/).
Зеленський потрібен Путіну лише як
знаряддя (бікфордів шнур або капсуль-детонатор), щоб спровокувати в Україні міжетнічне або міжконфесійне протистояння, дестабілізувати політичну, гуманітарну або соціальну ситуацію, підштовхнути
українців до масових протестів і за допомогою агентури спецслужб Росії і п’ятої
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колони московського окупаційного блоку
«За життя» (керівництво якого — колишні агенти КДБ СРСР і агенти впливу Путіна) запалити громадянське протистояння,
яке може перерости в силовий масштабний
громадянський конфлікт, а далі — в громадянську війну.
Для захисту етнічних росіян, російськомовних громадян та вірян РПЦ в Україні, на їхнє «слізне» прохання, Росія під
виглядом «миротворчої місії» зробить широкомасштабне вторгнення і окупує східно-південні регіони України, а можливо, і
Київ. Мета Путіна — перетворити Україну
на сателіт Росії як Білорусь, Абхазію, Південну Осетію, Придністров’я!
Зеленський цього не розуміє через
свій молодий вік, відсутність життєвого,
політичного, міжнародного і військового досвіду. Це — не його вина, це — його
біда. Вина Зеленського в іншому — у безвідповідальності перед українським народом, коли він — повний профан, дилетант у політиці, державному управлінні,
безпековій і оборонній сферах — вирішив
балотуватися кандидатом у президенти і
шляхом брехні, маніпуляцій, популізму
отримав пост президента України! Про
це я розповів у інтерв’ю «Недоумок при
владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки», яке опубліковане на сайті «Аргумент». (http://argumentua.com/
stati/grigor-i-omelchenko-nedoumok-privlad-nebezpechn-shii-n-zh-agent-nozemnorozv-dki).
Не знаю, чи зрозумів Зеленський, в
чому ще є його провина перед етнічними
українцями, які складають понад 80%
населення України (евреї лише — 0,2%!).
Якщо ні, то тут я йому нічим допомогти не
зможу.
Володимире, заради збереження незалежності України (за яку впродовж століття віддали життя десятки мільйонів українців) прийди на найближче засідання
сесії Верховної Ради і, відповідно до статей 108 і 109 Конституції України, особисто зачитай українською мовою заяву
про свою добровільну відставку. Вибачся
з парламентської трибуни, на якій ти приймав присягу, перед українським народом
за свою брехню, маніпуляції, популізм, порушення Конституції і законів, прав і свобод людини і громадянина, політичні репресії; вибачся за батька, який образив українців, обізвавши їх «тупою біомасою», і
йди з Богом iз поста президента України.
Тобі буде аплодувати стоячи вся Україна з криками «браво!». Тебе закидають квітами (не вінками!). Разом з твоєю відставкою необхідно призначити дострокові і
президентські, і парламентські вибори, як
це було в подібній кризовій ситуації 1994
року. Тоді і президенту, і Верховній Раді
вистачило розуму і політичної волі прийняти єдине правильне політично-правове
рішення — дострокові вибори. Аналогічне рішення з твого боку і боку парламенту
буде кроком до порятунку України! Краще
це зробити добровільно...
Україна понад усе! ■

■ ДО РЕЧІ
Витокам української мови — понад 40 тисяч років
Група визнаних міжнародних учених і експертів у галузi генетики під керівництвом ученого зі світовим ім’ям
Пітера Форстера з Великобританії, який займається науковою діяльністю в Кембриджському університеті й завідує лабораторією генетики у ФРН, з використанням новітніх технологій провели масштабне генетичне дослідження ДНК жителів України. У результаті цих досліджень було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу (нації). Концентрація гаплогрупи хромосом, яку вчені ідентифікують
як успадковану від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців (цей ген є і в інших народів Європи, але його
показник низький). Результати досліджень дали вченим підстави зробити висновок: «Українці є предками (прабатьками) європейців, а територія сучасної України — колискою білої раси нинішньої цивілізації».
Світ давно визнав, що праукраїнці-орії утворили сім’ю індоєвропейських мов, в основі якої лежить стародавня українська мова. Так, у «Британській енциклопедії» у статті «Англійська мова» всесвітньо відомий учений філолог Річард Білсон пише: «Англійська мова та більшість індоєвропейських мов походять із прамови, що нею
розмовляли десь 5 тис. років тому на сучасній території України».
Вчені Індії встановили, що їхній санскрит і знамениті веди були привнесені на територію Індії з України. Питання про прибуття оріїв на терени Індії понад 5 тисяч років тому вченими вже не дискутується, а є встановленим фактом. У священних індійських писаннях орії згадуються як «благородні творці, працьовиті умільці, гідні,
вельмишановні, вибрані, дружні, вірні, з блакитними і сірими очима люди, з русявим або каштановим волоссям,
а їхня мова дала початок санскритові — мові священних книг, на всій сучасній Індії, Пакистані, Бангладеш та інших країн».
За висновками науковців, Праукраїна — це найдавніша інтелектуальна цивілізація на землі. Вчені встановили, що початки української мови сягають 40 тисяч років.
За лексичним запасом найближчою до української мови є білоруська — 84% спільної лексики, далі йдуть
польська і сербська (70% і 68%) і лише потім — російська 62%. Якщо порівнювати фонетику й граматику, то українська має від 22 до 29 спільних рис iз білоруською, чеською, словацькою й польською мовами, а з російською — лише 11. Історично найуживанішою назвою української мови були: давньоскіфська, сколотська, давньорусинська, а потім, до середини ХIХ ст., була назва «руська мова». Більше про дослідження зарубіжних вчених і їхні висновки читайте у моїй статті «Ми — не брати: як учені довели відсутність «рідства» між українцями і
росіянами» (Україна молода, 29.03. 2017 р. https://www.umoloda.kiev.ua/number/3140/188/110150/).
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■ ПРОБЛЕМИ І ПРОГНОЗИ

Олег ГАНСЬКИЙ

Президент Володимир Зеленський визначив головні завдання для
української влади на нинішній рік.
Серед них — термінова необхідність економічного зростання. Тож
ЗЕ-команда стратегічно вирішила:
необхідно здійснити низку кроків та
ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд
положень Угоди про асоціацію з
ЄС. Бо команда Зеленського, як
виявилося, готується працювати з
міжнародними партнерами. Як це
було вирішено, треба розуміти, одразу після президентських виборів,
але до реалізації справа чомусь не
дійшла.

Падіння ВВП і сподівання
На цьому тлі зовсім по-іншому
виглядають справжні результати
команди Володимира Зеленського. Так, за даними Національного
банку України, торік економіка
України скоротилася на 4,4%. І у
цьому маємо великий плюс, адже
раніше очікувалося, що падіння
становитиме 6%. Міністерство
економіки до наших успіхів ставиться дещо скептичніше, оцінюючи річне падіння ВВП у 4,8%, а
показник IV кварталу сягне 2,53,0%. У січні-листопаді 2020 року
скорочення сягне 4,7%. Це трохи
менше, ніж падіння на 5,2% за
перші десять місяців року.
Що ж стосується результатів
нинішнього року, то Україна очікує на економічний прорив. За
ще одним прогнозом НБУ, в 2021
році економіка майже надолужить втрати від коронакризи і
ВВП України зросте на 4,2%.
«Економіка України досить
швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження
жорсткої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% в
річному вираженні в III кварталі,

Перед стрибком
ВВП України за минулий рік упав майже
на 5%. Цьогоріч влада очікує зростання,
щонайменше на 4,2%
цей тренд зберігся і в IV кварталі.
Посилення карантину в листопаді мало незначний вплив на ділову активність», — сказано в документі.
Експерти НБУ пояснюють:
швидке відновлення економіки насамперед обумовлено зростанням внутрішнього споживання, а зростання доходів і витрат
бюджету підтримує споживання на високому рівні. Роздрібна
торгівля в IV кварталі продовжувала стрімко зростати, а нарощування поточних витрат бюджету
на інфраструктуру, наприклад на
дорожні ремонти, а також охорону здоров’я, поліпшило динаміку
ВВП. З інвестиціями, які щедро
обіцяла нинішня влада, проте не
склалося, й інвестиційна активність бізнесу залишалася низькою.
Надалі ж ситуація залишатиметься такою ж. Внутрішній попит буде стійким, а реальні доходи
громадян, на думку НБУ, й надалі
зростатимуть. Чимало сподівань
покладають на завершення пандемії коронавірусу, яка може змінити негативний тренд залучення інвестицій. Утім поточний рахунок платіжного балансу, який
минулоріч сягнув найбільшого у
своїй історії профіциту у 4,8%, надалі знову повернеться до дефіциту.
Ще одна хороша новина від
НБУ: значно менший, ніж рані-

ше сподівалися, вплив локдауну
на українську економіку. Який
спричинив втрату всього лише
0,2% ВВП. «Якщо звернути увагу на високочастотні показники:
скільки люди подорожують, автомобілі, то вони (ці показники. —
Ред.) знизилися, звичайно. Але
це сезонний фактор, і він не дуже
відрізняється від того, що ми бачили рік тому», — сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб,
додавши, що подальший розвиток
економічної ситуації в країні залежатиме від ситуації з пандемією.

Продавати і будувати
Біда з інвестиціями, втім, не
лише українська проблема. Пандемія коронавірусу вдарила по
світовій економіці, і загальний
рівень інвестицій знизився більш
ніж наполовину. Щоправда, у державах зі слабкою економікою, до
яких належить і наша країна, ситуація завжди виглядає гірше.
«Прямі іноземні інвестиції у
2019 році зросли на 7%, однак
були в три рази менші, ніж перекази від заробітчан. Пандемія коронавірусу вдарила по світовій
економіці, і загальний рівень інвестицій упав на понад 50%, і Україна не є винятком. За 10 місяців 2020 року надходження інвестицій склали 220 млн доларів»,
— сказав радник прем’єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення Ки-

❙ Торік Україна мало виробляла, але доволі багато торгувала.
❙ Фото з сайта presspoint.in.ua.
рило Криволап, зауваживши, що
наша держава за останні тридцять років є хронічно недоінвестованою. А починаючи з років незалежності економіка України залучила близько 50 млрд доларів
інвестицій. Тоді як у Польщі за
такий же час ця сума сягнула 240
млрд доларів.
На думку експерта, для іноземного інвестора рівень ризику в Україні є досить високим,
що проявляється в кредитних
рейтингах, тому, аби підвищити
привабливість країни для інвестора, потрібно створювати стимули: єдиний координаційний орган
для інвесторів, податкові канікули, індустріальні парки. «Якщо
ми реалізуємо всі напрацювання
робочої групи в економічній площині, то можемо збільшувати
ВВП за 10 років приблизно втричі», — зазначив Криволап.
Розвиватися на свої українській економіці непросто, тим паче
у період пандемічних обмежень.
Проте декілька галузей навіть за
таких умов зуміли отримати прибуток: це торгівля, будівництво та
телекомунікації. Вони й втримали валовий внутрішній продукт
України від більшого падіння.

«Внутрішня торгівля суттєво
притримала вітчизняну економіку від стрімкого падіння впродовж
кризового 2020 року. ВВП України впав би за поточний рік не на
4-5%, як зараз прогнозують економісти, а значно нижче», — заявили в Українській торговій
гільдії.
Торгівля, за підсумками січня-вересня, всупереч кризі в економіці сформувала на 22 млрд грн
більше валового продукту, ніж за
аналогічний попередній період.
Торговий обіг у деяких роздрібних мережах зріс за цей рік на
15-20%. Вартість товарів та послуг, вироблених у галузях будівництва, телекомунікацій та секторі управління й оборони, зросла за три квартали 2020 року на 14
млрд грн у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року.
Останнім часом, за висновком
аналітиків Торгової гільдії, непогану квартальну динаміку демонструють нерухомість, електроенергетика та добувна промисловість.
Утім найбільший внесок за розмірами у виробництво національного продукту сформували аграрії
з переробниками — понад 23%
ВВП країни. ■

■ ТЕНДЕНЦІЇ

Рекорди глобального потепління
Через зміни клімату Київ умовно «перемістився» на 500
кілометрів на південь і нині перебуває там, де колись була Одеса
Віктор ВИШНЕВСЬКИЙ,
Олена ДОНІЧ
Не так давно завершився
2020 рік, який для більшості з
нас запам’ятається як рік пандемії «Ковід-19». Водночас дехто може запам’ятати його і як
найтепліший рік у своєму житті. Більше того, минулий рік у
Києві і, ймовірно, в усій Україні
був найтеплішим за всю історію
спостережень, починаючи з
1881 р. Середньорічна температура повітря минулого року,
за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, де щойно узагальнено матеріали спостережень, досягла 10,9 °С, що на 0,3
°С вище за попередній максимум 2019 року. Рекордно висока температура спостерігалася
другий рік поспіль, чого також
ніколи не було. Отже, глобальне потепління стало очевидною

реальністю.
Протягом періоду спостережень температура в Києві
підвищилася приблизно на 3 °С
і стала такою, як колись була в
Одесі. Водночас в Одесі вона стала такою, як колись була в Бухаресті. Отже, залишаючись на
місці, Україна ніби змістилася
на 400–500 км на південь.
Ще ніколи в Україні не було
такої теплої і безсніжної зими,
як зима 2019-2020 років. Навіть минулорічний січень — місяць, що вважається найхолоднішим, — виявився з плюсовою
температурою.
Відсутність снігу позначилася на тому, що у квітні вперше
за багато-багато років сухим виявився ґрунт на полях. На щастя, рятівними виявилися значні опади у травні. Водночас сумарна їх кількість за рік усе ж
була меншою за норму.
До цього можна додати, що

2020 рік був останнім роком
тридцятирічного періоду, для
якого кліматологи узагальнюють середні значення. Це стосується метеостанцій у всьому світі аби можна було порівнювати дані в різних куточках
Землі.
Зрозуміло, що середня температура повітря у 1991—2020
роках виявилася вищою, ніж у
1961—1990 рр., і це стосується
всіх місяців без винятку. Найбільшими стали зміни в січнілютому і серпні, найменші — у
травні та в жовтні-грудні.
Порівняно з попереднім 30річним періодом у Києві трохи
поменшало опадів. Як наслідок
— клімат у місті став більш посушливим, ніж раніше.
І хоч рік лише почався,
його перші дні, окрім похолодання на Водохрещу, також
виявилися значно теплішими
за норму. ■
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❙ Внутрішньорічний розподіл температури повітря Києві.

❙ Україна поступово змінює своє обличчя, перетворюючись на південну
❙ державу, — щоправда, дуже і дуже повільно.
❙ Фото з сайта livejournal.com.

❙ Багаторічні зміни температури повітря в Києві.

РЕГІОНИ
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Триває «тарифний» бунт:
протестувальники знову
перекривають дороги
Попри зниження температури, минулого тижня полтавці знову зібралися біля стін
будівлі облдержадміністрації
та обласної ради. Цього разу
озброїлися ще більшою кількістю плакатів: «Ні — змові
влади з олігархами!», «Скасувати плату за транспортування газу!», «Облгази — в
державну власність», «Ні —
владі монополій!», «Коболєв,
Вітренко, у відставку!», «Українцям — український газ»,
«Ми за вас голосували — не
робіть нас жебраками» тощо.
Обурені люди говорили, що
після оплати за «комуналку»
за новими тарифами лишаються взагалі без засобів до існування. «Маючи 53 роки робочого стажу, отримую пенсію
в розмірі 2 тисячі 900 гривень
— добре, що в січні добавили
аж 245 гривень. При цьому
маю заплатити за газове опалення оселі 2 тисячі 400 гривень та плюс 300 гривень за
транспортування газу, — поділилася зі мною одна з протестувальниць, котра не побажала назватися. — Скажіть, на
що мені витратити гроші, що
залишаться: на їжу чи таблетки?»
«Політикою цієї антинародної влади є знищення української нації через грабіжницькі тарифи, продаж землі, ліквідацію безплатної медицини, — зазначив у своєму
виступі один з організаторів
акцій протесту проти підвищення тарифів Роман Стегній. — Наші вимоги незмінні:
скасування ціни за транспортування нашого газу нашими трубами по нашій землі,
відновлення пільгових 100
кіловат-годин електроенергії, заборона підвищення тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання води. До того ж, вимагаємо відправити у відставку
Кабінет Міністрів України, а
також керівництво області за
непрофесійність, що призвела до неправомірного підвищення тарифів. Ціна на український природний газ для
населення не повинна перевищувати його собівартості».
«Ми з вами змусили депутатів облради зібратися на позачергову сесію. Так само й
у Києві влада заворушилася
через те, що люди піднялися
по всій країні. Учора на сесії
представники газорозподільних компаній звітували про
свою діяльність, розказуючи,
які вони «білі та пухнасті». А
коли депутати почали їх «бомбити», жодним чином не реагували. Тобто для них влада —
не авторитет, бо за ними стоять олігархи, які витягують із
кишень звичайних людей останні копійки. Дуже прикро,
що депутати тільки тоді починають щось робити, коли ми
виходимо на протести. А оці
подачки уряду у вигляді зниження ціни на природний газ
на 30 відсотків — це черговий
фарс, бо цю знижку, без сумніву, заклали заздалегідь, розуміючи, що люди бунтуватимуть. Сьогодні вони хочуть
розігнати нас по домівках,
анонсуючи зниження тарифу.
Не ведіться на це!» — закликав у своєму виступі активіст
Олег Слизько.
Протестувальники, які
брали слово, були одностайні
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Будь-яка забаганка за ваші гроші Мета —
жити довго
Із чого формуються захмарні тарифи, які обурюють
споживачів
в думці, що газорозподільні
компанії вже зовсім знахабніли, закладаючи до тарифу
надприбутки й борги за свою
неефективну діяльність у попередні роки, а депутати облради тільки на останній позачерговій сесії це з’ясували.
Лише на деякий час мітингарі розгубилися й навіть
посперечалися, що ж робити
далі: одні хотіли, аби очільники обласної влади вийшли
до народу, інші пропонували
знову перекрити рух транспорту на дорогах. І тут у ситуацію втрутився екснардеп
Сергій Каплін.
«Кілька років я говорю
скрізь, де тільки можна, що
ціна на природний газ завищена вчетверо-вп’ятеро. Ми
маємо законне право використовувати
український
газ за собівартістю. А що робить прем’єр-міністр? Пропонує ціну на блакитне паливо
знизити до 6,99 гривні за кубометр і при цьому вимагає,
щоб за січень ми заплатили
по 9,5 гривні. Це маніпуляція. Чи готові ви боротися за
те, щоб нагорі скасували ці
грабіжницькі тарифи? Повірте, як тільки перекриємо
центральні автотраси в усій
країні, це спрацює, — заявив
колишній народний депутат
України. — Якщо ми хочемо
добитися ціни на блакитне
паливо в розмірі 2 гривні за
кубометр, а також порядку в
роботі газорозподільних компаній і головне — націоналізації «Полтавагазу», за що я
зібрав 50 тисяч підписів, треба організувати систематичне
перекриття руху транспорту
на автошляху міжнародного
значення Київ — Харків».
Також Сергій Каплін запропонував створити штаб із підготовки безстрокового перекриття згаданої автомагістралі й доручити координаторам провести інформаційну роботу серед
населення в кожному дворі, а
ще — у соцмережах, звернувшись і до жителів інших регіонів, аби й вони ініціювали
подібні акції, — тільки так,
мовляв, може спрацювати «тарифний» протест. На знак підтвердження своїх намірів учасники акції протесту рушили в
напрямку Корпусного парку
й у самісінькому центрі міста
одночасно перекрили кілька
доріг. Наступного разу домовилися блокувати рух транспорту
на автодорозі Київ — Харків.
А невдовзі відбулося анонсоване перекриття згаданої автомагістралі. За порядком під
час пікетування стежили співробітники поліції. Інша група
мітингувальників традиційно зібралася біля будівлі облдержадміністрації та облради.

До тарифу можна
закласти будь-які витрати
газорозподільних компаній?
Напередодні
депутати Полтавської обласної
ради зібралися на позачергову сесію і ухвалили звернення до президента України, прем’єр-міністра й уряду в цілому, Національної комісії, яка здійснює державне
регулювання у сферах еконо-

Журналiсти знiмають
вiдеоiсторiї про
вiдновлення поранених
на росiйсько-українськiй
вiйнi бiйцiв
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

❙ Учасники акції протесту заявили, що анонсоване прем’єр-міністром
❙ України зниження ціни на природний газ — це черговий фарс влади.
❙ Фото автора.
міки та комунальних послуг,
із вимогою запровадити мораторій на підвищення з 1 січня
2021 року тарифу на послугу із транспортування енергоносіїв, провести перерахунки ціни на природний газ,
розширити перелік громадян,
які претендують на субсидію,
тощо.
Представники газорозподільних компаній області звітували перед депутатами облради про те, наскільки
обґрунтованими є тарифи на
їхні послуги. І тут з’ясувалося
багато цікавого. Як зазначив
представник АТ «Полтавагаз» — перший заступник голови правління, головний інженер Олександр Чухрай,
розмір закладеного до тарифу прибутку компанії становить понад 99 мільйонів гривень (із них на інвестиційну
програму планують витратити 26 мільйонів). Окрім усього, з огляду на те, що попередні роки діяльності були збитковими, до тарифу заклали
71 мільйон гривень компенсації збитків. А ще ж, за словами Олександра Чухрая, треба й зарплати співробітникам
підвищити (сума на винагороду за працю становить 36 відсотків у структурі тарифу),
відшкодувати заборгованість
перед АТ «Укртрансгаз», яке
подало позов до господарського суду. Виходить, до тарифу
можна закласти будь-які витрати компанії, переклавши їх
на плечі споживачів. До того
ж депутати нагадали Олександру Чухраю про численні відключення житлових будинків та об’єктів соціальної сфери від газопостачання. А ще
з’ясувалося, що й громадські
слухання з питань формування тарифу на послугу з транспортування газу в компанії
проводять лише формально,
заради галочки.
Та чи не найбільше негативних емоцій у депутатів
викликав звіт генерального
директора АТ «Лубнигаз» Ігоря Кондратенка. Як відомо,
саме через грубі порушення в
діяльності цієї компанії найпершими вийшли на «тарифні» бунти лубенчани. Тож до
гендиректора АТ «Лубнигаз»
у депутатів також було багато
запитань. Найбільше ж обурення викликало те, що згадана компанія, яка має у своєму розпорядженні 4 тисячі кілометрів газових мереж і обслуговує приблизно 60 тисяч
споживачів, заклала до тарифу прибуток у розмірі 100

мільйонів гривень! Депутати
були одностайними в думці:
мовляв, це нечувано — у період пандемії коронавірусної
інфекції, кризи економіки,
зубожіння простого люду закласти 100-мільйонний прибуток і при цьому стверджувати, що компанія має обґрунтований тариф. «А за нашою
інформацією, у вас закладений прибуток у розмірі 168
мільйонів гривень, — поправив представника АТ «Лубнигаз» голова обласної ради
Олександр Біленький. — Оце
вам справжні складові тарифу
й пояснення того, чому наші
люди страждають».
Обласна рада збирається
звернутися до правоохоронних органів із метою перевірки або ж аудиту діяльності
газорозподільних компаній,
якщо йдеться про податкову чи фіскальну службу, аби
зрозуміти, у який спосіб формується тариф і чому в нього
закладено такий захмарний
прибуток (щоправда, дещо
оптимістичніша ситуація з
ПрАТ «Кременчукгаз» — там
підвищення тарифу не надто високе, і керівник підприємства на всі запитання депутатів та керівників області дав
логічні відповіді).
До того ж Олександр Біленький акцентував, що за
підсумками таких перевірок
регулятор (НКРЕКП) може
анулювати відповідну ліцензію, на основі якої суб’єкти
господарювання здійснюють
свою діяльність. Також він
констатував, що існує така
пропозиція керівника НКРЕКП: якщо газорозподільна компанія має менше 100
тисяч споживачів послуг —
не запускати її на ринок. Скажімо, в Полтавській області
ПрАТ «Гадячгаз» має всього
22 тисячі споживачів послуг,
АТ «Лубнигаз» — трохи більше 60 тисяч. Уже зараз таким
мінікомпаніям регулятор не
видає ліцензій.
А от депутат облради, голова правління АТ «Полтаваобленерго» Руслан Стройний запропонував скликати
ще одну позачергову сесію, на
якій заслухати інформацію
щодо формування тарифів комунальними підприємствами
облради «Полтававодоканал»
та «Полтаватеплоенерго». Він
пророкує: отримавши в лютому платіжки за тепло й воду,
в яких будуть «намальовані»
суми в розмірі 3-4 тисячі гривень, містяни знову вийдуть
на вулицю. ■

Нещодавно інформаційне агентство ITV у місті Ірпiнь на Київщині започаткувало новий соціальний проєкт «Життя. Війна. Життя». У ньому
представляють стислі відеоісторії українських військовослужбовців, котрі
після поранення на фронті проходять
реабілітацію в реабілітаційному центрі
Next Step Ukraine. Центр заснували дві
волонтерки Ірина Ващук і Юлія Сташків.
Майстер спорту з легкої атлетики,
яка виступала в збірній України, Ірина Ващук з Ірпеня нині живе в США.
Вона організувала благодійний фонд
«Відродження захисників України»,
який проводить благодійні заходи, а
також збирає благодійні внески від
приватних осіб для допомоги пораненим українським бійцям. Українське відділення фонду очолила подруга
Ірини і теж спортсменка Юлія Сташків. Спочатку реабілітацію проводили в США. Але це дуже дорого. Тому
було створено єдиний недержавний реабілітаційний центр Next Step Ukraine
в Ірпені. Next step означає «наступний
крок». Це перший реабілітаційний
центр в Україні, створений за американськими стандартами. Він є копією
аналогічного центу в Лос-Анджелесі.
Український центр має найсучасніше
обладнання, яким користуються пацієнти з нейротравмами у США вже
впродовж останніх 10 років. Українські реабілітологи пройшли курс навчання у США. Вони мають доступ до даних
найновітніших розробок у сфері нейрореабілітації — досліджень провідних
американських шпиталів — і регулярно проходять тренінги в США.
В ірпінському центрі людину повертають в суспільство до повноцінного життя. Тут буквально вчать людей
заново ходити, чистити зуби чи навіть
просто обійняти ближнього. Для здорових людей це звичайні речі, а для поранених хлопців — справжній виклик,
котрий вони долають щодня.
Інформаційне агентство ITV уже
зняло відеосюжети про двох захисників України, які проходять реабілітацію. Це — Олександр Прокопенко та Артур Мельник. О. Прокопенко
був приватним підприємцем. Із початком російської агресії його мобілізували до армії. Згадує, що їх обстріляли з російської території. Двоє побратимів Олександра загинули, а він отримав тяжке поранення. Прокопенку
хотіли ампутувати руку. Але її вдалося врятувати. Зараз він проходить реабілітацію в Ірпені. Артур Мельник родом із Житомирської області, із сім’ї,
де було семеро дітей. Брав участь у Революції гідності, потім добровільно пішов до лав Збройних сил України. Через пів року в Луганській області отримав мінно-вибухову травму шийного
відділу хребта. Зараз проходить реабілітацію. Чоловіки високо оцінюють
допомогу ірпінського центру і висловлюють побажання, щоб таких центрів
було побільше. Тут оздоровчі заходи,
проживання і харчування безплатні. А
реабілітація двох бійців у США коштує
стільки, скільки витрачають на місячне утримання центру в Україні. Планується організація двох таких центрів у Львові та Харкові. Потрібна допомога меценатів. ■
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Я ВАМ ПИШУ...
■ НА МЛИН ОКУПАНТА

Віктор ТЮТЮН
Херсон
Виступає Кулеба і пропонує ерефії
«політику мирного співіснування».
Якби не лежав, то був би впав. І прямо
в дитинство, бо це почалося там, а закінчилося разом зі школою — і ти вже
дорослий, з тавром «украінского буржуазного націоналіста».
Дослівно чергова маніпуляція
влади звучить так: «Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає,
що основна стратегія України у стосунках з Росією — це принцип мирного співіснування». Сам автор такої
«політики» Микита Хрущов коментував цю назву так: «Поняття про
якусь «відлигу» (стисла назва «політики мирного співіснування СРСР
із демократичним світом у 50—60-х
рр. м. ст. — Авт.) — це спритно цей
шахрай підкинув, Еренбург». Тобто
комуністи грали «голубів миру» про
людське око, а самі, за Хрущовим,
шахраювали й маніпулювали. Вони
програли.
У нас війна з РФ триває сьомий рік
і ще 300 літ — з її попередниками. Ми
маємо криваві сьогодення й історич-

Руслан ДУХОВ
с. Мишугін Ріг, Верхньодніпровський район,
Дніпропетровська область
Уперше про мексиканський гарбуз Піпіан із Тукспана (Pipian From
Tuxpan) я розповів у далекому 2016
році. Тоді багато хто зацікавився
цим гарбузом, що й дозволило трохи поширити його серед любителів
рідкісних сортів. Але, незважаючи
на це, сьогодні Піпіан залишається ще дуже рідкісним гостем на українських грядках.
Ці чотири роки я вирощував
гарбуз Піпіан і спостерігав за ним.
Вивчав його корисні властивості,
як він росте в наших екстремальних умовах і щороку радує прекрасним урожаєм. Цікавий факт,
що в минулому році я залишив
кілька підгнилих плодів на грядці, й навесні на тому місці зійшли
паростки. Я їх залишив і в результаті отримав непоганий урожай.
Як бачите, особливого догляду
Піпіан із Тукспана не потребує.
Ну а найцiннiшим у цьому гарбузi
є його лікувальні властивості. Так
склалося, що я на собі випробував
цілющі властивості Піпіана. Його
сік допоміг мені позбутися каменя
в нирці.
Сорт Піпіан із Тукспана — це
один із видів зимового гарбуза
(Cucurbita mixta), який ще називають змішаним. Відрізняється він
тим, що його плоди можуть зберігатися від одного до трьох років. Нам
уже відомі види гарбузів, які зберігаються більше року, — це бенінказа (восковий) та фіголистий. Але,
на відміну від них, змішані гарбузи
мають ще й високі смакові якості.
Нагадаю, як виглядає гарбуз
Піпіан із Тукспана. Будова куща,
листя і стебла такі ж, як і у звичайного гарбуза, а от насіння дуже
оригінальне — біле, краї з дрібними ворсинками срібно-блакитного
кольору. Самі плоди круглі, білі, з
темно-зеленими штрихами і смужками. М’якоть у них жовто-оранжева, м’яка і соковита. Серединка
(там, де насіння) волокниста.
У Мексиці з плодів цих гарбузів
варять супи, їх тушкують, використовують у салатах, листя, стебла і квітки додають до готових страв
і роблять із них салати. Але основна мета вирощування цього гарбуза
— отримання насіння, з якого готують маянський соус. Ми теж пробували його готувати. Отже, для
соусу потрібно чотири помідори,
зубчик часнику, два гострі перці й
склянка сирого очищеного насіння
Піпіана з Тукспана. На розігрітій

Кулебина відлига
Про «мирне співіснування» і не тільки…
ний досвід. Пропонувати в такий час
програшну схему може лише підручний ворога.
З нашим народом бореться колоніальний монстр. Точніше, рештки
населення винищує соціальна потвора, котра маскується під назвою «українська демократична влада». В кожному слові немає ні краплі сутності,
яка б мала наповнювати словосполучення як визначення. Й антиукраїнська, і фальшива, і підставна. «Керують»
маріонетки олігархів, що виторговують
у ерефії обіцяні жиріновським 100 мільярдів доларів за знищення держави
Україна.
Визнаю: переважно, не деталізую
власні висновки. Чому? Щоб не принижувати читача, ніби неповносправного — нормальна людина мусить знати,

що першим завданням урядів повсюдно є права, безпека й добробут населення. Де в цій тріаді громадянин у нашій
країні? «Росія застосовує різні інструменти «м’якої сили», наприклад створює та підживлює рухи за традиційні
цінності. Ніхто не знає, що це за традиційні цінності» (?!) (З інтерв’ю генерал-майора СБУ Юлії Лапутіної).
Ось іще один «перл» від людини,
яка кілька років очолювала напрям
боротьби з ворожою пропагандою. І
виокремила найзагрозливіше для держави — традиційні цінності. Ще й
підкреслила, ніби ніхто не знає, що
це таке. Поясню: це — національний
скарб, який наповнюють і оберігають
усі народи, без винятків, створюючи
на його основі власну державу. Для
нас це традиції, звичаї, обряди, ремес-

ла, пісні, танці й... кухня. Національні культури покладено в основу державотворення із середини ХІХ ст.
Люди, що складають владну верхівку, не здатні цього засвоїти, бо вважають себе «носітєлямі русского міра».
Хоча у світовій цивілізації такого
«міра» не існує. Резолюція ООН стосовно визначення корінних народів не
визнає «росіян» чи «русскіх» народом
корінним. Однак ложкіни й льовочкіни багато років підігравали ворожій
пропаганді, а виконавцями призначали гнучкошиєнків.
Сьогодні генерала Лапутіну націлили на ветеранів-учасників боїв з
ординцями. Знадобився «спеціаліст»
із боротьби з «традиційними цінностями», а до їх числа належить і любов до матері-Батьківщини, козацька
вірність та побратимство. Поспішають путінські прихвосні. Тому Кулебі підсунули «мирне співіснування», що закінчилося, не почавшись,
вторгненням у 1956 році в Угорщину
«радянських військ». У традиції українського народу мирне співжиття з
усіма, хто дбає про нашу землю. Але з
тими, котрі хочуть вогнем і мечем загарбати Україну, застілля не буде. ■

■ ДОБРА СПРАВА

Усі родичі гарбузові:
Піпіан із Тукспана може стати господарем і
на вашому городі
сковороді на слабкому вогні обсмажуємо гарбузове насіння до утворення золотистого відтінку. Після
обсмажування насіння треба пересипати в іншу посудину. На тій
же сковорідці акуратно обсмажуємо очищені від шкірки помідори
разом із гострим перцем. Насіння
гарбуза треба перемолоти в кавомолці, після чого поступово додавати в кашку з тушкованих овочів.
А наостанок покласти часник і зелень (за бажанням). Соус виходить
густий і на «ура» йде з м’ясом і картоплею. Зауважу, що, коли приготувати подібний соус із насіння звичайного гарбуза, він буде зовсім не
таким смачним.
Оригінальними ласощами є
посмажене насіння Піпіана. Воно
має оригінальний смак тропічних
горіхів.
Головна перевага Піпіана з Тукспана — корисні властивості. У
плодах міститься багато каротину
і вітамінів. Наприклад, у м’якоті
дуже багато цінного для дитячого організму вітаміну D, який підсилює життєдіяльність і прискорює ріст дітей. А за вмістом заліза
Піпіан заслуговує на звання чемпіона серед усіх існуючих гарбузів, із цієї причини цей гарбуз
добре вживати тим, хто страждає
анемією. Іще цей гарбуз містить
багато солей міді, заліза і фосфору. Вони позитивно впливають на
процес кровотворення в організмі.
Великий вміст пектину сприяє виведенню холестерину з організму.
У гарбузовій м’якоті багато кальцію, калію, вітамінів С, групи В та
інших корисних речовин.
Свіжовичавлений сік вживають для лікування нирок — по пів
склянки двічі на день. У мене був
великий камінь у нирці, я страждав від жахливих болів. Згадав про
Піпіан і почав пити сік. Уже через
два дні камінь почав дробитися на
дрібні частини і виходити. Після
повторного УЗД лікарка була здивована, що в мене пройшов гастрит
і нирки, як вона сказала, були як у
немовляти.
Так само сік має заспокійливий
ефект, покращує сон. Дуже добре

допомагає сік при серцево-судинних захворюваннях, особливо тих,
які супроводжуються набряками.
Пити потрібно по 0,5 склянки соку
за 30 хв до їди. Корисно буде розвести його будь-яким овочевим або
фруктовим соком. Регулярне вживання соку з гарбуза Піпіан поліпшить імунітет і продовжить молодість. Потрібно кожен сезон,
коли дозрівають гарбузи, вранці
натще пити по 0,5 склянки соку за
30 хвилин до їди. Радує те, що плоди Піпіана зберігаються понад рік,
тому пити свіжий сік можна і взимку, і навесні.
Цей сорт невибагливий, добре
росте на будь-якій пухкій родючій землі. Насіння сію наприкінці
квітня просто у відкритий ґрунт,
закладаючи на глибину 3-5 см. Перед посівом витримую його добу
в теплій воді, що сприяє швидкому проростанню. У ямку кладу
по 2-3 насінини. Сходи зазвичай
з’являються через 7-9 днів. У ямці
залишаю по дві найбільш міцні
рослини, зайві видаляю. Схема
посадки — 90 на 120 см. Подальший догляд — як за звичайним
гарбузом. За сезон на одному кущі
зав’язується до 20 плодів, з кожного отримую 100-200 штук насіння.
Піпіан із Тукспана добре переносить спеку, однак ріст при цьому
сповільнюється. Тому все літо раз
на тиждень поливаю рослини і регулярно розпушую ґрунт.
Я дуже задоволений цим гарбузом. Піпіан із Тукспана повинен рости на кожній грядці нашої
країни. Плоди порадують не тільки своєю красою, а й допоможуть
вам і вашим близьким забути про
багато недуг.
У минуле непросте літо мені
вдалося отримати пристойний урожай, а разом з ним і багато насіння. Я з радістю поділюся насінням
цього сорту з усіма бажаючими безкоштовно. Для його отримання не
забудьте вкласти в лист на мою адресу (51610, вул. Тюркіна, 41, с.
Мишугін Ріг, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область, Руслану Духову) конверт зі
зворотною адресою. ■

Те, що українці — народ креативний, відомо ще з часів трипільської культури. Та все одно кожен раз дивуєшся: ну от з нічого —
і раптом святковий атрибут! Так творчо підійшли до підготовки
до новорічно-різдвяних свят у Києві, на проспекті Степана
Бандери, неподалік станції метро «Почайна».

❙ Фото Катерини ЛЕБЕДЄВОЇ.

■ ПОЛІТПАРНАС

Творімо себе
Вадим КРИЩЕНКО
Київ
Невже це 21-й... Боже мій,
Не думалось, що пощастить дожити.
Та, пересиливши життєвий буревій,
Я ще стою... Хоч і громами битий.
Ще посміхаюсь завтрашньому дню,
Добра бажаю і землі, і людям,
А нашій вдачі — міці та вогню
І з вірою, що так воно і буде.
Тож будьмо в радості, допоки ми живі.
А про лихе сьогодні — ані слова.
Тримаймо Боже слово в голові,
А все останнє — суєти полова.
Творім себе без зайвих протиріч,
З шанобою до батьківської хати:
Оце, у сяйві новорічних свіч,
Тобі, Вкраїно, хочу я сказати.

СВІТОГЛЯДИ
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■ ТИРАНІЯ І ВОЛЯ

Такі різні пророки
У чому відмінність національних ідей Пушкіна і
Шевченка
Борис ВАСИЛЬЧЕНКО,
учасник Другої світової війни

Хвала царю
Вшановуючи Олександра Пушкіна, сучасні росіяни називають його яскравим виразником національної ідеї Росії. На чому ґрунтується «національна ідея
від Пушкіна» — давайте
розглянемо.
Перше. На службі у
царя Миколи І Пушкін був
знайомий і дружив iз деякими декабристами. Після невдалої спроби скинути царя декабристів судили, а їхнiх лідерів повісили.
При цьому цар iще до суду
написав інструкцію, як судити і яким має бути вирок.
На Русі існував звичай, що
коли у вішальника мотузка
обривалась, його залишали
жити. Вважалось, що небо
не хоче смерті нещасного.
Але імператор у інструкції
до суду написав: «Если веревка оборвется — оную заменить».
І ось за декілька місяців
після страти своїх друзів
Пушкін пише: «Нет, я не
льстец, когда царю хвалу
свободную слагаю: я смело
чувства выражаю, языком
сердца говорю. Его я просто полюбил: он бодро, честно правит нами...» «Царь
Николай остался совершенно доволен этим стихотворением, но печатать его запретил. Пушкин представил его в цензуру только в
марте 1830 года», — пише
А. Луначарський.
Пушкін узявся писати історію Росії, імператор
Микола І дозволив йому
користуватись архівами,
сподіваючись, що Пушкін після написання історії
Петра І напише історію
його (Миколи I) царювання. Збіднілий дворянинкріпосник Пушкін старався вести аристократичний
спосіб життя, але коштів
катастрофічно не вистачало. «Запутанность материальных дел... Необходимость обращаться к царю
за денежной помощью» —
було, як зазначає «Малая
советская энциклопедия»,
все життя завданням Пушкіна. Цар дійсно допомагав матеріально Пушкіну,
а коли його не стало, цар зі
своєї казни виплатив 92 тисячі боргів сім’ї свого улюбленця .
Друге. Пушкін усіляко
підтримував загарбницьку
політику Росії. «Смирись
Кавказ, идет Ермолов!»,
— писав поет, схвалюючи
терористичні дії Росії проти Чечні, Дагестану та інших народів Кавказу. Як
інформує «Малая советская энциклопедия», Єрмолов О. П. (1772—1861),
«яркий представитель колониальной
политики
царской России, заливший кровью кавказский
народ». Уся обстановка
в Росії (як, зрештою, у всі

часи і в наші дні) сприяла
розвитку такого світогляду в поета.
Третє. Ідея світового панування, Москва — «Третий Рим». Офіційним придворним «співцем» царів
до Пушкіна був Державін.
Про могутність «Роса»,
тобто Росії, Державін писав: «О Росс! Шагни — и
вся твоя Вселенна!... Шагнул — и царство покорил.
Поля и грады — стали гробы». Про вплив Державіна пізніше Пушкін скаже:
«Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». Для московита,
за висловом Державіна, «с
веков начала война народы пожирала, Священ стал
долг рубить и жечь».
Впоравшись із темою «собирания» Кавказу, Пушкін переходить до
теми Польщі, яка у 1830—
1831рр. повстала проти
окупантів. В оді «Клеветникам России» поет різко
виступає проти поляків,
які боролися за незалежність своєї Вітчизни. Бажання Пушкіна — Росія
має проковтнути Польщу.
«Славянские ль ручьи сольются в русском море. Оно ль
иссякнет? Вот вопрос».
Пізніше, продовжуючи політику «собирания земель», Росія замахнулась
на Стамбул (Константинополь), не вийшло. Росія ганебно програла війну коаліції європейських держав
(Англія, Франція, Туреччина) у 1854 — 1856 рр., а
покровитель Пушкіна Микола І наклав на себе руки.
Ідея світового панування,
про яку говорив К. Маркс,
укотре зазнала краху.
Отже, Пушкін був серед тих, хто мріяв про світове панування. Він був
частиною країни з початковою назвою Моксель, потім
з’явилась назва Московія,
а у ХVIII сторіччі Петро І
звелів називати ту країну
Росією. Пізніше її народові,
який європейці називали
монголо-москалями, народу тюркського походження
Катерина ІІ присвоїла найменування «русские». І ось
цей народ, виконуючи волю
своїх правителів, «шагни
— и вся твоя вселенная»,
«відтяпав» у Японії Курили, у Китаю Сибір, у Грузії
Абхазію та Осетію, в України Крим та Донбас, у Молдови Придністров’я, у Німеччини Кенігсберг, у Фінляндії 20% її споконвічної
території.
Пушкін ніколи прямо
не говорив про русифікацію, але всіма своїми діями, словами підтримував
русифікаторську політику
орди.
«В ХIХ в. Украина, как
политический организм с
самостоятельной внутренней жизнью, перестала существовать, будучи окончательно, по выражению
Петра Великого, «прибрана к рукам» Россией», —

пише академік Володимир
Вернадський.

Шевченко жодним словом
не згадував Пушкіна
А що ж Тарас Шевченко? Народжений у сім’ї
кріпосного селянина на 15
років пізніше від кріпосника Пушкіна та переживши його майже на чверть
століття, потомок лицарівкозаків, Шевченко був повною протилежністю «царскому любимцу». Як говорив мені народний артист,
Герой України, лауреат Шевченківської премії
Анатолій Паламаренко,
він прочитав усе, що написав Шевченко, але ніде він
жодним словом не згадує
Пушкіна, зате неодноразово дуже тепло пише про
Лєрмонтова.
Микола І, якому Пушкін «хвалу свободную»
складав, для Шевченка
був катюгою, уособленням того, що так гнітило поета. Написавши поему «Сон», де цар зображений, як п’яний ведмідь, що
виліз із барлоги, а цариця
— «тонке довгоноге, ще й
на лихо сердешне хита головою», він висловив свою
оцінку і Росії, і її правителям. Тим-то і сполошилася вся шовіністична зграя
Орди—Московії.
Яскравий представник
російських «революционеров-демократов» В. Бєлiнскiй писав: «Здравый смысл
в Шевченке должен видеть
осла, дурака и пошлеца, а
сверх того горького пьяницу, любителя горелки по
патриотизму хохляцкому.
Этот хохляцкий радикал
написал два пасквиля —
один на Государя, другой
на Государыню... Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь
я его судьей, я сделал бы не
меньше». Лукавить, очевидно, «революционер-демократ»! Не міг він змиритися з Шевченковим, яке,
між іншим надзвичайно
актуально звучить і зараз:
«Борітеся — поборете. Вам
Бог помагає».
Шевченко не міг не
співчувати народам Кавказу, які в часи поета поневолювала Росія. Та Росія,
яка свого часу поневолила Україну і зробила його
батьків і його самого кріпаками. «Хмельницкий
не из любви к Москве, а из
нелюбви к Польше отдался царю. Москва или, лучше, Петербург обманули
Украину и заставили ее ненавидеть москалей», — писав О. Герцен. Тому поет і
мріяв про вільну Україну,
де не буде «врага-супостата» — москаля, бо «москалі
— лихі люди».
Шевченко знав, що до
«воссоединения» з монголо–москалем у кожному
селі в Україні була школа,
а вже в ХІХ ст. сільське населення України не знало,
що таке грамота. Шевчен-

❙ Фото з сайта pinterest.com.
ко бере участь в організації
«недільних шкіл» для народу та видає «Букварь южнорусскій». У листі до Платона Симиренка він пише:
«Составил я и издал Букварь для наших сельских
школ в количестве 10 000
экземпляров и продаю его
в пользу тех же сельских
школ».

Народний пророк
Життя невольника-кріпака, дикі умови солдатчини, де поет «жил оскорбляемый каждым невеждою,
мог умереть он, конечно,
под палками» (М. Некрасов), зробили свою справу. У 47 років поета не стало. І якщо цар після смерті
Пушкіна віддавав його борги, то Шевченка ховав сам
народ. Прощаючись iз Тарасом, Пантелеймон Куліш
говорив: «Нікого так, як
тебе, на той світ не проводжали... Зібралися до тебе
усіх язиків люди, як діти
до рідного батька». М. Костомаров згадує: «Гроб Тараса несли студенты до самого
Смоленского кладбища» (а
це сім кілометрів шляху під
снігом і дощем).
Григорій Честахівський згадував: «Винесли
гроб, поставили на козацький віз, накрили червоною китайкою, а замість
волів впрягли люд хрещений... Любі Канівські дівчата везли батька України
добрих верстов вісім або й
усі десять». Честахівський
розповідає далі: «Опустили
біле тіло в гроб, і почав народ розходитися. Декотрі
остались ночувати на Тарасовій Горі, і усю ніч огнище горіло, наче гайдамацтво ночувало в лісі з свяченими».
Окупаційна московська влада пильно стежила навіть за мертвим Шевченком. Канівський повітовий предводитель писав:
«Народ толпами собирается на его могиле... почитают Шевченка как бы народным пророком своим,
и каждое слово его заветом
для народа».
Отже — пророк. Таким
його знали не тільки українці, таким звали і вороги «раби подножки, грязь
Москви». «Он поэт совершенно народный, такой,
какого мы не можем указать у себя», — писав про
Шевченка Микола Добролюбов.
«Когда Тарас Шевченко умер, — пише Марієтта Шагінян, — все парки и
сады Украины, где бывал
поэт, вдруг покрылись дивными памятниками ему.
Их воздвигал народ. Куда
бы вы ни заехали, вам показывают этот памятник,

— «Любимый дуб Шевченко». Лучшее дерево в каждом из парков, кряжистое,
раскидистое, липу, дуб или
клен, народ объявлял Шевченковским и рассказывал
вам, что под ним поэт сидел
и писал. У Пушкина был
любимый тополь в Крыму.
А у Шевченко — десятки и
сотни таких любимцев».
Мені неодноразово доводилось у службових відрядженнях бувати в Москві. Спустившись в метро на
станції «Київська», я бачив
велике панно зi смальти,
на якому зображено Тараса Григоровича, котрий, як
несміливий школяр, стоїть
перед
Чернишевським,
Добролюбовим і Некрасовим і читає їм свої твори,
а ті, як поважні професори, вислуховують та дають
оцінку учневі. Це при тому,
що коли Шевченка арештували (а він на той момент
був чи не найяскравішою
фігурою у революційному
русі Росії), Некрасову було
26 років, нікому не відомому Чернишевському — 19,
а Добролюбову — 11 років.
Але з картини було видно, хто є хто. Хто старший
брат, а хто молодший.
«Для Чернышевского
личная встреча с Тарасом
Шевченком стала драгоценнейшей помощью, — читаємо у Марієтти Шагінян. —
Чернышевский горячо искал встречи с Шевченко,
расчитывал на нее и должен
был (как и оказалось) много получить от этой встречи. Вот почему нити взаимоотношений этих двух великих людей пятидесятых
годов надо прослеживать не
от Шевченко к «Современнику», а от Чернышевско-

го к Шевченко».
Після смерті поета по
всьому світу споруджено
понад тисячу пам’ятників
Шевченку, Пушкіну —
у рази менше. У США на
кошти уряду цієї країни
споруджено і відкрито 27
червня 1964 р. пам’ятник
Шевченку. Пушкіну відкрито пам’ятник у США,
споруджений на кошти
Росії, на півстоліття пізніше. Тисячі людей приїхали з Америки і Канади,
Австралії і Європи, щоб
бути присутніми при відкритті пам’ятника Пророку. І тільки з підневільної
на той час України, загарбаної ненажерливою Моксель—Московією, не було
жодної людини.
Я бачив пекло... там неволя
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають
Там матір добрую мою
Ще молодую, у могилу
Нужда та праця положила.
Принагідно додам, що
мою матір нужда та праця
у колгоспі (новий московський вид кріпосного права)
положила у могилу в неповних 44 роки. Мені було тоді
9 рочків...
«Пекло не на Небі, — писав геніальний кіномитець
Юрій Іллєнко, — пекло — в
серці пітьми в самому центрі Земної кулі. Пекло в землі Моксель. Пекло в самому
епіцентрі євразійського імперського шовінізму».
І в цьому — стрижнева
опора національної ідеї, вираженої Шевченком, сформульованої Миколою Хвильовим — ГЕТЬ ВІД МОСКВИ! ■

■ ПОРІВНЯЙМО
Національна ідея у Пушкіна:
— Безмежна влада тирана (царя). За словами президента США Ейзенхауера, виголошеними ним при відкритті пам’ятника Шевченку, «Тиранія означає зосередження всієї влади в руках елітарної групи, урядового бюро, однієї людини».
— Придушення всякого спротиву народів, їхньої боротьби за незалежність. («Смирись Кавказ», «Мазепа — изменник» і для поляків
«Отповедь клеветникам России»).
— Світове панування «третього Риму» («Славянские реки в русском море»).
— Тотальне зросійщення всіх народів.
Національна ідея у Шевченка:
— Воля свого народу («Поховайте та вставайте, кайдани порвіте»).
— Ненависть до завжди «п’яної, голодної, свинської Росії» («Москалі — лихі люди») та до тиранів («перший той, що розіп’яв нашу Україну, а вторая — доконала»).
— Безмежна любов до своєї Вітчизни («Я так її, я так люблю// Мою
Україну убогу,// Що прокляну святого Бога, // За неї душу погублю!).
— Вшанування історичного минулого та її героїв («Брешеш, людоморе, за святую волю розбійник не стане»).
— Презирство до тих, хто служить Орді («Раби, подножки, грязь
Москви»).
— Заклик до єдності («єдиномисліє», «обнімітеся, брати мої»).
— Вшанування мови свого народу («ну що, здавалось би, слова»).
Ось так, два геніальних поети, але різні світогляди і різні ідеї. Нескінченна боротьба непримиренних ворогів: тиранії і волі.
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Валентина САМЧЕНКО

Дослідниця Тіна Пересунько:
за кордоном перетворила

«Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…» — знайомі чи не кожному
слова української народної обрядової пісні з філігранною музикою композитора
Миколи Леонтовича, якого у батьківській хаті на Вінниччині 23 січня 1921 року підступно і зухвало смертельно поранив чекіст. Незважаючи на лихоліття в Україні і поразку у справі відвойовування державності 100 років тому, український «Щедрик»
долетів до багатьох країн і донині є візитівкою уже незалежної країни.
Про культурну дипломатію Симона Петлюри та важливість використання цього
досвіду на сучасному етапі, творчість достойників української історії Миколи Леонтовича та Олександра Кошиця, необхідність створення в Києві музейно-просвітницького центру «Щедрика» та відзначення 100-ліття його першого виконання у
США — ми говоримо з дослідницею Тіною Пересунько у рамках проєкту «Україна
молода: 30-й рік Незалежності».

Наша зброя проти гібридної війни
з Росією
■ Тіно, написана вами «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія капели Олександра Кошиця (1919—1924)» заслужено
здобула перемогу ХХІ Всеукраїнського
рейтингу «Книжка року-2019» в номінації «Минувшина: популярні видання/історична белетристика». Оскільки і через 100
років маємо загрозу від «русского міра»
державі Україна, ваше дослідження мало
би стати основою лекцій для управлінців і
дипломатів. Знаєте про такі випадки?
— Цю книгу я справді писала з огляду
на потреби галузі культурної дипломатії,
що активно формується в Україні останні
кілька років на державному та експертному рівнях. Галузі, яка вийшла на порядок
денний саме через російську гібридну агресію.
Упродовж 2014—2016 років в українських медіа почали з’являтись численні
інтерв’ю та публікації очільників профільних міністерств (МЗС і Мінкульту) з тезами
про те, що «культурна дипломатія» — це
наша зброя проти гібридної війни з Росією.
У Києві за ініціативи МЗС і Київського офісу Інституту Кеннана починаючи з 2015го проходили Форуми культурної дипломатії, де на запрошення їх кураторки Катерини Смаглій я виступала з доповідями на
тему культурної дипломатії доби Української Народної Республіки. Також, коли керувала відділом культурної дипломатії при
МЗС Ольга Жук, мене запросили виступити з лекцією про гастролі Української республіканської капели під час наради послів МЗС (це було ще 2016 року).
Тому невипадково ще перша редакція
книги, яка вийшла наприкінці 2018 року
під назвою «Світовий тріумф Щедрика —
100 років культурної дипломатії України», була презентована саме в Дипломатичній академії при МЗС України. Разом
з однойменною мандрівною виставкою її
було виготовлено за підтримки Українського центру культурних досліджень та фінансового сприяння Українського культурного фонду. 200 примірників передано
апарату МЗС для розсилки дипломатичними установами України за кордоном.
Утім, чи були і на скільки ефективно ці
видання використані дипломатами й управлінцями, я не маю інформації.
Щодо другої редакції книги, про яку
ви запитуєте і яка акцентовано розповідає
про застосування Директорією УНР музичної дипломатії як інструменту розбудови української суб’єктності і протистояння російській пропаганді, — інтересу з
боку управлінців я не спостерігаю. Мені не
відомі випадки посилання чи цитування
тих кейсів і документів, які я подаю в дослідженні, і я не маю свідчень використання цих матеріалів управлінцями в якості
«історичної методички», хоч саме такою
вона і задумувалася.
■ Як саме концерти капели УНР впливали на сприйняття України за кордоном?
Особливі випадки були у Празі та Парижі.
— Прем’єри «Щедрика» в Європі й
загалом концерти Української республіканської капели змінювали негативні
упередження до України з боку іноземців.

У Празі, де хор спершу арештували за сепаратизм «русофільські чехи», після українських концертів у пресі з’явилися численні рецензії з визнанням права України
на самостійність і покаяннями на кшталт
«ми їх тяжко кривдили, коли з’єднували в
одне ціле з народом російським» (з відгуку
професора Празької консерваторії Ярослава Кржічки).
Недаремно потім Симон Петлюра писав
у листі до голови української дипломатії у
Парижі Михайла Тишкевича: «Подбайте
про те, щоб Українська республіканська
капела приїхала до Парижа. В Чехії ця капела творила фурор і багатьох москвофілів
перетворила на українців».
Також у Франції, куди насамперед були
відряджені українські співаки (у Парижі
тривала мирна конференція, де вирішувалось питання української незалежності),
знайдемо не одне свідчення перетворення
русофілів на українофілів. Після українських прем’єр професура Сорбонни у Парижі та в інших містах Франції публікувала у
пресі свідчення про право українців на незалежність.
Донька французького прем’єр-міністра Жоржа Клемансо (Тереза Юнк-Клемансо) так закохалась в український спів, що
ледь не переконала батька, який вирішував тоді долю України на Паризькій мирній конференції, прийти на українські концерти. Якби це відбулося, хто знає, чи не
змінилась би доля України.

Виступи відбулись у 17 країнах світу
■ Концерти капели УНР спонукали до
дій навіть королеву?
— У Бельгії противник незалежності
України, міністр закордонних справ Поль
Гіманс, був присутній на українському концерті і слідом за королевою Бельгії Єлизаветою, яка висловила підтримку
українському народу, мусив підписатися
у «Золотій книзі» хору, засвідчивши тим
самим підтримку України, нехай хоч у такий неофіційний спосіб.
Зрештою, це була культурна дипломатія, не офіційна. Ми не могли напряму вплинути на визнання нашої незалежності. Але за 5 років світових гастролей десятки і сотні тисяч людей по всьому світу
пізнали і полюбили Україну.
Виступи тоді відбулись у 17 країнах світу (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія,
Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина,
Польща, Іспанія, США, Мексика, Канада,
Аргентина, Бразилія, Уругвай, Куба). Чи не
в кожній країні є виразні свідчення зміни
ставлення до України в сторону підтримки
нашої незалежності, що тоді йшло урозріз
із загальною політичною течією підтримки
Європою і США ідеї «великої і неподільної
Росії». І тому приклад музичної дипломатії
УНР є цінним історичним уроком для сьогоднішньої України.
■ Головний отаман української армії
Симон Петлюра — до того арт-критик,
театральний рецензент, чиї тексти публікували газети, — виступами капели
вирішив переконувати інші країни, що
УНР є окремою державою, яка не «за»,
а «проти» більшовиків. Однак не можна
було уникнути зовсім асоціацій iз Російською імперією, оскільки Україна зникла з карти світу ще за Катерини ІІ. Про

Чому через 100 років актуальна культурна дипломатія
Симона Петлюри та чим унікальні концерти капели
Олександра Кошиця, які зачарували світ «Щедриком»
Миколи Леонтовича

❙ Раритетна платівка — трохи не 100-літній перший у США запис хору Олександра Кошиця.
яке число таких ситуацій є згадки?
— Власне, таких асоціацій (України з
Росією) ми не знаходимо в історії турне українського хору. Про це ж і йшлося — концерти дуже виразно демонстрували, що перед публікою — представники української
нації і новоствореної в Європі держави —
Української Народної Республіки. Це подавалося кругом — в афішах, розмальованих у жовто-блакитні кольори з тризубом, у текстах українських пісень, що містили неодноразові згадки про українську
ідентичність (навіть в назвах — «Гей, я козак з України», «Ще не вмерла Україна»),
у виступах і промовах керівника колективу і диригента Олександра Кошиця під час
концертів.
Асоціації з колишньою Російською
імперією якщо і виринали, то зазвичай у
вигідному для українців ключі. Приміром,
рецензенти дуже звертали увагу на українських басів. Писали, що таких глибоких басів-профундо вони ще не зустрічали
в Європі. Так, зазначалось неодноразово у
відгуках західної преси, раніше вони чули
щось подібне від російських хорів (посилалися часто на Капелу Дмитра Славянського, яка гастролювала Європою наприкінці ХІХ і на початку ХХ століть). Утім «українські баси» — писали в Лондоні, Відні, Парижі, тощо — це рівень, вищий за
росіян.
Скажімо, лондонська газета The
Manchester Guardian після двох прем’єр
українського хору в Королівському театрі
(3, 6 лютого 1920 року) писала: «Головна
прикмета Української капели, що дала
вчора свій другий концерт — це виняткова якість її басів. Росіяни безумовно були
довгий час відомими у цьому напрямку…
Українська капела показує тут рівень без
порівняння кращий, ніж хори російської
опери».
Писала західна преса і про загальну відмінність українського мистецтва від росій-

ського. У музиці, у техніці, в ментальності,
зазначали музичні рецензенти, українці
відрізняються від росіян. Ті меланхолійні,
песимістичні. Українці ж — веселі, життєствердні, оптимістичні.
Наприклад, як у цій рецензії з Відня:
«Темному, богопідданому смуткові росіян
давно протиставляє українське мистецтво
веселість, оптимізм, повноту свободолюбної мрійливості» (Neue frei press, 26 липня 1919 року).
Або читаємо відгук iз Берліна: «Характер українських пісень відрізняється від
російських. Українець також вживає багато мінору, але тут немає фатального песимізму росіян. Українець бадьорий, повний рішучості, оптимізму. Тож бачимо, як
народ, що відчуває в собі силу, рветься на
волю й піснею бореться за власне існування. Якби пісня була державою, то Україна ще вчора посіла би перше місце у світі»
(Berliner Zeitung am Mittag, 29 квітня 1920
року).
■ Росія і 100 років тому, маючи за плечима кількасот літ поневолення України,
не могла не протидіяти успіхам культурницької політики УНР і власне концертів.
— Бачачи успіх українського хору,
російська еміграція неодноразово намагалась зривати українські концерти. Олександр Кошиць дає свідчення, як на власні очі бачив українські афіші, розклеєні
на вулицях Швейцарії, розписані російською лайкою «по-матері».
У Парижі, знаємо, українську прем’єру
планували зірвати місцеві денікінці. Під
час концерту в столичному театрі Гаво (6
листопада 1919 року) вони планували (під
час виконання Українського Гімну) підбурити аудиторію до бойкотування «українських сепаратистів», зрадників «єдиної Росії», союзниці Франції. Втім, як відомо з різних документів, французька
поліція попередила конфлікт.
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

Капела УНР багатьох москвофілів
на українців

❙ Тіна Пересунько у Шевченковому на Черкащині.
❙ Капела Олександра Кошиця в Іспанії, січень 1921 року.
Останню квоту держфінансування
отримали у січні 1921-го
■ У 1922 році Українська республіканська капела потрапила у США.
— Тільки з переїздом хору до США
у 1922 році, коли співаки залишились
без підтримки держави (бо Україна вже
була окупована росіянами й поляками),
українських співаків почали плутати з
росіянами. З подачі їхнього імпресаріо
Макса Рабінова до хору було прилучено
дві російські співачки. Хоча одна з них —
Ніна Кошиць, двоюрідна племінниця Кошиця, була насправді українкою. Втім iз
подачі імпресаріо Рабінова вона позиціонувалась у США як російська оперна співачка.
Через такий протекторат американського імпресаріо (ось що значить презентація української культури в світі без державної підтримки) в американській пресі
неодноразово зустрічаємо, як українців
називали росіянами. Як ось у цій рецензії
з Чикаго: «Звісно, ці росіяни відомі своїми глибокими басами, і український хор
має цю справжню якість» (The Chicago
Evening Post, 31 жовтня 1922 року). Або в
канадійській: «Минулого вечора в Massey
Hall співала Україна або, як іноді її називають, — Мала Росія» (The Toronto Daily
Star, 16 листопада 1923 року).
Утім співаки не були до цього байдужі.
У щоденнику диригент Кошиць нарікав:
«Хвалить хвалили, а потім пишуть, що
Український хор співав російські пісні з Волги». Протестували й публічно. Є
інтерв’ю, де хористи заперечували американській пресі: «Ваші газети називають нас росіянами, але вони помиляються... Ми українці, хоча Совєти й урядують
в нашій країні» (The Dallas Morning News,
4 грудня 1922 року).
Зрештою, і в США багато музичних критиків звертали увагу на відмінність української культури від російської. Як, приміром, тут: «У всьому цьому
почувається окремий національних дух,
який не має нічого спільного з так званою
«російською музикою» (The Michigan
Daily Ann Arbor, 14 лютого 1923 року).
■ Після завершення Першої світової
війни Паризька мирна конференція, яка
розпочалася 18 січня 1919 року, так і не
визнала УНР. Для капелян було би рівноцінно самогубству повертатися із-за кордону додому. На скільки важливою була
діяльність хору Кошиця опісля?
— Після окупації України совєтською Росією і Польщею невелика частина
хористів повернулась на Закарпаття, що
відійшло тоді до складу Чехословаччини.
Створили хорове товариство «Кобзар» і
продовжили підтримку української ідеї
на цих теренах.
Решта співаків разом з Олександром

Кошицем, отримавши останню квоту державного фінансування у січні 1921 року,
назавжди виїхала за кордон. Відбулись
повторні концерти у Франції, Іспанії,
Бельгії, Німеччині. А вже у вересні 1922
року, як уже зазначили, хор переїхав на
гастролі до США.
До травня 1924 року українці виступили ще у сімох країнах Північної й Південної Америки, продовжуючи нести українське ім’я у світі. Аж до 1924 року читаємо відгуки у світовій пресі про українську музичну культуру, про душу
українського народу, про Україну, яка
змагається за незалежність.
Тодi як політичний світ відмовився
визнавати Україну, культурний світ підтримував прагнення українців до свободи. Так, відомий бразильський діяч,
президент Бразильської академії літератури Енріке Коелью Нетто писав після українських прем’єр у Ріо-де-Жанейро: «Співай же, чаруюча Україно, співай,
щебетушко! Розсипай по світу пісні синів
твоїх — прийде час, коли настане весна,
якої ти так чекаєш!» (Journal do Brasil, 23
вересня 1923 року).
Після завершення турне більшість хористів осіли в США, частина лишилася в
Європі. Там українці продовжили музичну діяльність. Багато хто створював нові
хори, які продовжували говорити світові
про Україну.
■ До речі, були спроби відрядити у світове турне з дипломатично-культурницькою місією на конкурсі обраний український хор через 100 років; навіть відбувся
перший і, на жаль, єдиний виступ «Української республіканської капели NOW
Кредо» у Празі у травні 2019-го, хоча планувалися виступи в 11 країнах. Напевно
тому, що змінилася влада. Чи ви особисто,
активно просуваючи тему, відчули за останні роки інше ставлення до неї офіційних структур?
— Напевно, такі генії, як Кошиць чи
Леонтович, і такі політичні лідери, як
Петлюра, не часто народжуються. Сьогодні ми діємо в нових умовах, маємо
нові технологічні можливості. Але проблеми залишились ті самі. Пізнаваність
України у світі. Гучність нашого голосу
на міжнародній арені. Історія гастролей
капели УНР показує, що культура є колосальним звукопідсилювачем України
як держави.
Сьогодні це розуміння збільшується.
Створено Український iнститут, підтримуються програми культурної дипломатії
Українським культурним фондом. Увага
до культури як інструмента «м’якої сили»
України є. Питання лише у грамотному
позиціонуванні проєкту. Чи мусимо повторювати формально це турне таким хоровим проєктом? І чи досягне сучасний ук-

раїнський хор тієї ж оригінальності і переконливості, як хор Кошиця 100 років
тому?
Тоді це було явище мистецтва світового масштабу. Маємо думати, чим можемо
вразити культурний світ сьогодні — не
менше, аніж Українська республіканська капела 100 років тому. Не має бути пониження української планки.

Сподівання представити виставку
в Нью-Йорку
■ Після презентації в останні дні 2020го у Кам’янцi-Подільському платівки з
першим записом у США «Щедрика» 1922
року на такому ж давньому грамофоні, а
загалом чергової інформаційної виставки, — ви напівжартома прокоментували:
«Готуємо раритети для виставки у НьюЙорку на 2022 рік». Що потрібно, щоб це
сталося?
— Справді, наприкінці 2022 року відзначатимемо 100-річчя американської
прем’єри «Щедрика». Концерт, на якому
вперше на американському континенті
прозвучала відома сьогодні в усьому світі
колядка Леонтовича, відбувся 5 жовтня
1922-го в Карнегі-Холі.
Підкреслю — саме 1922-го, а не 1921
року, як подається часто українськими журналістами. Помилкова дата, колись неправильно вказана, на жаль, помилково тиражується рік у рік. 5 жовтня
1921 року Олександр Кошиць не міг бути
у Нью-Йорку з прем’єрою «Щедрика», бо
саме в цей час він ходив по українських
таборах у Польщі в пошуку хористів «на
Америку».
Щодо самого ювілею і планів на цю
дату. Дійсно, вже ведеться попередня підготовка до організації ювілейного концерту в грудні 2022 року, були навіть проведені
попередні перемовини з дирекцією Карнегі-Холу. Ініціаторкою та ідейницею такого
концерту була світлої пам’яті колишня директорка Програми імені Фулбрайта в Україні Марта Коломієць. На жаль, її передчасний відхід у засвіти призупинив багато
проєктів, які вона запалила.
Завдяки підтримці Марти Коломієць
у жовтні 2019 року Програма імені Фулбрайта організувала ювілейний концерт
до 100-річчя культурної дипломатії України в Національній філармонії у Києві.
Було запрошено посольство США в Україні, українських урядовців, культурних діячів, громадськість. Звучали пісні з
репертуару Української республіканської
капели, у тому числі різні кавери «Щедрика», українська колискова «Ой ходить
сон», що також стала відома в США (згадаймо джазовий хіт Summertime) завдяки прем’єрам хору Кошиця.
Після того концерту у філармонії було
вирішено готуватися до концерту в Карнегі-Холі. Ідею підхопила відома українська організація у Нью-Йорку Razom, яка

займається просуванням України та української культури в США. На початку
січня уже нинішнього року активісти організації влаштували концерт колядок у
Нью-Йорку, на якому було публічно оголошено про збір коштів на організацію
концерту до 100-річчя американської
прем’єри «Щедрика» у Карнегі-Холі. Робота ведеться.
■ Яка програма-мінімум майбутніх напрацювань у США?
— Я працюю над створенням документальної бази для цих святкувань. Готую книжку про американські гастролі
хору. Для цього маю вирушити невдовзі
на дослідницький візит до США. Планую
попрацювати в архівах УВАН (Українська вільна академія наук), де зберігаються деякі фонди співаків хору Олександра Кошиця, Публічної бібліотеки НьюЙорка, де сподіваюся знайти колекцію
невідомих досі американських рецензій
на українські концерти і прем’єри «Щедрика» в США. Планую також опрацювати архів Макса Рабінова, американського імпресаріо хору Олександра Кошиця,
де можуть бути цінні документи, записи
пісень тощо.
Усе це збиратиму для створення майбутньої виставки до 100-річчя американської прем’єри «Щедрика». Її сподіваюся представити у 2022 році у НьюЙорку. Найкраща локація для такої
експозиції — Український музей, найповажніша українська музейна установа в США, де свого часу виставляв свої роботи Енді Воргол.
Власне, там маємо намір показати і
найпершу американську платівку із записом «Щедрика», представлену нещодавно
у Кам’янці-Подільському. Відомо зі спогадів Олександра Кошиця, що цей запис
було зроблено наприкінці вересня 1922
року, фактично за тиждень до прем’єри у
Карнегі-Холі.
Цю платівку разом з раритетним (теж
1922 року виробництва) американським патефоном придбав для України
кам’янчанин Анатолій Паладійчук. Він
збирає цілу колекцію платівок Carol of the
Bells і «Щедрика».
2022 року, через сто років після тих
знаменних подій, плануємо провести
виставку з цих цінних раритетів у НьюЙорку, організувати ювілейний концерт
у Карнегі-Холi. Цим прагнемо відтворити атмосферу сторічної давнини, коли Україна змагалась за незалежність, прагнула заявити про себе в світі піснею, ініціювавши такий унікальний проєкт музичної
і культурної дипломатії, як світові гастролі хору під проводом Олександра Кошиця. Хочемо відкрити американській громадськості українське коріння Carol of the
Bells, а українцям — більше розповісти
про американські пригоди «Щедрика».
Закінчення в наступному номері «УМ»
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■ Є ПРОБЛЕМА

Пастка для судин і голови
Лише п’ята частина тих, хто пережив інсульт,
може повернутися до активного життя.
Як попередити недугу?
Юлія КРУК

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, серед причин смертності у
світі друге місце посідає інсульт. Щороку недуга вражає понад шість мільйонів
людей. В Україні жертвами недуги стають майже 140 тисяч. На жаль, висновки
невтішні: лише п’ята частина тих, кого
спіткав інсульт, здатна повернутися до
повноцінного активного життя. А загроза
повторного інсульту при цьому зростає в
декілька разів.

Кожний четвертий — під загрозою?
«Інсульт проявляє себе як гостре порушення мозкового кровообігу, що спричиняє ушкодження тканин мозку й розлади його функцій, — розповідає лікарневропатолог, доктор медичних наук
Уляна Лущик. — Майже 50 відсотків
людей, які перенесли інсульт, стають інвалідами. Третина хворих — люди працездатного віку».
Основним фактором ризику, який
спричиняє інсульт, лікар називає артеріальну гіпертензію. «Стабільне підвищення артеріального тиску на 10 міліметрів ртутного стовпчика підвищує
імовірність інсульту на 30 відсотків, —
зауважує пані Уляна. — Прикро, але
багато людей не знають рівень свого артеріального тиску. Тоді як на гіпертонію
в Україні хворіють близько 12 мільйонів
людей. Таким чином, інсульт загрожує
кожному четвертому українцю».
Окрім підвищеного артеріального
тиску, фактором ризику є цукровий діабет — при ньому імовірність інсульту
зростає в кілька разів. А також зловживання алкоголем, паління, нераціональне харчування, малорухливий спосіб
життя, ожиріння. Долучаються хронічні стреси, метеозалежність. Несприятлива екологічна ситуація теж шкодить
здоров’ю.
Має значення і генетична схильність
до хвороби. Тож ті особи, рідні яких перенесли інсульт, мають бути уважнішими до власного здоров’я, наголошує лікар. Інший фактор — віковий: з роками
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Біль у животі, нудота, блювота, що повторюється, діарея.
Так проявляє себе харчове
отруєння, і трапляється воно
вже через дві-чотири години
після того, як людина спожила
неякісні продукти. Усмоктуючись із кишечнику в кров, токсини впливають на всі органи і
системи організму, в результаті
чого підвищується температура тіла, з’являється лихоманка,
тахікардія (прискорене серцебиття), знижується артеріальний тиск, людина навіть може
знепритомніти.
Неприємності з травленням можуть спричинити також дизентерія, сальмонельоз, ботулізм...
Ці недуги виникають найчастіше тоді, коли людина вживає
інфіковані харчові продукти
або воду, коли нехтує правилами гігієни — не миє руки перед
тим, як сісти до столу, не надто
сумлінно дотримується чистоти
на кухні.

Закінчився термін — не їжте!
— Уникнути кишкових
розладів допоможуть п’ять основних правил, — пояснює лікар-інфекціоніст Лариса Радченко. — Це особиста гігієна,
дотримання санітарних пра-

загроза недуги зростає. Тому загальне
старіння населення «грає на руку» недузі. За спостереженнями, до захворювання більше схильні чоловіки.

Не легковажте з холестерином
Перше правило задля попередження
недуги — контроль артеріального тиску.
Якщо маєте проблеми з підвищеним тиском — регулярно приймайте ліки проти гіпертонії. «Оскільки цукровий діабет провокує розвиток атеросклерозу,
необхідно контролювати рівень цурку в
крові і вживати препарати, які прописав
фахівець», — наголошує невропатолог.
Ще одна пастка для судин — підвищений рівень холестерину. Кожному з
нас важливо знати його рівень. Часто
трапляється, що людина навіть не підозрює про загрозу. Нормальний рівень холестерину в крові — 5 мілімоль на літр.
Цей рівень може варіюватися від 3,2 до
6,5 ммоль/л. Якщо показники перевищують норму, необхідно знижувати їх
різними способами: з допомогою дієти,
збалансованої фізичної активності, спеціальних препаратів.
Порушення ліпідного складу крові
веде до розвитку атеросклерозу. Відтак підвищений рівень холестерину готує «ґрунт» для інсульту. Якщо така небезпека нависла над вами — необхідно
переходити на антихолестеринову дієту. «Така дієта обмежує продукти, що
містять холестерин та тваринні жири,
— пояснює лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. — Акцент необхідно робити на підвищеній кількості білків (нежирне м’ясо, нежирні молочні продукти), регулярно вживати фрукти, овочі,
злаки, рослинну олію. Дуже корисна
морська риба. Вона містить ненасичені
жирні кислоти, що попереджують ураження судин».

Заняття спортом — краще, ніж пігулка
За словами Уляни Лущик, ішемічний інсульт виникає при тромбозі або
емболії судинного басейну мозку. Причиною захворювання може бути також
ураження клапанів серця. Один із про-

❙ Щоб запобігти інсульту, необхідно тримати на контролі артеріальний тиск
❙ і дотримуватися порад лікаря.
❙ Фото з сайта irinin.com.
вокативних факторів — миготлива аритмія. При схильності до тромбоутворення
також необхідно порадитися з лікарем:
курс спеціальних препаратів, збалансована дієта допоможуть нормалізувати
ліпідний рівень крові.
— Важливе значення мають фізичні навантаження. Заняття спортом, фізичні вправи повинні стати нормою для
кожного, хто дбає про здоров’я, — переконана невропатолог. — Це дієвий фактор профілактики ожиріння, цукрового
діабету другого типу, гіпертонії. За нашими спостереженнями, при помірному
фізичному навантаженні покращуються показники крові, у комплексі з розумним харчуванням знижується рівень холестерину, відтак — зменшується ризик
тромбоутворення.
Та ще небезпечніший фактор — тютюнопаління. Нікотин звужує судини,
стимулює розвиток атеросклерозу. Відтак ризик ішемічного інсульту зростає
в кілька разів. Тому заради здоров’я необхідно відмовитися від цієї шкідливої
звички.
Регулярні фізичні вправи на 30 відсотків знижують ризик передчасної смерті. Однак якщо маєте хронічні захворювання, особливо — серцево-судинної системи, інтенсивність фізичних вправ необхідно погодити з лікарем.
До речі, стрес, хронічні переживання
також є значними факторами-провокаторами інсульту. Тому лікарі радять уникати суперечок, намагатися сприймати

життя позитивно, навіть у цей непростий
час. Необхідно постійно приділяти увагу своєму організмові — правильно харчуватися, влаштовувати регулярні прогулянки на свіжому повітрі. Задля профілактики можливих захворювань регулярно відвідуйте фахівця. ■

■ ДО РЕЧІ
Симптоми інсульту
* Раптове оніміння кінцівки (руки, ступні,
пальців). Оніміти може частина тіла чи обличчя.
* Несподівана втрата контролю (людина не в
змозі нормально говорити, не орієнтується, де
вона).
* Нечіткий зір, двоїння в очах.
* Нудота, блювота.
Якщо бодай два такі симптоми спостерігаєте у
людини — негайно викликайте лікаря.

■ ВАЖЛИВО
Перша допомога до приїзду лікаря
* Покладіть хворого на високі подушки, підсунувши їх під лопатки, плечі та голову. Голова має
бути піднята на 25-30 градусів.
* Відчиніть вікно, забезпечте доступ свіжого
повітря.
* Необхідно розстібнути хворому комір, послабити ремінь.
* Виміряйте артеріальний тиск.
* При ознаках блювоти поверніть голову хворого на бік.

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

«Спокуса» з присмаком небезпеки
Щоб уникнути гострих кишкових розладів, дотримуйтеся
елементарної гігієни і не нехтуйте здоровим глуздом
вил приготування і зберігання їжі, вживання чистої води,
«ізолювання» харчових продуктів від впливу комах, які є
переносником інфекцій, а також обережність у закладах
громадського харчування.
Загальновідомо, що купувати продукти, термін реалізації яких завершився або
добігає кінця, — небезпечно.
Але торговельні мережі часто пропонують на такий товар привабливі знижки. І дехто не втримується від «спокуси». Результат може бути
невтішний. Особливо якщо
споживати молочні продукти, що вичерпали свій термін
придатності. «Якщо вживаєте молоко з магазину, то можете пити його відразу з пакета — така продукція піддається пастеризації, — зазначає лікар. — А ось молоко, куплене
на базарі, пити сирим небез-

печно: його обов’язково треба
кип’ятити».
Вода, забруднена виділеннями носія інфекції, — поширене джерело кишкових отруєнь.
Фахівці стверджують, що найбезпечнішою є вода з централізованого водогону, оскільки її
постійно очищають і знезаражують спеціальними засобами. В інших випадках, наголошує медик, пити сиру воду
небезпечно. Особливу небезпеку може таїти вода з відкритих водойм — річок, озер, ставків. Туди можуть потрапляти
нечистоти, які змивають з поверхні ґрунту атмосферні опади. Чи безпечно пити воду без
кип’ятіння із сільської криниці? Якщо криниця розташована далеко від можливого джерела забруднення, тоді можна спробувати. Але краще все
ж попередньо зробити аналіз
води у санепідемстанції.

Сире і варене — окремо
— Перше золоте правило
для запобігання харчовим отруєнням — продукти, які вживаєте, мають бути безпечними.
Ретельно мийте овочі, фрукти,
зелень у проточній воді, — наголошує Лариса Світлична.
— Друге правило — правильне зберігання продуктів та готових страв. Продукти, які
швидко псуються, необхідно зберігати в холодильниках
при температурі не вище +6.
Існує певний термін їх вживання, якого необхідно чітко
дотримуватися. Наприклад,
м’ясний фарш можна тримати в холодильнику не більш
як шість годин, торти, тістечка, м’ясні напівфабрикати —
36 годин, смажені котлети —
24 години, варені ковбаси —
48 годин.
А сире м’ясо, рибу та
м’ясні напівфабрикати необ-

хідно зберігати окремо від готових страв у холодильнику.
Пам’ятайте, що салати зі свіжих овочів можуть «чекати»
не більше кількох годин. Загалом лікарі радять вживати
свіжоприготовлену їжу.
— Більшість харчових отруєнь стаються внаслідок елементарних лінощів і недбальства, — наголошує лікар. —
Господині часом забувають,
що кухонне приладдя і посуд
треба мити гарячою водою після кожного приготування їжі,
а м’ясорубку після миття ошпарити окропом. Посуд важливо зберігати в закритому
місці.
На кухні під рукою завжди повинні бути окремі дошки для обробки сирого м’яса
та риби, для хліба, овочів.
«Адже навіть правильно приготовлена їжа може забруднитися через контакт із сирими
продуктами, — зауважує інфекціоніст. — Не можна, наприклад, використовувати
одну і ту саму дошку та ніж
для приготування сирої і вареної (смаженої) птиці. Таким
чином ви спрощуєте шлях для
мікробів, які з сирих продуктів швидко перекинуться на
готову страву і спровокують
отруєння». ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 СІЧНЯ 2021

СПОРТ
Юрай Санітра
словацький наставник збірної України з біатлону

Григорій ХАТА
Найсильніші стріляючі лижники та лижниці України провели останній перед стартом «мундіалю» етап Кубка світу. Сьома за ліком стадія цього турніру, котра проходила в італійській
Антхольц-Антерсельві, принесла
«синьо-жовтим» першу від початку сезону медаль. Довгоочікуваний приз зі срібним відливом в індивідуальній гонці виборола Юлія
Джима. Демонструючи на КС2020/2021 загалом нестабільні результати, в італійських Альпах підопічній колишнього наставника
жіночої збірної України, словенця
Уроша Велепця, вдався практично ідеальний старт.
Юлія виявилася однією з двох
учасниць перегонів, хто без промахів пройшов усю дистанцію. І
нехай за чистим ходом на лижні
досвідчена спортсменка показала лише 35-й час, відмінна робота на стрільбищі — без додаткових хвилин — дозволила титулованій українці піднятися на кубковий п’єдестал.
«Сьогодні, мабуть, мій день. Я
дуже рада, що мені вдалося закрити всі мішені на чотирьох рубежах!
Погода сьогодні дуже хороша, оскільки я люблю сніг, особливо свіжий. Траса в гарному стані. Висота, звичайно, давала про себе знати, біглося дуже нелегко. Але коли
їхала на фінішне коло, і мені кричали, що я борюся за медалі, це,
звичайно, додало сил. Мені вдало-

Оптимістичний прогноз
Незадовго до старту чемпіонату світу в активі української
біатлонної збірної з’явилася перша медаль поточного Кубка світу

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

На роздоріжжі
Лунін дебютує, але не може розраховувати
на більше, а Яремчука знову сватають
у Серію А
Олексій ПАВЛИШ
В умовах пандемії та необхідності завершити клубні турніри у травні (нагадаємо, вже 11 червня має стартувати чемпіонат Європи) команди з топ-ліг грають чи
не кожні два-три дні. Такий щільний графік
останнім часом дозволяє розраховувати на
ігрову практику українським легіонерам.
Зокрема, захисник «Ман. Сіті» Олександр Зінченко, якому ще місяць тому ЗМІ
пророкували трансфер до іншого клубу,
зіграв три матчі поспіль в АПЛ, а кубкову
зустріч проти суперника з нижчого дивізіону пропустив через ротацію.
Дзеркальна ситуація у півзахисника
«Вест Хема» Андрія Ярмоленка, який більше часу на полі отримує саме в кубкових
поєдинках. Так, минулого тижня Андрій Ярмоленко провів усі 90 хвилин проти «Донкастера» на позиції центрфорварда та відзначився одного разу після виходу віч-навіч. Це вже третій гол екскапітана «Динамо» цього сезону в кубкових турнірах. А от
у чемпіонаті статистика Ярмоли дещо гірша: 11 матчів та один «асист» в останньому матчі проти «Вест Бромвіча».
Стабільно грає за «Аталанту» в Серії А
і в італійському Кубку хавбек Руслан Маліновський, який з’являвся на полі в усіх семи
матчах клубу в 2021 році, чергуючи появи
у старті з виходами на заміну. Щоправда,
Руслан у цих поєдинках записав до свого
активу лише одну голеву передачу.
Окрім Віктора Коваленка, перехід якого до «Аталанти» ЗМІ очікують уже влітку,
до Маліновського уже цього місяця в Серії
А може приєднатись іще один збірник —
нападник «Гента» Роман Яремчук.
Подейкують, «Рома» шукає заміну
своєму лідеру Едіну Джеко, котрий посварився з головним тренером, та хоче закри-

«В Антхольці ми пробігли одні з кращих стартів у цьому сезоні.
Не була проблемою і висота. На ці старти я дивлюся з позиції підготовки
до чемпіонату світу. Думаю, що можемо продовжувати роботу
й оптимістично дивитися вперед».

■ БІАТЛОН

ся дотерпіти, і я друга!» — оцінила
гонку Джима.
Приємним сюрпризом для українських шанувальників біатлону завершилася й чоловіча «індивідуалка». Лише 0,3 секунди
не вистачило 24-річному представнику Сумщини Антону Дудченку, аби потрапити в «призи».
«Сьогодні й лижі дуже добре
працювали, за що велике спасибі
сервісу, і на рубежі все вийшло.
На останньому колі я зробив усе,
що зміг. На жаль, програв 0,3 секунди, але це спорт, тим він і цікавий. Я б сказав, що зараз більше радію, ніж розчарований показаним результатом», — так
відгукнувся про своє підсумкове
п’яте місце Антон Дудченко.
Раніше спортсмену не вдавалося підніматися на такі високі
позиції в Кубку світу. Тож участь
Антона в гонці з масовим стартом, де змагаються 30 найкращих
спортсменів етапу, стала для нього приємним змагальним бонусом. Про додаткове випробування, котре було насичене внутрішніми переживаннями й заверши-

ти трансфер по Роману до кінця місяця.
«Вовки» поки пропонують 12 мільйонів
євро, але «Гент» начебто хоче більше.
Поки переговори між клубами тривають, наш форвард продовжує забивати:
в поєдинку проти «Гента» він відзначився вдесяте у чемпіонаті та загалом довів
свій бомбардирський лік у бельгійському
клубі до 50 голів.
«Це був мій 50-й гол за «Гент». Чесно
кажучи, я їх не рахую. Голи — це моя робота, це те, що я маю робити як форвард»,
— скромно оцінив свої здобутки Роман.
Водночас він визнає, що в питанні переходу до сильнішого чемпіонату не все
залежить від його бажання. «Багато розмов iз приводу мене у пресі, я знаю. Дуже
спокійно до цього ставлюся. Наразі момент покинути «Гент» узимку — це складне рішення. Піду чи ні — я це більше не
вирішую. Мої бажання тут не враховують.
Є люди, які вирішують за мене. Тому моє
завдання — бути сконцентрованим, готовим до кожного матчу і забивати якомога
більше голів, щоб бути в хорошій формі
до Євро», — заявив 25-річний футболіст,
якого минулого літа, попри прохання, так і
не відпустили до іншого клубу.
Тим часом уперше за «Реал» в
офіційному матчі зіграв Андрій Лунін. Як
і передбачалось, 21-річний голкіпер отримав місце в основі на кубкову зустріч проти «Алькояно» з третьої іспанської ліги.
Проте дебют вийшов не надто вдалим: підопічні Зідана сенсаційно поступились в
«овертаймі». Хоча наставник мадридців
і заявляє, що «це не провал», але чутки
про його відставку поширюються все активніше. А от для Луніна залишилось менше шансів на ігрову практику, оскільки у
Ла Лізі грає поки винятково зірковий Тібо
Куртуа. ■
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❙ Титулована Юлія Джима принесла збірній України першу медаль
❙ на біатлонному КС-2020/2021.
❙ Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
лося для спортсмена скромним
25-м результатом, Дудченко сказав: «Сьогодні було нелегко бігти, а на стрільбищі добре відпрацювати завадили емоції».
Водночас досвідчена Джима
у «мас-старті» почувалася значно впевненіше й завершила пере-

гони на десятому місці. А от в естафеті Юлію Джиму знову лихоманило. Під час командної гонки
на шостому етапі в Обергофі титулована біатлоністка примудрилася на своєму етапі заробити два
штрафнi кола під час стрільби лежачи. В Антерсельві Джимi вда-

лося уникнути глобального провалу, однак п’ять додаткових патронів (найбільше поміж колег по
квартету) усе ж використала.
Тож, як і в попередній естафетній гонці, капітану команди
Олені Підгрушній довелося боротися за невисоке восьме місце.
Його ветеран «синьо-жовтих» виборола у відчайдушній суперечці
(крапку в ньому поставив лише
фотофініш) iз представницею
Швейцарії. Аналогічну позицію
в командних перегонах показали
й вітчизняні біатлоністи.
Підсумовуючи результати
сьомого етапу КС, головний тренер збірної України Юрай Санітра висловив оптимістичне припущення, що на чемпіонаті світу в Поклюці (10-21 лютого) й
чоловіча, й жіноча команди зможуть показати пристойний результат.
Головне, за словами словацького спеціаліста, уникнути прорахунків у завершальній підготовці до головного старту сезону. А готуватися до ЧС практично вся українська збірна буде
безпосередньо на місці проведення «мундіалю». «Вважаю,
буде краще, якщо ми перед змаганнями приїдемо до Поклюки:
зможемо познайомитися з трасою, зі стрільбищем. Якщо все
буде в порядку зі здоров’ям, то я
думаю, що наша команда, як чоловіча, так і жіноча, буде дуже
сильною», — наголосив Юрай
Санітра. ■

■ ТАБЛО
Англія
Прем’єр-ліга. 19-й тур. «Вулверхемптон» — «Вест Бромвіч» — 0:3,
«Вест Хем» — «Бернлі» — 1:0 (Ярмоленко («ВХ») — із 82 хв.), «Лідс» — «Брайтон» — 0:1, «Фулхем» — «Челсі» — 0:1,
«Лестер» — «Саутгемптон» — 2:0 (Меддісон, 38; Х. Барнс, 90+5), «Шеффілд Юнайтед» — «Тоттенхем» — 1:3 (Ор’є, 5; Г. Кейн,
40; Ндомбеле, 62), «Ліверпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0, «Манчестер
Сіті» — «Крістал Пелас» — 4:0 (Стоунз,
27, 68; Гюндоган, 57; Р. Стерлінг, 88; Зінченко («МС» — 90 хв.), «Арсенал» — «Ньюкасл» — 3:0.
Перенесені матчі 1-го туру. «Бернлі» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (Погба, 71), «Манчестер Сіті» — «Астон Вілла» — 2:0 (Б. Сілва, 79; Гюндоган, 90 (пен.);
Зінченко («МС» — із 28 хв.).
Лідери: «Манчестер Юнайтед» — 40,
«Манчестер Сіті» (18 матчів), «Лестер» —
38, «Ліверпуль» — 34, «Тоттенхем» (18 матчів) — 33, «Евертон» (17 матчів) — 32.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») —
13.
Кубок. Найцікавіші результати. 1/32 фіналу. «Стокпорт Каунті» —
«Вест Хем» — 0:1 (Ярмоленко («ВХ») —
до 68 хв.), «Марін» — «Тоттенхем» — 0:5,
«Манчестер Сіті» — «Бірмінгем» — 3:0,
«Челсі» — «Моркам» — 4:0, «Манчестер
Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:0, «Сток
Сіті» — «Лестер» — 0:4, «Астон Вілла» —
«Ліверпуль» — 1:4.
1/16 фіналу. «Челтенхем» — «Манчестер Сіті» — 1:3, «Вест Хем» — «Донкастер» — 4:0 (Яромленко («ВХ») — 90 хв.,
гол), «Саутгемптон» — «Арсенал» — 1:0,
«Чорлі» — «Вулверхемптон» — 0:1, «Брентфорд» — «Лестер» — 1:3, «Манчестер
Юнайтед» — «Ліверпуль» — 3:2, «Евертон» — «Шеффілд Уенсдей» — 3:0.

Іспанія
Суперкубок. 1/2 фіналу. «Реал Сосьєдад» — «Барселона» — 1:1 (по пен. —
2:3), «Реал Мадрид» — «Атлетік» — 1:2
(Бензема, 73 — Рауль Гарсія, 18, 38 (пен.)).
Фінал. «Барселона» — «Атлетік» — 2:3 (у
дод. час; Грізманн, 40, 77 — Де Маркос, 42;
Вільялібре, 90; І. Уїльямс, 93).
Кубок Короля. 1/16 фіналу. Найці-

кавіші результати. «Корнелья» — «Барселона» — 0:2 (у дод. час; У. Дембеле, 92;
Брейтвейт, 120+1), «Ібіца» — «Атлетік» —
1:2, «Алькояно» — «Реал Мадрид» — 2:1
(у дод. час; Солбес, 80; Казанова, 115 —
Мілітао, 45), «Кордоба» — «Реал Сосьєдад» — 0:2, «Алькоркон» — «Валенсія»
— 0:2, «Тенеріфе» — «Вільярреал» — 0:1,
«Малага» — «Гранада» — 1:2.
Прімера. 20-й тур. «Леванте» — «Вальядолід» — 2:2, «Уеска» — «Вільярреал» — 0:0, «Севілья» — «Кадіс» — 3:0,
«Реал Сосьєдад» — «Бетіс» — 2:2, «Алавес» — «Реал Мадрид» — 1:4 (Хоселу, 60
— Каземіро, 15; Бензема, 41, 70; Азар, 45),
«Осасуна» — «Гранада» — 3:1, «Ельче» —
«Барселона» — 0:2 (Ф. де Йонг, 40; Р. Пуч,
89), «Сельта» — «Ейбар» — 1:1, «Атлетико» — «Валенсія» — 3:1 (Ж. Феліш, 23; Л.
Суарес, 54; А. Корреа, 73 — Рачіч, 11).
Лідери: «Атлетико» (18 матчів) — 47,
«Реал Мадрид» (19 матчів) — 40, «Барселона» (19 матчів) — 37, «Севілья» (19 матчів) — 36, «Вільярреал» — 34, «Реал Сосьєдад» — 31.
Бомбардири: Л. Суарес («Атлетико»),
Ен Несірі («Севілья») — 12.

Італія
Суперкубок. Фінал. «Ювентус»
— «Наполі» — 2:0 (Роналду, 64; Мората,
90+5).
Кубок. 1/8 фіналу. «Лаціо» — «Парма» — 2:1, «Рома» — «Спеція» — 0:3 (технічна поразка), «Аталанта» — «Кальярі» —
3:1 (О. Міранчук, 43; Муріель, 61; Шугало, 64
— Соттіль, 55; Маліновський («А») — 90
хв.), «Сассуоло» — «СПАЛ» — 0:2, «Ювентус» — «Дженоа» — 3:2, «Наполі» — «Емполі» — 3:2, «Фіорентина» — «Інтер» —
1:2 (у дод. час), «Мілан» — «Торіно» —
0:0 (по пен. 5:4).
Серія А. 19-й тур. «Беневенто» —
«Торіно» — 2:2, «Рома» — «Спеція» — 4:3,
«Мілан» — «Аталанта» — 0:3 (К. Ромеро,
26; Ілічіч, 51 (пен.); Д. Сапата, 77; Маліновський («А») — із 90+1 хв.), «Удінезе» —
«Інтер» — 0:0, «Фіорентина» — «Кротоне» — 2:1, «Ювентус» — «Болонья» — 2:0,
«Верона» — «Наполі» — 3:1, «Дженоа» —
«Кальярі» — 1:0, «Лаціо» — «Сассуоло»
— 2:1, «Парма» — «Сампдорія» — 0:2.
Перенесений матч 10-го туру. «Уді-

незе» — «Аталанта» — 1:1 (Р. Перейра, 1
— Муріель, 44; Маліновський («А») — до
81 хв.).
Лідери: «Мілан» — 43, «Інтер» — 41,
«Рома» — 37, «Аталанта», «Ювентус» (18
матчів) — 36, «Наполі» (18 матчів) — 34.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») —
15.

Німеччина
Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші
результати. «Хольштайн Кіль» — «Баварія» — 2:2 (по пен. 6:5; Бартельс, 37;
Валь, 90+5 — Гнабрі, 17; Сане, 47), «Байєр»
— «Айнтрахт Франкфурт» — 4:1, «Ганновер» — «Вердер» — 0:3, «Штутгарт» —
«Фрайбург» — 1:0, «Ельфсбург» — «Боруссія» (М) — 0:5, «Айнтрахт» (Б) — «Боруссія» (Д) — 0:2, «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:3.
Перша Бундесліга. 18-й тур. «Боруссія» (М) — «Боруссія» (Д) — 4:2 (Ельведі, 11, 33; Бенсебаїні, 50; М. Тюрам, 78
— Холанд, 23, 29), «Армінія» — «Айнтрахт Франкфурт» — 1:5, «Аугсбург» —
«Уніон» — 2:1, «Байєр» — «Вольфсбург»
— 0:1, «Майнц» — «РБ Лейпциг» — 3:2,
«Фрайбург» — «Штутгарт» — 2:1, «Герта» — «Вердер» — 1:4, «Шальке» — «Баварія» — 0:4, «Хоффенхайм» — «Кельн»
— 3:0.
Лідери: «Баварія» — 42, «РБ Лейпциг» — 35, «Байєр», «Вольфсбург» — 32,
«Боруссія» (М) — 31, «Айнтрахт Франкфурт» — 30.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 23.

Франція
Ліга 1. 21-й тур. «ПСЖ» — «Монпельє» — 4:0 (Мбаппе, 34, 63; Неймар, 60;
Ікарді, 62), «Ланс» — «Ніцца» — 0:1, «Монако» — «Марсель» — 3:1, «Бордо» —
«Анже» — 2:1, «Діжон» — «Страсбур» —
1:1, «Мец» — «Нант» — 1:1, «Реймс» —
«Брест» — 1:0, «Ренн» — «Лілль» — 0:1
(Д. Давід, 16), «Сент-Етьєн» — «Ліон» —
0:5.
Лідери: «ПСЖ», «Лілль» — 45,
«Ліон» — 43, «Монако» — 39, «Ренн» —
36, «Марсель» (20 матчів) — 32.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 14.
■

Читайте
в наступному
номері:
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Без вікон, без дверей
Жертвами шахраїв стають літні люди, які неуважно читають договори щодо встановлення балконів та вікон

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 26 СІЧНЯ 2021

■ СІНЕМА

Грант протягує руку Херлі
Апельсиновий джем як
запорука продовження дружби
Що робить із нами карантин? Навіть класичні екстраверти стають інтровертами, а світські левиці перетворюються на зразкових домогосподарок. Щось подібне сталося і з розкішною Елізабет Херлі, яка і в свої 55
років дасть фору багатьом молодицям
своїми досконалими формами і доглянутим виглядом. Та й її «підкосив»
коронавірус, перетворивши на куховарку. У своєму «Інстаграмі» актриса виклала фото, де позує з баночкою
апельсинового джему, а, за її словами,
на поличках комірчини в її житлі стоять іще 47 таких же слоїчків із цитрусовим смаколиком та мішок із севільськими апельсинами.
На світлину своєї колишньої подружки тут-таки відгукнувся 60-річний Х’ю Грант, прокоментувавши її
одним словом «Паддінгтон-3», натякнувши, що актриса могла б зіграти у
продовженні цієї сімейної саги про
іграшкового ведмедика, де у двох попередніх фільмах він зіграв роль лиходія Фенікса Б’юкенена. Після всіх
красунчиків, яких упродовж багаВарка ВОНСОВИЧ
Мешканка штату Колорадо
(США) виявила незрівнянну любов до домашньої улюблениці,
адже одна справа ходити з песиком чи котиком до ветеринара і
зовсім інша — наполягти на операції на серці у... курки.
Усе почалося з того, що 37-річна
Селета Нотнагель придбала за 12 доларів курку. Птаха була дуже красива і так сподобалася новій власниці, що та дала їй ім’я Блю Маран
і не залишила жити в курнику разом із рештою домашньої птиці, а
забрала її в будинок, де птаха спала
поряд із ліжком господині, на приліжковій тумбочці, а Селета постійно голубила її та пестила. Та якось
у березні минулого року пані Нот-

тьох років зіграв актор, амплуа героя-коханця вже набридло зірці кінематографа,
та й зовнішність уже не та,
тож Грант наразі грає різнопланові ролі. От і в «Паддінгтоні» зіграв залюбки і навіть
назвав цей фільм шедевром.
«Це єдиний фільм про тухлі помідори зі стовідсотковим внутрішнім змістом», — прокоментував свою участь у фільмі для
сімейного перегляду Х’ю.
Нагадаєм, Херлі та Грант
зустрічалися впродовж 13
років, але після багатьох
«зальотів» красунчика
Х’ю розійшлися, проте зуміли все ж таки
залишитися друзями.
Тож нинішня пропозиція актора колишній
подружці — це зразок
поведінки зрілого чоловіка і справжнього хорошого друга. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №5

❙ Елізабет Херлі — красуня
❙ і домогосподарка.

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Більше за душу
Таку любов проявила американка до... курки
нагель помітила, що її улюблениця
прихворіла, почала важко дихати,
тож жінка звернулася до фахівцівветеринарів. Коли провідні фахівці
з лікування тварин і птахів поставили різні діагнози, Селету це не зупинило — вона продовжувала боротися за життя і здоров’я своєї Блю
Маран, аж доки консенсусно не
встановили діагноз — вада серця.
Звісно, ветеринари США вже роблять операції на серці котикам і пе-

сикам, але щоб курці! Та жінку не
зупинила навіть ціна за лікування.
Зрештою, операцію (на хвилинку,
за 10 тисяч доларів!) було успішно
проведено, небезпека залишилась
позаду. Проте чоловіку пані Нотнагель слід замислитись після слів
дружини: «Блю є моєю другою душею. Якщо її не стане, ти можеш
також викопати яму, достатньо велику, щоб нас обох туди покласти»... ■

■ ПОГОДА
27 за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно, значний снiг. На дорогах мiсцями ожеледиця,
налипання мокрого снiгу. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi -1...+1, удень -1...+1.
Курорти Карпат: хмарно, без опадiв. Славське: вночi
-2...-4, удень -1...+1. Яремче: вночi -2...-4, удень -1...+1.
Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень -1...+1. Рахiв: уночi -2...-4,
удень -1...+1.

Північ
мінлива
хмарність

-1…-6
-3…+2
Схід
Центр

-3…+2
-1…+4

+1…+6
+3…+8

дощ
сніг

Південь -1…+4
+1…+6
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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і тощо. 5. Їзда на санчатах із гори. 6.
В давньогрецькій міфології — уособлення материнського горя. 7. Знак у
вигляді хреста із загнутими під прямим кутом кінцями, який став емблемою німецького фашизму. 8. Те, що
для українців гарне, а для росіян потворне. 9. Невеличке оповідання. 14.
Дуже солона вода. 15. «Ой, пшеничечка, ..., золоті зернята — щоб була
в нас Україна щедра і багата» (пісня).
17. Невеликий музичний твір віртуозного характеру. 18. Село на Черкащині, де була збудована перша парова цукроварня в Україні. 21. Тропічна рослина, з якої виробляють полотно. 24. Короткий жіночий одяг, який
носять поверх блузки або плаття. 25.
Стилізоване декоративне зображення
зубчастих листків рослини, яким жителі Коринфу прикрашали верхні частини колони. 27. Річка на Полтавщині.
28. Зворотний бік сокири. 29. Гнучка
металева нитка чи тонкий прут. ■
Кросворд №1
від 5 січня

■ ПРИКОЛИ

+2…-3
+2…-3

хмарно

25 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич —
9 см, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 25 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 5 см, Долина — немає, ІваноФранкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — немає, Пожежевська — 34 см.
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Захід

По горизонталі:
1. Сталевий чи волокняний міцний і гнучкий мотузок. 3. Античне і візантійське місто-держава, що лишилося в окупованому Севастополі. 8.
Китайське місто, звідки пішов коронавірус. 10. Жінка, в якої помер чоловік. 11. Діалектна назва воза, підводи. 12. Приміщення, у якому сидить керівництво фірми та її менеджмент. 13. Виробництво продукції
найвищої якості невеликими партіями з мінімальним залученням автоматизації. 16. «Солодке» до столу. 19.
Адміністративно-територіальна одиниця в США та деяких інших країнах. 20.
Упорядкований «ліс» у місті чи біля
садиби. 22. Ситуація в театрі, коли всі
квитки продано. 23. «Там матір добрую мою ще молодую у могилу ... та
праця положила» (Тарас Шевченко).
26. «Я коза-дереза, за три ... куплена, пів бока луплена» (народна казка).
28. Обрій, горизонт. 30. Енергетичний
центр на тілі людини. 31. Зігнута під
кутом залізна смужка або дріт, який
слугує для скріплення яких-небудь
частин. 32. Популярний український
гурт, лідером якого є Тарас Тополя.
33. Місто на Закарпатті, столиця Карпатської України в 1939 році.
По вертикалі:
1. Відмерла викопна рослинність,
яка використовується як органічне
добриво чи паливо. 2. Дерев’яний
плуг, який порівнюють із лосячими
рогами. 4. У старогерманській міфології — доброзичливий дух природи, який живе у повітрі, землі, горах

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Вгамуйте свого собаку! Вчора вiн так вив, що моя дочка була
змушена припинити урок співу!
— Вибачте, але ваша дочка почала першою!
***
Одеська порада:
— Щоб мати гідну зарплату,
потрібно взяти начальника поручителем iз кредиту.
***
— Хочу купити у вас 10 кілограмiв

картоплі, але боюся, що не донесу.
— Я вам так зважу, що донесете.
***
— Ви знаєте, Фіро, я молодятам на літо здала кімнату, що в мене
за стінкою, і тепер не можу спати
вночi.
— А що, такі темпераментні, що
не дають заснути?
— Навпаки, всю ніч прислухаюся і нічого не чую.
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