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«Життя змусило 
змінити прізвище» 

стор. 4»

Чому влада взяла 

курс на скорочення 

кількості депутатів 

до 300 вичленених 

кубічним коренем

Знаменитий український спiвак 

Микола Ворвулєв народився на 

Дніпропетровщині з прізвищем 

Ворвуль

А вареники — за 
розкладом!

На Тернопільщині 

люди з 15 сіл готують 

страву захисникам 

на передову

Існує реальна загроза перетворення державного концерну на «приватну лавочку».
Фото з сайта defence-ua.com.
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Арифметика з присмаком популiзму

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,132 грн 

1 € = 34,157 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

Віддам «оборонку» 
в приватні руки
Прийняття законопроєкту №3822 призведе до руйнації ОПК держави і, як наслідок, 
втрати її незалежності та суверенітету

стор. 5, 6»
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«Передусім до 14 лютого передбачається, що Україна надаватиме додатковий 
запит щодо збільшення кількості вакцин виробництва компанії Pfizer, які 
заплановано отримати в ІІ кварталі 2021 року». Ігор Іващенко 

заступник міністра охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

Сергій ТОМІЛЕНКО,
голова Національної спілки 
журналістів України

 «Реформи», які активно 
впроваджує Укрпошта, викли-
кають обурення не лише в газе-
тярів, а й у мешканців невели-
ких населених пунктів, які ба-
гато в чому залежать від під-
приємства. Днями на Одещині, 
в селі Надежда Саратського 
району, люди зібралися на про-
тест через те, що тут скорочу-
ють листонош, а обслуговуван-
ня проводитимуть за допомогою 
пересувних пунктів.
 У листі до Національної 
спілки журналістів України 
(НСЖУ) головна редакторка са-
ратської районної газети «Час. 
Люди. Події» Алла Корінь за-
уважує: «Замість двох листо-
нош і начальника відділення 
зв’язку у Надежді, до якої від-
носяться ще села Молодове, Не-
грове, Благодатне й Піщане, ли-
шають тільки одного поштови-
ка. Решту будуть обслуговувати 
мобільні пункти».
 Так само хвилю обурен-
ня викликали дії Укрпошти в 
селі Фараонівка. «Фараонівсь-
ке поштове відділення розмiще-
не в просторому світлому при-
міщенні. Там працюють усьо-
го два листоноші з зарплатою 
в 1,5 тис. грн і завідувач відді-
лення з зарплатою 2,1 тис. грн. 
Невже, не виплачуючи цим лю-
дям зарплату, пан Смілянський 
зі своєю командою доб’ються 
більшої економії коштів?» — 

обурюється Алла Корінь.
 Вона додає, що в «пікап», 
який називають пересувним 
поштовим відділенням, не по-
міщається навіть кількість по-
силок, які приходять мешкан-
цям. А ще — товар, який роз-
кладають просто на східцях 
поштового відділення. А люди 
змушені стояти в будь-яку по-
году, щоб оплатити комуналь-
ні платежі.
 «Уже були неодноразові ви-
падки, що люди змушені були 
збиратися в певному місці, че-
кати це поштове авто. При тому, 
що час їхнього пересування в 
кожному селі обмежений. Але 
ж річ ще й у тому, що люди зви-
кають до листонош. Для якоїсь 
самотньої бабусі це можливість 
отримати розраду й тепле слово, 
а що таке чужі люди на авто?» 
— каже редакторка.
 Та й самим місцевим газе-
там теж доводиться «воюва-
ти» з Укрпоштою. Адже через 
несвоєчасну доставку, яка в 
останні роки — явище досить 
звичне, газети втрачають пе-
редплатників.
 «Два роки тому наша газе-

та мала тираж майже 4 тисячі 
примірників. Але за два роки 
ми втратили половину. А все 
почалося з того, що в нас за-
губилася ціла пачка газет — і 
якраз та, яка прямувала в село, 
на яке орієнтувався рекламний 
матеріал у тому номері. Звіс-
но, це була НП. Але з того часу 
вони стали звичними. Постійно 
затримуються чи втрачаються 
газети, їдуть в інші напрямки. 
Бо якщо раніше сортувальний 
пункт був у Сараті, то потім його 
перенесли в Одесу. Передплат-
ники — люди старшого віку, 
вони дратуються, коли не отри-
мують видання вчасно, і прос-
то відмовляються від передпла-
ти», — зауважує пані Алла в ко-
ментарі пресслужбі НСЖУ.
 Редакторка додає: у неї та 
колег складається враження, 
що Укрпошта взагалі сприймає 
газети як тягар. А держава, на 
жаль, попри обіцяну підтримку 
після реформування, ніяк не до-
помагає місцевим виданням.
 У грудні минулого року ре-
дактори Одещини звернулися 
до «губернатора» області Сер-
гія Гриневецького з листом, у 

якому наголосили, що через дії 
Укрпошти знищена система до-
ставки газет, яка десятиліття-
ми працювала чітко, а місцеві 
газети втратили третину тира-
жів.
 Графіки поїздок складено 
таким чином, що більшість ви-
дань доставляються на 4-й, 5-й 
або навіть 6-й день після їх ви-
ходу з друку. В окремі села га-
зети не потрапляють по два-три 
тижні.
 «Змінено сталі графіки до-
ставки і до великих населених 
пунктів, що також негативно 
відбилося на термінах отриман-
ня передплатниками видань. 
Населені пункти обслуговують 

екіпажі, які виїжджають у села 
певної території. Стан доріг уза-
галі ніхто не враховував. Пра-
цівники без «розпізнавальних 
знаків», «чужі» в селах, не зна-
ють ані людей, ані місцевості. 
Відсутній будь-який зворот-
ний зв’язок — передплатникам 
нема до кого звернутися в разі 
надання неякісної послуги, а 
таких фактів значно побільша-
ло за цей час. Тому всі претензії 
вони спрямовують до редакцій, 
справедливо вимагаючи вчасної 
доставки видань», — наголоси-
ли редактори, звернувши увагу 
очільника області, що всі спро-
би вирішити ці питання на рівні 
Одеси виявилися марними. ■

Українці і в невеликих населених пунктах хочуть читати 
газети не раз на тиждень.
Фото надане автором.
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ПРОТЕСТ

Села без листонош
Чому Укрпошта нищить систему доставки 
газет

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Уже станом на ра-
нок 1 лютого на фрон-
ті було зафіксовано 
одне порушення ре-
жиму припинення вог-
ню: поблизу Авдіївки, 
що в районі відпові-
дальності оператив-
но-тактичного угру-
повання «Схід», ворог 
відкривав неприціль-
ний обстріл у бік на-
ших позицій iз ручно-
го протитанкового та 
підствольного грана-
тометів. 
 А 31 січня окупан-
ти дев’ять разів об-
стріляли позиції ук-
раїнських захисників. 
У районі відповідаль-
ності оперативно-так-
тичного угруповання 
«Схід», поблизу насе-
леного пункту Водя-
не, що на Приазов’ї, 
російсько-окупацій-
ні війська відкрива-
ли вогонь iз міномета 
120-го калібру, авто-
матичних станкових, 
станкових протитан-
кових та підствольних 
гранатометів, а також 
великокаліберних ку-
леметів та стрілецької 
зброї. Для коригуван-
ня вогню противник 
використав безпілот-
ний літальний апарат 
типу «Крило», який 
вчасно був придуше-

ний засобами радіо-
електронної бороть-
би, що унеможливило 
його подальше засто-
сування.
 Неподалік Лебе-
динського збройні 
формування РФ здій-
снили провокаційний 
обстріл із міномета 82-
го калібру, а біля на-
селеного пункту Піс-
ки — з автоматичних 
станкових гранато-
метів. Поблизу Опит-
ного ворог випустив 
кілька черг у бік ук-
раїнських позицій зі 
стрілецької зброї, а в 
передмісті Авдіївки — 
ще й iз великокалібер-
ного кулемета.
 Бойових втрат се-
ред наших захисників 
в останній день січня 
не було. Проте в попе-
редні дні їх уникнути 
на «передку» не вдало-
ся: 29 січня неподалік 
населеного пункту Во-
дяне, що на Приазов’ї, 
двоє українських 
воїнів отримали ос-
колкові поранення че-
рез те, що російсько-
окупаційні війська за-
стосували безпілот-
ний літальний апарат 
типу «квадрокоптер» 
та скинули два пост-
ріли ВОГ-17 над пози-
ціями Об’єднаних сил. 
А 30 січня перестало 
битися серце воїна Ро-

мана Дзюбенка — ук-
раїнський захисник 
помер у лікарні: у Ста-
нично-Луганському 
районі на Донбасі він 
був тяжко поранений 
ворожим снайпером. 
 Про всі факти по-
рушень режиму при-
пинення вогню че-
рез Українську сторо-
ну СЦКК повідомлено 
представників ОБСЄ. 
 Тим часом напри-
кінці минулого тиж-
ня в окупованому До-
нецьку відбувся так 
званий «форум» за 
участю представни-
ків «місцевої влади», 
російських політиків 
і пропагандистів, на 
якому керівництво те-
рористичних угрупо-
вань «ДНР» та «ЛНР» 
представило так звану 
доктрину «Російський 
Донбас», яка передба-
чає захоплення всіх 
територій Донецької 
та Луганської облас-
тей України. Доктри-
на бойовиків включає 
сім кроків, які оку-
панти планують вико-
нати в «найближчій 
перспективі». 
 У доктрині не вка-
зане завдання про 
входження підконт-
рольних бойовикам 
територій до складу 
Росії, але зазначений 
намір домогтися «пог-

либленої економічної 
інтеграції з Росією» та 
«комплексної інтегра-
ції підприємств Дон-
басу з російською про-
мисловістю». Ще од-
ним кроком значить-
ся «інтенсифікація 
соціокультурних, на-
уково-освітніх та ін-
ших зв’язків між ДНР, 
ЛНР та РФ».
 Як заявив радник 
з інформаційної полі-
тики української де-
легації в ТКГ Олексій 
Арестович, доктрину 
було презентовано як 
«ідеологічне обґрунту-
вання культури і цін-
ностей «русского мiра» 
як «об’єднавчого нача-
ла Росії та Донбасу». У 
цьому «документі» са-
мопроголошені утво-
рення на окупованих 
територіях називають 
нібито російськими на-
ціональними держава-
ми. «Якщо повернути-
ся від ідеології до сьо-
годнішньої політичної 
практики, то доктрина 
«русского мiра»/Дон-
басса», з документаль-
но оформленою метою 
ліквідації України, — 
це прямий, пряміше 
нікуди, підрив Мінсь-
ких і всього іншого 
пулу нормандських 
угод», — додав рад-
ник української деле-
гації в ТКГ. ■

ШТРАФИ

Бунт «євробляхерів»
Власники іноземних автономерів 
перекрили трасу Харків—Київ
Лариса САЛІМОНОВИЧ

■ НА ФРОНТІ

Апетити бойовиків ростуть
Як обламати зуби тим, хто зазіхає на новi українськi території

■

 У неділю харківські влас-
ники автівок з європейськи-
ми номерами двічі перекри-
вали дорогу на Київ, протес-
туючи проти нових правил 
реєстрації потриманих авто-
мобілів з ЄС. Спочатку гру-
па активістів вийшла на тра-
су в районі селища Пісочин, а 
потім перемістилися до Рай-
Оленівки. В обох випадках на 
дорозі вишикувалася чимала 
черга перевізників, оскільки 
тут немає об’їзних шляхів. 
Одні «потерпілі» вимагали 
негайно відкрити рух, інші 
співчутливо терпіли незруч-
ності. 
 Це була далеко не перша 
акція протесту харківських 
«євробляхерів», які перши-
ми зіткнулися з новою сис-
темою штрафів, що була вве-
дена Кабміном цього року. 
Аналогічні акції протесту 
вони організовували мину-
лого місяця біля міськради, 
облдержадміністрації та уп-
равління патрульної поліції. 
У всіх випадках водії вима-
гали роз’яснення, за що і на 
яких підставах штрафують 
харківських власників авто-
мобілів з іноземною реєстра-
цією у той час, коли в інших 
регіонах така норма ще не за-
проваджена. 
 За словами активістів, які 
об’єдналися в громадську ор-
ганізацію «Авто Євро Сила», 

йдеться про чималі суми. 
Якщо ти потрапив до поля 
зору поліції вперше, то зму-
шений будеш сплатити 8500 
гривень, якщо вдруге — 17 
тисяч. «Це сталося різко, в 
інших областях ніхто нікого 
не чіпає! — повідомив пред-
ставник ГО Данило Сергеєв. 
— Про нововведення нас ніх-
то не попереджав». 
 Як з’ясувалося пізніше, в 
січні харківська поліція пер-
шою отримала доступ до мит-
ної бази. Тепер патрульні ма-
ють право перевіряти реєст-
рацію авто і виписувати штра-
фи водіям, які не пройшли всі 
етапи розмитнення. Саме тому 
місцеві автомобілісти виріши-
ли, що в Харкові зараз пере-
віряють реакцію суспільства 
на зміну процедури. І якщо 
харків’яни приймуть нові умо-
ви без протестів, то їх поширю-
ватимуть на всю країну. 
 Усі пікети на теренах об-
ласті пройшли під гаслами 
«Ні поборам!», «Ні пограбу-
ванню народу», «Досить зну-
щатися над народом!». Про-
тестувальники вимагали ви-
конання укладеного торік ме-
морандуму між поліцією та 
представниками організа-
ції «Авто Євро Сила» . Доку-
мент передбачає, що пробле-
ми власників іноземних но-
мерів мають бути врегульо-
вані на рівні парламенту. ■
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COVID-19

Вакцина 
приїде
Старт імунізації 
обіцяють на середину 
лютого
Катерина БАЧИНСЬКА

 Найменша кількість хворих 
на COVID-19 із серпня  зафіксо-
вана в Україні за добу 31 січня, а 
саме — 2 тис. 30 випадків. Про це 
заявив міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов у «Фейсбуцi». 
Найбільше нових випадків вия-
вили в Києві, Івано-Франківсь-
кій, Миколаївській, Львівській 
та Закарпатській областях. 
 Стало відомо, що вже за два 
тижні Україна має отримати пер-
ші партії вакцини. У Європейсь-
кому Союзі вже привітали виді-
лення Україні вакцини компанії 
«Пфайзер». Препарат нададуть у 
рамках програми COVAX. У лю-
тому наша держава має отримати 
117 тисяч доз препарату від цієї 
компанії. Також упродовж пер-
шого півріччя Україні планують 
надати від двох до майже чоти-
рьох мільйонів доз препарату від 
«АстраЗенека». 
 Крім того, Україна стала 
учасником глобальної ініціати-
ви ВООЗ із вакцинації — GAVI-
альянсу, в рамках якого перед-
бачається забезпечення 20% на-
шого населення вакциною проти 
COVID-19. У переліку ініціати-
ви COVAX — вакцини Pfizer, 
AstraZeneca, Novavax, Moderna 
тощо. Вакцини з цієї ініціативи 
для 20% населення Україна от-
римає безплатно, а надалі зможе 
закуповувати їх за зниженою ці-
ною.
 В уряді запевняють, що імуні-
зація населення стартує вже в се-
редині цього місяця. Вакцинація 
проходитиме в кілька етапів. Пер-
ші в черзі на щеплення — праців-
ники медичних лабораторій, спів-
робітники «швидких», люди, які 
перебувають в інтернатах та бу-
динках для літніх, а також війсь-
кові, що воюють на Донбасі. 
 «Вакцинація проти COVID-
19 в Україні буде безплатною. Це 
саме та турбота, той захист, які 
повинна надати держава грома-
дянину в час пандемії, від якої по-
терпає весь світ. Не знаю, скільки 
коштуватиме вакцина у приват-
них лікарнях, але для більшості 
українців ця профілактика може 
вдарити по гаманцю. А вакцина 
проти COVID-19 не те, на чому 
має заробляти держава», — за-
явив президент Володимир Зе-
ленський.
 Водночас Україна опинила-
ся серед десяти країн світу з най-
гіршою реакцією на пандемію ко-
ронавірусу. Наша держава посі-
ла 90-те місце в рейтингу з 98 
можливих. Про це свідчить дослі-
дження Австралійського інсти-
туту Льове. За його даними, най-
гірше на пандемію відреагувала 
Бразилія. Внизу рейтингу також 
опинилися США, Іран, Колум-
бія та Мексика. Росія — на 76-му 
місці. У дослідженні оцінювали 
реакцію влади на пандемію впро-
довж 9 місяців після виявлення 
першої сотні заражень. Лідером 
— тобто країною з найкращою ре-
акцією на ковід — стала Нова Зе-
ландія. На 2-му місці — В’єтнам, 
а на третьому — Тайвань. Китай 
із цього рейтингу вилучили через 
відсутнiсть даних про кількість 
тестувань. ■

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Іронічно-саркастичні запитання на 
кшталт «чи переглядатиме українська 
Феміда закони Ньютона» породило нещо-
давнє скасування Окружним адміністра-
тивним судом міста Києва (ОАСК) поста-
нови Кабінету Міністрів України № 437 
від 22 травня 2019 року, якою було за-
тверджено нову редакцію українського 
правопису. Обставили все так, що мама 
школярки з Херсона побідкалася, що її 
доні складно розібратися з «проєктами» 
і «членкинями», то ГО вирішила відстоя-
ти справедливість у суді. Позов до Кабмі-
ну датується ще вереснем 2019 року, тре-
тя особа — Міносвіти. Трохи раніше, нага-
даємо, той же скандально відомий ОАСК 
задовольнив позов політика команди 
Януковича Андрія Портнова (проти яко-
го були порушені справи за держзраду) та 
зобов’язав Міносвіти переглянути підруч-
ники з історії у частині викладу даних про 
Революцію гідності. 
 Усе це згуртувало наукову спільноту, 
проукраїнських політиків і всіх людей зі 
здоровим глуздом, які доводять, що на-
звані рішення — маніпуляції й підіграван-
ня «п’ятої колони» в Україні пропутінсь-
ким силам, яким і в «вєлікой Расіє» остан-
ніх пару тижнів непереливки через масові 
протести. Своє обурення зухвалим рішен-

ням Київського окружного адміністратив-
ного суду по суті про скасування нового 
правопису української мови — вважаючи 
його неправосудним, політично мотиво-
ваним та спрямованим на обслуговуван-
ня інтересів українофобських політич-
них сил, — висловила, зокрема, Коорди-
наційна рада із захисту української мови 
та культури.
 У публічній заяві Координаційної ради 
йдеться про те, що це рішення, як і низ-
ка інших, ухвалених тим самим судом рі-
шень, наприклад про заборону відзнача-
ти в Києві пам’ятні дні вісьмох видатних 
діячів української культури та борців за 
волю і незалежність України, зокрема Вла-
са Самчука, Юрія Липи, Андрія Мельника, 
— спрямоване на дестабілізацію соціально-
політичної ситуації в країні шляхом підри-
ву авторитету рішень державної влади.
 Також зазначається: «Очевидними на-
слідками реалізації такого рішення є дис-
кредитація системи зовнішнього неза-
лежного оцінювання з української мови 
як механізму, що забезпечує кращим ви-
пускникам шкіл доступ до безкоштовної 
вищої освіти незалежно від корупцій-
них можливостей та рівня доходів їхніх 
батьків. Прихильники «русскава міра» 
та «совку» ведуть нас назад у систему, 
де всім заправлятиме «блат», як це фак-
тично було за часів СССР, у той час як на 

словах офіційно декларувалися справед-
ливість і рівноправність.
 Ми засуджуємо дії всіх політичних сил, 
які кличуть до повернення накинутих Мос-
квою «норм» української мови, запровад-
жених сталінським окупаційним режи-
мом у голодоморному 1933 році та пізні-
ше з незначними змінами підтверджених 
у 1945-му і 1959 роках iз метою знищення 
українства як самостійної окремої нації». 
 У заяві йдеться і про те, що правопис, 
затверджений у 2019 році урядом Гройс-
мана, насправді потребує подальших змін. 
Однак, згідно iз законодавством, їх має 
ухвалювати уряд на підставі рекоменда-
цій Національної комісії зі стандартів дер-
жавної мови, напрацьованих з урахуван-
ням пропозицій i висновків насамперед 
Інституту української мови, а також Ін-
ституту мовознавства імені О. О. Потебні 
Національної академії наук України, а не 
суди на вимогу малограмотних невігласів, 
котрі погано володіють українською, і 
тому вимагають, щоб вона стала якомога 
більш схожою на московську.
 Координаційна рада із захисту ук-
раїнської мови та культури пророкує: 
«Чинна влада України повністю втратить 
свій авторитет та можливість здійснюва-
ти управління державою, якщо дозволить 
зграйці українофобів, підтримуваних iз 
Москви, диктувати свою волю всій країні 
з допомогою корумпованих судів». 
 Тим часом Міністерство юстиції на 
офіційній сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбук» процитувало заступницю 
міністра Валерію Коломієць: «...Ми вва-
жаємо незаконним відповідне рішення 
ОАСК та оскаржуватимемо його в апеля-
ційній інстанції. На те, аби подати апеля-
цію, уряд має 30 днів». ■

ВИБРИКИ ФЕМІДИ

«П’ятій колоні» муляє
Противники членкинь покладаються на Окружний

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Президент України Воло-
димир Зеленський призначив 
новим головою Черкаської об-
ласної державної адміністра-
ції 29-річного народного де-
путата Олександра Скічка від 
своєї ж партії «Слуга наро-
ду», колишнього телеведучо-
го і шоумена. Це вже четвертий 
очільник Шевченкового краю 
за останні півтора року.
 «Сподіваюся, що ваші напо-
легливість і обізнаність у питан-
нях розвитку інфраструктури, 
завдяки роботі в парламентсь-
кому Комітеті з питань транс-

порту, допоможуть у реалізації 
важливих для розвитку області 
проєктів. Будівництво доріг, за-
лучення інвестицій і покращен-
ня добробуту людей — все те, 
чого потребують жителі Черка-
щини», — сказав напутні слова 

Володимир Зеленський.
 Нагадаємо, що Олександр 
Скічко народився 1991 року в 
Черкасах. У 2013-му закінчив 
Державний вищий навчальний 
заклад «Київський національ-
ний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» за спе-
ціальністю «міжнародна еко-
номіка» (магістр з міжнародної 
економіки). У 2019-му був обра-
ний народним депутатом Украї-
ни по 197-му виборчому округу 
з центром у Каневі. Одружений 
iз донькою мультимільйонера 
Леоніда Юрушева.
 Сам Олександр Скічко за-
значає, що поставив перед со-
бою виклик зробити черкась-
кий регіон зразковим та пока-
зовим у плані успішності й роз-
витку. «Це дуже зворушливо, 
адже Черкащина — це місце, 
де я народився і виріс», — наго-
лосив Олександр Скічко. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Молодий і зелений
На Черкащині новий голова ОДА, 
четвертий за останні півтора року

■

Світлана МИЧКО

 Близько 50 тисяч смачних домашніх 
вареників iз картоплею і шкварками, 
складених у пластмасові відерця й за-
литих смальцем, їдуть до наших воїнів 
на схід iз Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади, що під Терно-
полем. Ліпили їх у їдальнях шкіл і са-
дочків, а також удома, кількасот госпо-
динь (були серед них і чоловіки, і навіть 
діти) з усіх 15 сіл цієї ОТГ. А відбувала-
ся така кулінарна толока в рамках уже 
традиційної — проводиться п’ятий рік 
поспіль — акції під назвою «Фабрика 
різдвяного вареника», що була започат-
кована в цій же громаді.
 «Нам тут, у тилу, добре, затишно, 
комфортно, — говорить байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик, — 
у нас не стріляють, довкола не вибуха-
ють міни. Але якщо ми забудемо про 
тих, кому завдячуємо миром, то втра-
тимо Україну, втратимо незалежність. 
Зрештою, втратимо гідність. Саме тому 
ми постійно відчуваємо потребу допо-
могти, висловити свою вдячність на-
шим героям добрим вчинком, добрим 
словом. 
 У перші роки «Фабрика різдвяно-
го вареника» діяла на базі шкільних 
їдалень того чи іншого села. Але коли 
кількість бажаючих узяти участь у її 
роботі постійно зростала, було прий-
нято рішення ліпити традиційні ук-
раїнські смаколики в кожному селі 
окремо. І це треба бачити, з яким 
натхненням, на якому духовному під-
несенні беруть участь в акції не тільки 
дорослі, а й діти». ■

ДОБРА СПРАВА

А вареники — за розкладом!
На Тернопільщині люди з 15 сіл готують страву 
захисникам на передову 

■

Фото зі сторінки Байковецької громади у «Фейсбуці». ❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

На хату після буревію дедалi 
більше й більше стає схожою де-
ржавна будівля. Усі конструкції 
ламаються до решти, механізми 
раз по раз починають відмовляти, 
стіни похилились, дах продовжує 
з’їжджати набік: будь-який, аби не 
на природному місці. 
І що влада? А влада з площини 
рефлексій переносить у прак-
тичну  тему зменшення кількості 
депутатів Верховної Ради. Ну що 
ж, дочасний розпуск парламенту 
починає поповнюватись новими 
сценаріями. Зокрема, через рефе-
рендум. 
Отже, самодержець iз Банкової 
забажав, аби було не 450, а 300 
депутатів. І так його це припек-
ло, що навесні, ймовірно, разом 
iз бруньками на деревах можуть 
набубнявіти й нові дочасні парла-
ментські вибори. 

Законопроєкт «300 депутатів»
 Як уже повідомляла «УМ», 
минулого тижня народні депу-
тати ухвалили президентський 
закон про референдум. Власне, 
цим вони, ймовірно, підписали 
собі вирок не досидіти до закон-
ного кінця каденції. Нагадаємо, 
закон прописаний таким чином, 
що рішення Ради, яке закріплює 
або відміняє результат референ-
думу, може не мати жодного зна-
чення. Звісно, більшість парла-
ментаріїв нервують. Бо кому спо-
добається, що за такого референ-
дного порядку спікер парламенту 
Дмитро Разумков може поста-
вити своє крісло вдома на кух-
ні, аби милуватись. Однак ідея 
перевести чинний парламент на 
меншовартісну роль прийняття 
рішень може в перспективі кош-
тувати чимало й без того падаю-
чому рейтингу Володимира Зе-
ленського, але він зараз про це 
не замислюється. Наразі прези-
дент бавиться тим шнурком, що 
здатний якщо не зов сім підві-
сити парламентаризм на догоду 
Банковій, то хоча б добряче пос-
таратись це зробити. 
 Аналітики, розглядаючи ще 
в зародку президентський зако-
нопроєкт про референдум, зазна-
чали, що ним Зеленський дарує 
собі згоду народу на скорочення в 
Конституції кількості народних 
депутатів з 450 до 300. Відповід-
ний законопроєкт Зеленського 
вже в лютому минулого року був 
попередньо ухвалений парламен-
том, однак 300 голосів на його ос-
таточну підтримку не було і на-
вряд чи передбачається зараз. 
Однак якщо Верховна Рада не 
погодить цей проєкт навіть піс-
ля референдуму, то, як стверд-
жують втаємничені в кулуарні 
інтриги Банкової, це буде приво-
дом для розпуску парламенту.   
 Отже, 14 січня Комітет iз пра-
вової політики Верховної Ради 
рекомендував прийняти зако-
нопроєкт №1017, що передбачає 
зменшення складу парламенту 
до 300 депутатів. Він був внесе-
ний президентом як невідклад-
ний. Відповідні зміни плануєть-
ся внести до ст. 76, 77 Конститу-
ції України.
 У документі пропонувалося:
 * Зменшити конституційний 
склад парламенту з 450 до 300 
народних депутатів.
 * Вилучити зі ст. 76 норму 
про те, що народних депутатів 
обирають «на основі загального, 

рівного і прямого виборчого пра-
ва шляхом таємного голосуван-
ня» (оскільки ця норма дублює 
ст. 71).
 * Додати вимогу до кандида-
та в народні депутати — володін-
ня державною мовою.
 * Змінити виборчу систему та 
закріпити пропорційну ви борчу 
систему на парламентських ви-
борах.
 Політичні експерти наразі 
вбачають єдиний позитив від 
прийняття цього закону в тому, 
що існуюча кількість депутатів 
справді вже не актуальна. 
 Так, скажімо, директор Ін-
ституту світової політики Єв-
ген Магда зазначив: «Єдиним 
плюсом можна вважати фікса-
цію того, що чисельність 450 де-
путатів, котра дісталась нам від 
Верховної Ради УРСР, зараз не 
зовсім актуальна: кількість на-
селення зменшилась, а депу-
татів стільки ж, як і було. Але 
мені не відомі будь-які ініціати-
ви з розрахунку чисельності пар-
ламентаріїв, чому влада виріши-
ла зробити так, а не інакше. Тоб-
то це популізм під виглядом за-
конодавства, та ще й з особливим 
цинізмом. 
 Насправді, коефіцієнт ко-
рисної дії депутатів від їх кіль-
кості в Раді не залежить, але є 
очевидний мінус: пересічному 
виборцю буде складніше спілку-
ватись і знаходити спільну мову 
з народними обранцями, якщо їх 
стане на третину менше». 

Невігластво зі смаком 
 Українці в соцмережах 
іронічно висловлюються з при-
воду кількості та самої ідеї ско-
рочення чисельності народних 
депутатів саме в цей період. Мо-
вляв, і 300 — це забагато. Треба 
залишити одного депутата. Одно-
го на всю сесійну залу. 
 «Якщо ідіотизм, то він має 
бути зі смаком. І чому 300, а не 
150 або 327,5? Бо що, все з розра-
хунку на 73%? Для Кремля Ук-
раїна — парламентська респуб-
ліка, депутатів щонайменше. 
Чому? Побіжний аналіз пока-
зує, що за таких умов нами лег-
ше буде управляти», — кпинять 
нову ініціативу влади українці. 
 У команді Зеленського спро-
бували знайти притомне пояс-
нення, чому пропонується саме 
300 нардепів. Заступниця голо-
ви Комітету Верховної Ради з 
правової політики Ольга Совги-
ря розповіла: «Рiч у тiм, що є ві-
дома фахівцям iз конституцій-
ного права формула Таагепера і 
Шугарта, згідно з якою кількість 
депутатів у парламенті має дорів-
нювати кубічному кореню з кіль-
кості громадян держави. Якщо 
ми порахуємо кількість грома-
дян України і спробуємо засто-
сувати цю формулу, то вийдемо 
саме на таке число».
 Вона уточнила, що такий ре-
зультат буде з урахуванням насе-
лення, яке проживає на тимчасо-
во окупованих територіях.
 От тільки цікаво, як вони по-

рахували кількість населення, 
якщо перепис в Україні прово-
дився ще в минулому столітті?

Позбавити українців виборчих 
прав?
 Однак і це питання продов-
жило епопею різновекторності 
поглядів усередині «слуг». Нар-
деп президентської фракції Олек-
сандр Ковальчук сказав: «Мені 
було б цікаво запитати в україн-
ців, чи дійсно вони хочуть 300 
народних депутатів, а не 450?» 
— І додав: «Також цікаво було 
б дізнатися, чи всі українці ро-

зуміють наслідки такого кроку, 
внаслідок якого округи стануть 
більшими, тож обранцям стане 
складніше працювати, бо просто 
фізично потрапити у всі куточки 
буде складно?».
 Закиди про намагання «слуг 
народу»- позбавити українців 
виборчих прав звучать i від пар-
ламентаріїв фракції «Голос». 
Зокрема, перший заступник го-
лови Комітету Верховної Ради 
України з питань антикоруп-
ційної політики Ярослав Юрчи-
шин вказує на суттєву проблему: 
«Найголовніший ризик, що, змі-
нюючи кількість депутатів у ВР, 
чомусь юристи офісу президен-
та (бо це ініціатива Володимира 
Зеленського) вирішили забрати 
в українців право таємного пер-
сонального голосування. Тобто 
визначення про те, як відбува-
ються вибори депутатів до ВР, 
забирається із Конституції. Що 
таке, якщо голосування буде не-
рівним? Це можливість ввес-
ти, наприклад, майновий ценз. 
Умовно, людина сплачує певну 
суму податків, і тільки тоді вона 
має право голосу. Або принцип 
осілості — ти переселенець з оку-
пованої території, не живеш на 
контрольованій Україною тери-
торії, умовно кажучи, 10 років, 
тому ти не маєш права голосу. 
Якщо в Конституції не буде га-
рантій прав рівного голосуван-
ня, то, відповідно, можуть ви-
никнути такі проблеми».
 Очевидно, що влада наразі 

пропонує речі, які традицій-
но користуються популярніс-
тю у пересічних українців, бо 
якихось аргументів на користь 
інших своїх ідей не має. Влас-
не, ця пропозиція асоціюється 
з кучмівським референдумом 
2000 року, що аналітики вже на-
звали принципом «назад, у май-
бутнє». 
 Звісно, народу це може сподо-
батися: зменшити кількість де-
путатів, а якщо й урізати їм зар-
платню і ще чимало чого. Єдине, 
про що варто згадати, що на рефе-
рендумі в 2000 році ставилось пи-
тання трансформації Ради й вино-
силася на обговорення тема верх-
ньої палати парламенту. Хоча, 
ймовірно, вона ще випливе. Крім 
того, в інформаційний простір 
вкидаються теми, котрі звучали 
у «5 питаннях від Зеленського». 
Схоже, що саме тепер вони звуча-
тимуть знову.

Усі на вибори! 
 Окрім президента, до ви борів 
активно почали готуватись пар-
тії, послідовно продовжуючи на-
рощувати прихильність елек-
торату. І першим у вічі впадає 
зростаючий рейтинг ВО «Бать-
ківщина». Згідно з останньою со-
ціологією, партія Юлії Тимошен-
ко займає вже третю позицію, об-
ганяючи президентську «Слугу 
народу». 
 Про це, нагадаємо, свідчать 
дані опитування Київського між-
народного інституту соціології 
(КМІС). 
 Так, якби вибори до Верхов-
ної Ради проходили в другій по-
ловині січня 2021 року, команда 
Тимошенко отримала б майже 
13% серед тих, хто визначився і 
прийшов на дільниці. Водночас 
за «Слугу народу» свої голоси го-
тові віддати 11% iз числа тих, 
хто визначився з вибором.
 Загалом прохідний п’яти-
відсотковий бар’єр до Верхов-
ної Ради зараз змогли б здолати 
ОПЗЖ (20,7%), «Європейська 
Солідарність» (15,3%), «Батьків-
щина» (12,6%), «Слуга народу» 
(11,2%), «Сила і честь» (8,3%), 
«Голос» (5,6%). 
 Хто ще підтягнеться до фаво-
ритів, час покаже. Але очевид-
но: тенденцiї в рейтингових роз-
кладах вказують на розчаруван-
ня суспільства в «нових облич-
чях» і запит людей на досвід i 
розуміння державних процесів i 
професійність. 
 Дещо критичний настрій у 

«мажоритарників». Адже на-
ступні вибори будуть за партій-
ними списками і відносно не-
залежні від партій нардепи ро-
зуміють, що, аби зайти в Раду 
ще раз, їм необхідно шукати 
своє місце в майбутній політич-
ній конфігурації. Так, з одного 
боку, в них немає реального сти-
мулу, але з іншого — шанси є, ос-
кільки через зростаючу конку-
ренцію всередині партій їхнi лі-
дери зможуть позбутись токсич-
них колег на користь небідних i 
здатних домовлятись кандидатів 
із числа нинішніх «мажоритар-
ників». І не факт, що торги вже 
не відкриті. 

Непереможний популізм 
 Питання формування по-
рядку денного дня досить про-
блемне для команди Володими-
ра Зеленського. Адже простір 
для політичного маневру «слу-
гам» потрібен як повітря. Тому 
і йдуть у хід різні способи мані-
пуляцій. Як-от зменшення кіль-
кості нардепів, оскільки наразі 
ця проблема не настільки гос-
тра й актуальна. Так, передба-
чається зменшення витрат на 
депутатів, але на тлі збільшен-
ня видатків на офіс президента, 
МВС, Генеральну прокурату-
ру — це просто популізм і спро-
ба переключити увагу суспільс-
тва. Тому якісь вагомі й серйоз-
ні перспективи в цієї ініціативи 
не проглядаються. 
 Утiм усе це не знiмає побо-
ювання: як на цей раз, на чер-
гових чи позачергових виборах 
голосуватимуть українці. Особ-
ливо ті, хто був зачарований Зе-
ленським настільки, що виб-
рав керівником держави люди-
ну, котра нічого не розуміє в де-
ржавному управлінні. І тепер 
чимало з них розчаровані й роз-
гублені настільки, що можуть 
зробити ще гірший крок, у бік 
Медведчука. А такі вагання між 
Зеленським і Медведчуком уже 
проглядаються у суспільстві. 
 У нас немає наразі потуж-
ного національного лідера на 
кшталт Вацлава Гавела, Леха Ва-
ленси, Ангели Меркель, Марга-
рет Тетчер, ми ще не маємо до-
статньо сил, щоб вибратись із 
вигрібної ями. Але лунають ціл-
ком логічні й політично вмотиво-
вані заклики до об’єднання всіх 
демократичних сил. Наразі пат-
ріоти дійсно мають бути сильни-
ми єдністю, аби їх не роздерли й 
не знекровили поодинці. ■

КОЛІЗІЇ

Арифметика з присмаком популiзму
Чому влада взяла курс на скорочення кількості депутатів до 300 вичленених кубічним коренем
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керівником держави людину, котра нічого не розуміє 
в державному управлінні.



Холдинг діятиме поза чинним 
законодавством?
 Читаючи законопроєкт, ро-
зумієш, що заяви щодо лікві-
дації Укроборонпрому — від 
лукавого. В документі перед-
бачено трансформацію цієї 
структури в акціонерне това-
риство, а фактично — в хол-
дингову компанію. Але термін 
«холдингова компанія» не зга-
дується. Норми чинного зако-
нодавства (ЗУ «Про холдингові 
компанії в Україні») не розпов-
сюджуються на УОП, зокрема, 
щодо приватизації акцій керу-
ючої компанії і підприємств, 
які входять до її складу, тощо. 
Тобто в державі буде одне за-
конодавство для всіх холдин-
гових компаній, а інше — для 
Укроборонпрому (можливо, 
його назву буде змінена). Укр-
оборонпром є таким собі пта-
хом Фенікс, який начебто 
ліквідується, а потім відрод-
жується з усіма своїми вадами 
та ще й iз новими. 
  Утворений за часів прези-
дента В. Януковича, Укробо-
ронпром здобув славу інстру-
менту корупції та розпродажу 
озброєння й військової техні-
ки, які залишилися в Україні 
з часів СРСР. Цікаво, що в ба-
зовий закон «Про особливості 
управління об’єктами держав-
ної власності в оборонно-про-
мисловому комплексі» від 16 
червня 2011 року № 3531-VI, 
за яким здійснюється управ-
ління всім ОПК держави, за 
майже 10 років внесено лише 
одну поправку! Структура, ут-
ворена ще злочинною владою, 
і досі влаштовує всіх: «лівих», 
«правих», «попередників», 
«патріотів». Вона дозволяє от-
римувати гроші, паразитуючи 
на реальних розробниках та ви-
робниках-підприємствах. 
 Головна мета цієї госпо-
дарської комерційної структу-
ри — отримання та максиміза-
ція прибутку. При цьому в За-
коні «Про національну безпеку 
України» ОПК названо однією 
зі складових частин сектору 
безпеки й оборони (стаття 12). 
Але ж обороноздатність країни 
та отримання максимального 
прибутку — поняття не тотож-
ні, а інколи протилежні. Це 
фундаментальне протиріччя 
закладено при утворенні УОП, 
тому що організовували його 
не з метою забезпечення безпе-
ки та оборони країни, а для ко-
рупційних оборудок. Зарплата 
керівництва цього унікального 

суб’єкта господарювання (а не 
органа держвлади) не залежить 
ні від фінансово-економічного 
стану підприємств, щодо яких 
він здійснює функції управлін-
ня від імені держави, ні від їх-
нього розвитку, отримання за-
мовлень, переоснащення новіт-
нім обладнанням, банкрутства 
та приватизації... 

Нюанси реформування УОП
 На першій фазі реформу-
вання УОП, згідно зі статтею 
9 законопроєкту, плануєть-
ся за одноосібними рішення-
ми Укроборонпрому вилуча-
ти у підприємств, які входять 
до його складу, будь-яке май-
но, майнові права (у тому чис-
лі права на об’єкти інтелекту-
альної власності), контракти з 
держоборонзамовлення та зов-
нішньоекономічні. Набува-
чем можуть бути інші підпри-
ємства концерну або... так, він 
сам. Замість правовстановлю-
вальної документації — рішен-
ня самого концерну. Дії відбу-
ватимуться без згоди ФДМУ і 
трудових колективів підпри-
ємств. У підприємств зможуть 
вилучати майно, інтелектуаль-
ні розробки (в розробників), або 
змінювати сторони вже укладе-
них контрактів як з держзамо-
влення, так і зовнішньоеконо-
мічних. Іноземний партнер ук-
ладатиме контракт з одним під-
приємством, а Укроборонпром 
на свій розсуд, без згоди іно-
земного контрагента вилуча-
тиме одного українського пар-
тнера і замість нього надавати-
ме іншого. 
 Хто ж із потенційних пар-
тнерів наражатиме себе та 
свій бізнес на свавілля Укр-
оборонпрому і про який інвест-
клімат України можна гово-
рити? Трудові колективи по-
тужних підприємства ОПК, 
які з радянських часів мають 
об’єкти соціально-культурно-
го призначення (гуртожитки, 
поліклініки, дитячі комплек-
си, бази відпочинку тощо), бу-
дуть відсторонені від майнових 
питань. Завдяки ним за віднос-
но невеликих зарплат є змога 
залучати кваліфіковані кад-
ри, в тому числі молодь. Вилу-
чення таких об’єктів для при-
ватизації призведе до відтоку 
кваліфікованих кадрів, нега-
тивно вплине на їхню спромож-
ність розробляти/випускати 
складну наукоємну продук-
цію.
 Крім того, Укроборон пром 

(стаття 10) отримує право під 
час проведення реорганіза-
ції підприємства не застосову-
вати, зокрема, положення за-
конодавства і договорів щодо 
необхідності одержання зго-
ди кредиторів стосовно заміни 
боржника в зобов’язанні (пе-
реведення боргу). Тобто, вам 
заборгувало одне підприємс-
тво, а Укроборонпром замінює 
його на безнадійного банкрута 
і ваші гроші — тю-тю, а креди-
тор не має права вимагати за-
безпечення зобов’язань, їх ви-
конання або дострокового при-
пинення. Так що позичати гро-
ші будь-якому підприємству 
Укроборонпрому тепер небез-
печно. 
 Апетити УОП у законопро-
єкті зростають. На підготов-
чій фазі запропонованих «ре-
форм» він бажає отримати пра-
во на заміну обтяженого майна 
(стаття 11 законопроєкту). Це 
стосується майна підприємства 
або господарського товариства, 
на яке накладено арешт під час 
здійснення виконавчого про-
вадження, адміністративний 
арешт майна або яке передано 
в податкову заставу. За рішен-
ням УОП таке майно заміню-
ють іншим, ринкова вартість 
якого не є меншою. Тобто за-
мість літака, обладнання або 
інших ліквідних активів Ук-
роборонпром надасть... що за-
вгодно, вилучивши таке май-
но теж у кого завгодно, аби за-
гальна ціна (теж цікавий мо-
мент — встановлення реальної 
ціни) була однакова. Реєстра-
ційні дії стосовно припинен-
ня обтяження майна, яке замі-
нюється, проводить відповід-
ний уповноважений орган або 
посадова особа невідкладно, не 
пізніше наступного робочого 
дня після одержання докумен-
тів від підприємства. І отримає 
кредитор кілька тонн піску або 
металобрухт замість конкрет-
ного ліквідного майна. 
 Небезпечною для ОПК є 
стаття 12, яка надає право 
Укроборонпрому передава-
ти ФДМУ для їхньої подаль-
шої приватизації підприємс-
тва, «які відповідно до законо-
давства можуть бути привати-
зовані, не задіяні у виконанні 
державного оборонного замов-
лення (держконтрактів з обо-
ронних закупівель) та не здій-

снюють діяльність з виробниц-
тва, розроблення, модерніза-
ції, ремонту, обслуговування, 
реалізації, утилізації озброєн-
ня, військової і спеціальної 
техніки та боєприпасів». В 
умовах відсутності держав-
них цільових програм розвит-
ку визначити потреби держави 
у продукції ОПК на перспекти-
ву практично неможливо. Нап-
риклад, Державна цільова про-
грама розвитку авіапромисло-
вості, розробити яку мало Мі-
некономіки, відсутня як така 
понад 10 років. А без чітких 
часових критеріїв можлива 
необґрунтована приватизація 
підприємств ОПК, у тому числі 
тих, що мають стратегічне зна-
чення для економіки та безпе-
ки держави в інтересах купки 
ділків. Що буде завтра і хто ос-
настить наші Збройні сили та 
військові формування сучас-
ною технікою?
 Укроборонпром у «При-
кінцевих положеннях» зако-
нопроєкту планує ще одне но-
вовведення — «за окремим рі-
шенням УОП його функції як 
суб’єкта управління об’єктами 
держвласності в ОПК можуть 
бути делеговані його учасни-
ку». Тобто визначені Законом 
повноваження щодо управлін-
ня об’єктами державної влас-
ності в ОПК «Укроборонпром» 
планує передавати на свій роз-
суд будь-якому підприємс-
тву зі свого складу. З ураху-
ванням того, що деякі підпри-
ємства планується перетвори-
ти в ТОВ, наглядових рад там 
не буде. Таким чином виникає 
можливість розпоряджатися 
ОПК держави від імені однієї 
фізособи.

Безконтрольний перерозподіл 
майна при корпоратизації
 Корпоратизацією держпід-
приємств ОПК (друга фаза ре-
формування) керуватиме УОП. 
Більшість членів комісії з кор-
поратизації та її голова — його 
представники. УОП визначає 
і персональний склад органів 
управління новоутвореними 
АТ. У відповідності до стат-
ті 7 саме Укроборонпром при-
ймає рішення про подальше 
використання держмайна, що 
не ввійшло до статутних капі-
талів господарських товариств 
ОПК, що дозволяє його безкон-

трольно перерозподіляти. Як у 
пісні: «Сам п’ю, сам гуляю...»
 У статті 5 передбачена при-
ватизація новоутвореного АТ 
«Укроборонпром» і перетво-
рених держпідприємств. За 
рішенням КМУ, вони мають 
право відчужувати пакет ак-
цій у розмірі, що не переви-
щує 25%-1 акція. Крім того, 
АТ «УОП» має право самостій-
но розпоряджатися майном, за 
винятком акцій, відповідно до 
порядку, затвердженого його 
наглядовою радою». Тобто ця 
рада сама визначатиме пере-
лік і спосіб приватизації май-
на ОПК держави, всупереч За-
кону України «Про приватиза-
цію державного і комунально-
го майна».
 У процесі таких перетво-
рень передбачаються дуже див-
ні дії. Наприклад, під час утво-
рення товариства, формуван-
ня його статутного капіталу 
та припинення підприємства 
шляхом перетворення, у тому 
числі під час відступлення пра-
ва вимоги, переведення боргу, 
не застосовуються положен-
ня законодавства і договорів 
щодо проведення екологічно-
го аудиту підприємства; об-
межень у розпорядженні май-
ном, встановлених для об’єктів 
держвласності, що не підляга-
ють приватизації, та інше. Зно-
ву надається можливість для 
розпродажу держмайна ОПК?
 Згідно зі статтею 14, внесен-
ня нерухомого майна підпри-
ємств у статутний капітал това-
риства здійснюється без попе-
редньої держреєстрації права 
держвласності, права госпо-
дарського відання або права 
оперативного управління під-
приємств на вказане майно, а 
переоформлення документів, 
що посвідчують права власності 
на об’єкти нерухомого майна, 
внесені до статутного капіталу 
товариства, здійснюється това-
риством упродовж трьох років 
із дня держреєстрації товарис-
тва (стаття 17). Мабуть, щоб за 
цей час і майно неможливо було 
повернути і термін позовної дав-
ності збіг. Згідно з цією ж стат-
тею, акт приймання-передаван-
ня майна до статутного капіта-
лу УОП або АТ «УОП» стає... 
право встановлювальним доку-
ментом.

Продовження — стор. 6
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Було ваше — стане наше?
Фото з сайта 112.ua.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Віддам «оборонку» в приватні руки
Прийняття законопроєкту №3822 призведе 
до руйнації ОПК держави і, як наслідок, 
втрати її незалежності та суверенітету

■

Віктор ШТОЛЬЦ

Головне управління Верховної Ради України у висновку на за-
конопроєкт «Про особливості реформування підприємств обо-
ронно-промислового комплексу державної форми власності» 
№3822 вказує на 12 принципових положень, неврегульованих 
документом. Проте за рекомендацією парламентського Коміте-
ту з питань національної безпеки, оборони і розвідки Верховна 
Рада 29 січня прийняла законопроєкт у першому читанні. 
Документ є квінтесенцією поглядів Укроборонпрому (УОП) на 
реформи. І процес реформування розподіляє на три фази: 
підготовчу, перетворення (корпоратизацію) самого Укроборон-
прому та держпідприємств ОПК, щодо яких він виконує функції 
управління від імені держави. До статутного капіталу новоут-
вореного акціонерного товариства (АТ) вносяться пакети акцій 
господарських товариств. Третя фаза — діяльність де-факто 
холдингової компанії на чолі з новоутвореним АТ «Укроборон-
пром».
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Олег БОРОВСЬКИЙ

У понад 75 містах Росії, зокрема й 
в окупованому нею Криму, в неді-
лю, 31 січня, пройшли акції протесту  
проти арешту опозиціонера Олексія 
Навального. Люди вийшли на вули-
цю з гаслами «Звільнити Навально-
го» та «Росія без Путіна». Поліція та 
росгвардійці жорстоко розганяли мі-
тингувальників, застосовуючи проти 
них фізичну силу, відбувалися аре-
шти незалежних журналістів. Пор-
тал «Медуза» також повідомив, що 
поліцейські застосували проти про-
тестувальників сльозогінний газ та 
електрошокери-паралізатори. Учас-
ники протестів записували ці сутички 
на мобільні телефони і публікували в 
мережі. У протестах брала участь пе-
реважно молодь, яка наголошувала, 
що настав час змін. 

«Усі революції однаково 
закінчуються»
 Російський правозахисний пор-
тал «ОВД-Інфо», який відстежує 
долю затриманих на акціях протесту, 
повідомив наприкінці дня неділі, що 
в низці міст Росії затримали кiлька 
тисяч людей. Найбільше — у Москві 
й Санкт-Петербурзі, де за ґрати пот-
рапило понад тисячу протестуваль-
ників у кожному з міст. Також, за да-
ними «ОВД-Інфо», станом на 17.00 за 
московським часом (16.00 за Києвом) 
було затримано щонайменше 82 жур-
налісти в 31 місті Росії. Таким чи-
ном, число затриманих уже переви-
щило кількість тих, кого затримали 
на попередніх аналогічних акціях на 
підтримку Навального по всій Росії 
понад тиждень тому — тоді, 23 січ-
ня, їх було понад 4 тисячі.
 У Москві хапати людей на вули-
цях почали ще за дві години до почат-
ку протестів. Тут до протестувальни-
ків приєдналася дружина арештова-
ного Олексія Навального Юлія. Вона 
та інші учасники протесту йшли у 
напрямку СІЗО «Матроська тиша», 
де утримують опозиціонера. Згодом 
штаб Навального в соцмережі «Твіт-
тер» повідомив, що Юлію Наваль-
ну затримали. Втім того ж дня і від-
пустили. На попередній акції про-
тесту її також затримали силовики.
 Є потерпілі, але їхнє число не ві-
доме, бо люди не звертаються по ме-
дичну допомогу, побоюючись бути 
заарештованими. Натомість про-
владні ЗМІ мальовничо розпису-
ють  «страждання» так званих пра-
воохоронців. Росгвардійцю пшикну-
ли в обличчя з газового балончика, 
а інший омонівець помітно кульгав. 
Певно, пошкодив ногу, б’ючи нею 
демонстрантів. Чи жінок у живіт, 
як це було в Санкт-Петербурзі під 
час протестів 23 січня. 
 Член Ради при президенті РФ iз 
розвитку громадянського суспільс-
тва і прав людини Шота Горгадзе за-
явив після закінчення недільного 
побоїща в Москві, що провокаторів 
і учасників неузгоджених акцій, які 
нападали на поліцію, слід суворо ка-
рати. Про це повідомляє ТАСС. «Що 
стосується випадків нападу на спів-
робітників правоохоронних органів, 

— це неприпустимо і дуже небезпеч-
но. Тому тут, звичайно ж, необхідно 
припиняти, виявляти провокаторів і 
порушників закону і суворо їх кара-
ти», — йдеться в повідомленні. 
 Врозумляти противників Кремля 
взялася також Російська православ-
на церква. Патріарх Московський 
і всієї Русі Кирил заявив, що кри-
за покоління змушує молодь втра-
чати життєві орієнтири, повідомляє 
ТАСС. «Нерідко молодь наша бук-
вально впадає в безумство, втрачаю-
чи всякі життєві орієнтири. Повинні 
формуватися правильні думки, пра-
вильні переконання, які могли б дати 
гідну відсіч всяким руйнівним впли-
вам», — сказав він, коментуючи не-
дільні події. На підростаюче поколін-
ня, вважає він, великий вплив мають 
сьогодні ЗМІ, телебачення та інтер-
нет, з якими батькам важко конку-
рувати.
 А глава Патріаршої ради з куль-
тури митрополит Псковський і Пор-
ховський Тихон (Шевкунов) заявив, 
що революція 1917 року зруйнувала 
Російську імперію, і закликав «не бу-
дувати ілюзій», оскільки всі револю-
ції «приблизно однаково закінчують-
ся». Про це повідомляє РІА «Ново-
сті». Він наводить приклад лютневої 
революції 1917 року, яку здійснила 
російська еліта, внаслідок чого Росія 
поринула в «пучину страшних бід». 
«Бо виявилося, що керувати Росією 
— не таке вже й просте завдання», — 
наголосив митрополит Тихон, підво-
дячи до думки, що революції — зло, 
тому треба продовжувати молитися 
на єдиного батюшку-царя.

«Друзі Путіна» можуть потрапити 
під санкції США 
 Уповноважена з прав людини в 
РФ Тетяна Москалькова заявила 
про акти агресії і провокації на не-
узгоджених із владою акціях. Про 
це повідомляє РІА «Новості». «Як 
уповноважений з прав людини я 
зобов’язана відстоювати права не 
тільки учасників несанкціонованих 
акцій, а й співробітників Росгвардії, 
МВС, які перебувають при виконан-
ні своїх обов’язків», — сказала Мос-
калькова. 
 Сполучені Штати засуджують 
застосування сили проти протес-
тувальників у Росії, йдеться в за-
яві Дер жавного департаменту США 
31 січня. «США засуджують засто-
сування російською владою жорс-
ткої тактики проти мирних протес-
тувальників і журналістів другий 
тиждень поспіль», — наголошуєть-
ся в заяві американського зовніш-
ньополітичного відомства. Держав-
ний департамент закликає російсь-
ку владу звільнити затриманих за 
«здійснення своїх прав людини», в 

тому числі — російського опозиціо-
нера Олексія Навального. Подібну 
заяву поширив і ЄС.
 Натомість заснований російським 
опозиціонером Олексієм Навальним 
Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на-
правив на ім’я президента США Джо 
Байдена список 35 росіян, «які відіг-
рають ключову роль у посiбництві 
Путіну», і закликав позбавити їх до-
ступу до американських фінансових 
установ та заборонити в’їзд у США. 
Про це в суботу, 30 січня, повідомив 
виконавчий директор ФБК Володи-
мир Ашурков під час відеозв’язку з 
американськими журналістами.
 Ці санкції будуть набагато ефек-
тивнішими, ніж попередні заходи 
США і їхніх союзників, які спрямо-
вані на стримування дій Кремля, за-
значив він. Глава ФБК вказав, що 
донині штрафні заходи Сполучених 
Штатів і ЄС були зосереджені в ос-
новному на менш високопоставле-
них представниках РФ, які не во-
лодіють активами за кордоном і не 
їздять туди, тому зазначені обме-
ження не принесли належного ре-
зультату. Речниця Ради національ-
ної безпеки президента США Емілі 
Хорн підтвердила отримання листа 
ФБК. ■

Москва, 31 січня 2021 року.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 За даними білоруського правозахисного 
центру «Вясна», в Мінську та кількох інших 
містах Білорусі під час проведених у неді-
лю, 31 січня, акцій протесту було затримано 
щонайменше 167 осіб. Список із прізвища-
ми затриманих постійно оновлюється на сай-
ті центру. Більшість затримань відбулося в 
Мінську. Раніше правозахисники повідомля-
ли, що серед затриманих опинилися й швей-
царська журналістка Люція Чіркі, однак потім 
її відпустили.
 Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 
року тривають акції протесту проти підсум-
ків виборів президента, офіційним перемож-
цем яких було оголошено Олександра Лука-
шенка, що незмінно займає посаду прези-
дента країни з 1994 року. Як правило, акції 
протесту відбуваються у вихідні й зазви-
чай наражаються на жорсткі дії білорусь-
ких силовиків. Останнім часом акції протесту 
змінили формат і проходять вони не в цен-
трі, а в різних районах Мінська. Виступи 31 
січня були 176-м днем протестів від моменту 
оголошення результатів президентських ви-
борів. Білоруська опозиція протестує під іс-
торичним біло-червоно-білим прапором Бі-
лоруської народної республіки (проголоше-
на 1918 року), який влада тепер хоче визнати 
екстремістським і заборонити.
 Генеральний прокурор Білорусі Андрій 
Швед також пропонує внести до Криміналь-
ного кодексу республіки зміни, які дозволять 
притягувати до кримінальної відповідаль-
ності учасників неузгоджених акцій протесту.

■

ПРОТЕСТИ

«Спека» в останній день 
січня
Понад п’ять тисяч 
затриманих у Росії 
під час недільних акцій 
на підтримку Олексія 
Навального

■

Закінчення. Початок — стор. 5

Комерційна структура усуне держвладу від ОПК 
 Особливість проведення третьої фази рефор-
мування УОП — надання йому «Прикінцевими 
положеннями» законопроєкту майже необме-
жених прав та функцій щодо підприємств, паке-
тами акцій яких він планує управляти і розпо-
ряджатися. Це затвердження їхніх статутів та 
змін до них, призначення на посаду та звільнен-
ня з посади керівників підприємств, укладання 
і розірвання з ними контрактів, моніторинг фін-
діяльності, погодження укладання підприємства-
ми договорів про спільну діяльність (на даний час 
функція КМУ). Крім цього — здійснення контро-
лю за діяльністю підприємств (процедурами, які 
сам і встановлює), надання підприємствам згоди 
на оренду держмайна і таке інше. УОП «визначає 
порядок і розміри внесків» і продовжує бути пара-
зитуючою структурою на тілі працюючих підпри-
ємств і прокладкою для висмоктування фінансів. 
В іншому випадку їхні активи будуть вилучені 
(перша фаза), а сама юридична оболонка з бор-
гами кредиторів передана ФДМУ на приватиза-
цію. 
 У статті 3 законопроєкту розмір частини при-
бутку, що спрямовується державі на виплату диві-
дендів за результатами фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання, обмежений 
30% всупереч вимогам Закону України «Про уп-
равління об’єктами державної власності», який 
наділяє правом визначення цього показника 
КМУ. 
 У «Прикінцевих положеннях» закріплено 
норму, яка сприятиме тіньовій приватизації ОПК 
через внесення змін до Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна». 
Наприклад, приватизацією додаткових випусків 
(емісій) акцій підприємств ОПК займатиметься 
новоутворене АТ «Укроборонпром» за механіз-
мом та у спосіб, який саме визначить доцільним, 
без дотримання загальнодержавних процедур.
 Усі свої дії УОП планує здійснювати без ура-
хування Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції», адже, згідно з законопроєк-
том, вони не потребують попереднього одержан-
ня дозволу АМКУ. Положення законопроєкту не 
узгоджуються майже з понад десятком базових 
законів держави. Зокрема, це Цивільний та Гос-
подарський кодекси, «Про управління об’єктами 
державної власності», «Про приватизацію де-
ржавного і комунального майна» та ін. 
 У разі прийняття законопроєкту в нинішній 
редакції у державі для ОПК буде штучно ство-
рена друга (паралельна) система законодавства. 
В підсумку, комерційній структурі, а не органу 
держ влади будуть надані майже необмежені пра-
ва щодо управління та розпорядження, включаю-
чи приватизацію, майном та майновими правами 
ОПК всієї держави. КМУ та Мінстратегпром пере-
творяться на сторонніх спостерігачів цього проце-
су, не маючи жодного впливу на дії Укроборонпро-
му. У керівництві УОП, швидше за все, побачимо 
знайомі обличчя його нинішніх керівників, але го-
ловне, що фактично декілька фізосіб робитимуть із 
підприємствами ОПК що завгодно. 
 Упроваджуються непрозорі механізми прива-
тизації об’єктів держвласності в ОПК за схемами 
та рішеннями обмеженого кола людей — керівни-
ків УОП. Заходи, що пропонуються Укроборонпро-
мом, не базуються на жодному техніко-економіч-
ному обґрунтуванні, розрахунку ймовірних ризи-
ків та заходів щодо їх мінімізації. У підприємств 
ОПК вилучаються права, вони перестають бути не-
залежними суб’єктами господарських відносин і 
залежать від рішень комерційної структури.
  Численні дослідження, у тому числі ФДМУ, 
свідчать, що зміна організаційно-правової форми 
(державного чи казенного підприємства на госпо-
дарське товариство) і форми власності (приватиза-
ція) абсолютно не впливає на їх фінансово-еконо-
мічні показники. Більше того, акціонерна форма 
власності є складнішою та коштовнішою, в порів-
нянні з держпідприємством. Введення наглядо-
вих рад з їх багатотисячними зарплатами не ви-
рішить реальних проблем підприємств (застаріле 
обладнання, відсутність сталого держзамовлення, 
кадрові питання тощо). Навпаки, наглядові ради 
висмоктуватимуть кошти підприємств і стануть 
причиною внутрішніх конфліктів iз працівника-
ми, зарплати яких значно нижчі. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Віддам 
«оборонку» 
в приватні руки

■
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 Нарешті і я напишу про 
прем’єру документального філь-
му «Трохи нижче неба».
 Я з усім цим повинен був по-
жити пару днів. Та й написали 
про нього багато хто — добре і 
детально. Я навіть думав узагалі 
від цього «відпетляти» — якраз 
через те, що «все вже сказали». 
І тому, що фільм змусив знову 
пережити і продумати не тільки 
його події, а й багато зі свого.
 Але потім зрозумів. Саме 
тому — напишу.
 «Трохи нижче неба» вийшов 
особливим фільмом. Докумен-
тальних фільмів про війну і без-
посередньо про ДАП знято вже 
багато. І кожен вкладає свою цег-
лину в загальну «стіну пам’яті». 
Але тим, хто робив цей фільм 
вдалося показати цей малень-
кий шматочок правди про війну 
в таких гранях і деталях, що він 
пройшовся по душі наждаком, 
навіть у мене — давно огрубіло-
го, і тих, хто бачив подібне свої-
ми очима.
 Це не фільм про всю історію 
ДАП. Це не є хронологією і пере-
рахуванням учасників. Це не ба-
тальне полотно, і не «військовий 
хорор». «Море крові і вогню» че-
кати не треба. Це тут представле-
но рівно настільки — щоб пока-
зати без перебільшень той «фон», 
який був щоденною «рутиною» 
для всіх учасників подій. Але і 
цього цілком достатньо.
 Це кілька людських історій. 
Про життя і смерть тих, кого 
звикли називати «кіборгами». В 
розповідях побратимів, друзів, 
близьких, батьків і дітей за-
гиблих. Це ті самі «грані» і «де-
талі», з яких складаються най-
переконливіші і найправдивішi 
картини. Це не просто мож-
ливість на 56 хвилин опинити-
ся там, поруч. Це можливість 
хоч трохи відчути в комплек-
сі — навіщо, як і за що. Так як 
вони. Люди, що прийшли три-
мати ДАП. Вони не були нав-
мисно зібраними з безстраш-
ності і витривалості кіборгами. 
Це в більшості — люди, які ще 
декілька місяців тому були та-
кими ж, як і всі. Звичайними 
мирними людьми. Просто вони 
залишили свій маленький світ і 
рідних. Ненадовго, щоб відбити 
навалу. Але для багатьох вияви-
лося — назавжди.
 Тому зараз я повинен сказа-
ти головне, заради чого я все це 
пишу.
 Я часто чую від хороших лю-
дей: «Я не можу змусити себе 
дивитися це. Це дуже важко, це 
надовго виводить мене з рівнова-
ги».
 Коли це говорять ті, хто все це 
пройшов на будь-якому з рівнів, 
або ті, хто був щільно поруч, — 
я їх розумію. Занурюватися в це 
знову — це як шити рану по жи-
вому. Я сам пишу тільки сьогод-
ні — саме з цієї причини.
 І коли я чую це від щирих, 
чистих і переконаних людей — 
теж розумію. Вони і так iз нами. 
Вони і так підтримують і ро-
зуміють нас. Вони відчувають 
біль, коли чують про нові втрати. 
Вони завжди підставлять плече.
 Але.
 Коли за щось борешся. Коли 
щось підтримуєш. Коли ро-
зумієш, що ти віддаєш багато для 
загального — завжди є той, хто 
вже віддав усе. Це потрібно диви-
тися. Щоб прийти до остаточного 
розуміння, заради чого все це. І 
заради чого ти робиш це. Не тіль-
ки завдяки висновкам свого ро-
зуму, картинам, складеним уя-
вою, і реакцією серця.
 Треба подивитися на все це 
своїми очима. Хоча б збоку. Хоча 

б ці самі 56 хвилин. Спробувати 
відчути. Може бути — пережи-
ти біль і безсонну ніч. Може бути 
— відчути себе пригніченим і ви-
битим iз колії. Пожертвувати де-
яким часом свого звичного існу-
вання.
 І зрозуміти. Зрозуміти до кін-
ця своє власне «в ім’я чого?».
 Адже це не вигаданий фільм 
жахів — можна не любити і не 
дивитися. Це те, що було в реаль-
ності. І від цього нікуди не піти. І 
якщо ти не готовий пожертвува-
ти власними почуттями і рівно-
вагою, щоб доторкнутися до цьо-
го — щось не так у твоїх словах 
про «розуміння» і «співпережи-
вання». Щось не так у чесності 
перед самим собою. І це варто по-
долання.
 Я бачив людей у залі після 
того, коли ввімкнули світло. Ба-
чив їхнi обличчя і очі. Чув, що 
вони говорили. І розумів — цей 
фільм повинні бачити.
 Я виходив із залу на крок по-
переду Петра і Марини Порошен-
кiв. І чув, про що вони говорять. 
Тихо-тихо.
 І коли Пороха зупинили жур-
налісти — він, який звик говори-
ти голосно, ніяк не міг вийти на 
«нормальну гучність». Я знаю 
механіку голосу. І знаю, що таке 
«здавило горло». Це не імітуєть-
ся. Це організм робить сам, неха-
рактерним скороченням м’язів.
 Його інтерв’ю бачили багато з 
вас, і немає сенсу його переказу-
вати.
 Але є головне, що можна виді-
лити. Цей фільм повинні побачи-
ти мільйони. І таку роботу треба 
підтримувати (а в команди філь-
му в плані — ціла низка подібних 
стрічок).
 І я згоден iз ним. Повинні по-
бачити — щоб багато що згада-
ти і зрозуміти. Зараз це потрібно 
більш ніж будь-коли.
 І повірте мені — якщо він 
так сказав — цей фільм побачать 
мільйони. Принаймні їм нада-
дуть таку можливість.
 Тому, що в ньому є головне. 
У маленькій стрічці, яку створи-
ла маленька група переконаних 
людей. Своїми силами і за свій 
кошт. Але за дією він сильніший 
і чеснішiй, ніж деякі зi щедро 
профінансованих стрічок.
 Цей фільм потрібно дивити-
ся. Навіть не «в пам’ять про за-
гиблих». Для себе потрібно. Піс-
ля нього багато остаточно стане 
на свої місця.
 У залі були кілька хороших 
людей, які прийшли на моє про-
хання. І я бачив, що вони пере-
жили біль. І я бачив, як хтось із 
них йшов мовчки, не маючи сил 
на слова.
 Дякую їм за подолання 
себе. Тепер вони ще краще бу-
дуть розуміти те, що до кінця 
розумію я.
 Дякую «батькові» фільму 
Михайлові Ухману і режисе-
ру Руслану Горовому. Дякую 
всім, хто робив цей фільм. Дя-
кую всім, кого я побачив у цьо-
му фільмі. Низький вам уклін.
 І дякую тим, про кого він. 
Шкода, нікому з вас я вже не змо-
жу подякувати особисто. Але за-
вдяки вам тепер багато хто зро-
зуміє все ще краще.
 Усе — це відповіді на запи-
тання «Навіщо було тримати 
ДАП?», «Заради чого все?» i 
«Що робити далі?».

 P.S. Після фільму ми спіл-
кувалися з його творцями в колі 
тих, хто був «усередині» подіб-
них стрічок. Не тільки в ДАПі. 
Думок було багато. Від «так 
і треба робити» — до «можна 
було зробити краще». Але ніхто 
з нас не сказав — «цього не треба 
було робити». І всі сказали: «Дя-
кую!»
 Це важливо. Просто по-
дивіться. ■

ДОСЛІВНО

 Київ, Луцьк — перші покази 
фільму про кіборгів відбулися, кон-
статував Михайло Ухман. Попереду 
Тернопіль, Львів, Рівне.
 «Ще два роки тому я зi своїм поб-
ратимом Сергієм Коновалом розпоча-
ли збирати інформацію про кіборгів, 
— розповідає доброволець iз липня 
2016 року Михайло Ухман, журналіст 
iз Тернопільщини, тексти якого дру-
кувала й «Україна молода». — Ми 
об’їздили всю Україну в пошуках тих 
хлопців, які воювали в Донецькому 
аеропорту і потрапили в полон після 
того, як російські терористи підірва-
ли руїни летовища. 
 Ми вирішили, що це буде доку-
ментальний фільм про українських 
воїнів, котрі зуміли зробити немож-
ливе: вистояти, витерпіти і не здати-
ся. Навпаки, своєю хоробрістю і зви-
тягою вони відправили в пекло сотні 
московських покидьків, які окупува-
ли нашу землю.
 Сценарій фільму будувався на 
життєвих історіях чотирьох хлопців 
iз 80-ї бригади Збройних сил Украї-
ни, які загинули в січні 2015 року, 
захищаючи аеропорт: Ігоря Римара, 
Володі Труха, В’ячеслава Мельника 
й Івана Вітишина.
 Як це буває під час такої роботи, 
час породжує зміни. До нашого про-
єкту долучився відомий українсь-
кий режисер, письменник, журналіст 
Руслан Горовий». 

■

Кіборги Ігор Римар, Володя Трух, В’ячеслав Мельник та Іван Вітишин. ❙

На прем’єрі у столичному Будинку кіно побував й ексбранець Кремля 
Володимир Балух, який реабілітується після побиття в Києві ще восени 
(праворуч).

❙
❙
❙

Михайло Ухман і Руслан Горовий.❙

ПРЕМ’ЄРА

По душі наждаком 
У Києві представили документальний фільм про війну і ДАП «Трохи нижче неба»

■
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Посадка за Карпатами
 Влада України включила у 
держкошторис побудову летови-
ща на Закарпатті: проєкт дозво-
лить «інтегрувати» прикордон-
ний і «наполовину угорський» 
регіон до України. Тож одним із 
нововведень Державного бюдже-
ту на 2021 рік є виділення кош-
тів на розвиток регіональних ае-
ропортів. Таким чином уряд не 
відступає від власної ідеї розвит-
ку внутрішніх авіаперевезень і 
прагне зв’язати між собою відда-
лені регіони, наприклад Закар-
паття і Запоріжжя. І якщо в ос-
танньому новий, сучасний аеро-
порт нещодавно було відкрито, 
то проблемне летовище в найза-
хіднішому регіоні вимагає біль-
ше зусиль. 
 Будівництво нового аеропор-
ту в Закарпатській області запла-
новано до 2023 року. Інвестиції 
в будівництво, за попередніми 
оцінками, повинні скласти від 3 
до 4 млрд гривень. Як зазначив 
голова Державного агентства ін-
фраструктурних проєктів Украї-
ни Кирило Хомяков, нове лето-
вище на Закарпатті мають намір 
зводити в рамках державно-при-
ватного партнерства, де держава 
візьме на себе витрати на будів-
ництво аеродрому, а приватний 
інвестор повинен буде побудува-
ти термінал.
 Станом на сьогоднішній день 
Кабмін затвердив виділення 30 
млн гривень на передпроєктні і 
проєктні роботи для будівництва 
нового аеродрому. «Перед визна-
ченням оптимального місця роз-
ташування буде проведена аерофо-
тозйомка місцевості для вивчення 
висотних перешкод та інших чин-
ників: типу земель, наявності ма-
гістральних споруд, близькості 
до основних інфраструктурних 
об’єктів тощо. Після передпроєк-
тних робіт буде обрано генераль-
ного проєктувальника аеродро-
му, паралельно розроблять інвес-
тиційний план та оцінку впли-
ву на навколишнє середовище, 
а далі буде етап безпосереднього 
будівництва аеродрому», — ска-
зав Хомяков, додавши, що довжи-
на злітно-посадкової смуги складе 
не менше 2500 м, що дозволить їй 
приймати повітряні судна типів 
А320 і В737.
 За словами міністра інфра-
структури України Владислава 
Криклія, пасажиропотік ново-
го аеропорту планується на рівні 
200—300 тис. осіб на рік із мож-
ливим збільшенням до 500—600 
тисяч. «На жаль, на сьогодні єди-
ний діючий аеропорт в регіоні — 
в Ужгороді, функціональні мож-
ливості якого обмежені у зв’язку 
зі складністю зльоту і посадки 
через територію Словаччини і 
неможливістю обслуговування 
літаків класу B737-A320», — за-

значив Криклій.
 Станом на сьогоднішній день 
проєктувальники обирають між 
двома ділянками: у Мукачево-
му та селі Середнє. Далі виз-
начать найоптимальніше міс-
це для розташування злітно-
посадкової смуги. За словами 
Хомякова, раніше робоча ко-
місія у складі фахівців Мінін-
фраструктури, Держагентства 
інфраструктурних проєктів, 
Державіаслужби та Украеро-
руху розглянула чотири місця 
розташування: Хуст, Ратівці, 
Середнє і Мукачеве.
 «Обрали Середнє та Мукаче-
ве — місця, де розміщення сму-
ги буде можливим без тих об-
межень щодо довжини та мож-
ливості зльоту/посадки, які є 
наразі в Ужгороді. У Хусті ді-
лянка обмежена існуючими 
місцевими дорогами та спору-
дами рибного господарства. У 
Ратівцях ділянка розділюється 
на 3 частини магістральним га-
зопроводом та нафтопроводом 
«Дружба», що потребує їх вине-
сення за межі забудови. Також 
максимальна близькість до кор-
дону — 7 км, а це значить, що є 
обмеження для проєктованого 
об’єкта», — пояснив Хомяков.
 Перший етап проєктування 
вже розпочато: інженерно-гео-
дезичні вишукування для визна-
чення висотних перешкод. Далі 
визначатимуть найоптимальні-
ше місце для розташування зліт-
но-посадкової смуги та розпоч-
нуть роботу над проєктуванням.

Мільйони на автобан
 Тим часом стало відомо: 
Угорщина планує надати кре-
дит на 50 мільйонів євро для 
будівництва доріг та інфра-
структури у Закарпатській об-
ласті. Про це міністр закор-
донних справ Угорщини Петер 
Сійярто заявив нещодавно  на 
спільній пресконференції з го-
ловою МЗС України Дмитром 
Кулебою в Києві. 
 «До цього моменту ми нада-
ли гранти на суму 16 мільярдів 
форинтів (понад 1,5 мільярда 
гривень. — Ред.), йдеться про 34 
тисячі проєктів. У рамках цього 
маємо ще 22 мільярди форинтів 
(понад 2 мільярди гривень. — 
Ред.) — це гранти для Закарпат-
тя», — заявив Сійярто, додав-
ши, що Угорщина готова «про-
довжити автостради М3 та М31 
до кордону з Україною і взяти 
участь у розбудові інфраструк-
тури з українського боку».
 Також він розповів про на-
міри збудувати новий прикор-
донний пункт. «Ми вже підго-
тували, розробили проєкт мо-
дернізації моста через Тису в 
Захоні (прикордонний пункт 
на українсько-угорському кор-

доні з боку Угорщини. — Ред.) 
і хотіли б його реалізувати. Ми 
хотіли б відкрити новий при-
кордонний пункт між Великим 
Ходасом і Великою Паладдю», 
— констатував посадовець. Він 
також додав, що напередодні 
угорська сторона передала Ук-
раїні 50 апаратів штучної вен-
тиляції легень, 46 із них — для 
лікарень поза межами Закар-
патської області. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

На схід чи на захід?
Закарпатська область нині перебуває в інфраструктурній 
віддаленості від інших регіонів України, і цей фактор має 
негативний вплив на політичну ситуацію у краї

■

Аеропорт в Ужгороді фактично не працює: розвиткові заважає близькість 
до Словаччини і коротка смуга.
Фото з сайта bykvu.com.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Дефіцит державного бюджету України в 2020 році, за 
підрахунками голови Рахункової палати України Валерія Пац-
кана, зріс у 2,7 раза в порівнянні з 2019 роком і склав 217 
млрд грн. Це, за його словами, рекордний показник за ос-
танні 10 років. 
 При цьому ситуація виявилася трохи кращою, ніж перед-
бачали раніше, і дефіцит виявився на 27,8%, або на 83,4 млрд 
грн, меншим від запланованого. Зменшенню дефіциту спри-
яло невиконання плану витрат держбюджету на 5%, або на 
67,3 млрд грн. Це дозволило зберегти дефіцит у встановле-
них законом межах у 298 млрд грн.
 Серед невитрачених коштів, за інформацією Державної 
казначейської служби, — 5,3 млрд грн невикористаних за-
лишків освітньої субвенції, яка спрямовується місцевим бю-
джетам на заробітну плату педагогічних працівників установ 
загальної середньої освіти.

 Як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, 
залишки освітньої субвенції в 24 обласних бюджетах станов-
лять 1,6 млрд грн, в 401 районному бюджеті — 1,3 млрд грн, 
в 100 бюджетах міст обласного значення — 0,7 млрд грн, у 
776 бюджетах ОТГ — 1,7 млрд грн. І лише в 209 громадах 
витратили всі кошти, спрямовані на освітні субвенції. 
 «Залишки освітньої субвенції — це той ресурс, який пови-
нен бути спрямований органами місцевого самоврядування на 
підвищення якості освіти та забезпечення належного доступу до 
нього. Поки не може не турбувати те, що, наприклад, за інформа-
цією Українського центру оцінювання якості освіти, в 2020 році 
38% випускників здали ЗНО з української мови на початковому 
і середньому рівнях», — зазначив Єрмоличев, додавши, що за 
результатами аналізу мережі закладів загальної середньої осві-
ти встановлено неефективне використання бюджетних коштів в 
обсязі понад 1,5 млрд грн у 2020 році, коли надлишково профі-
нансували понад 4 тис. шкільних класів. За словами чиновника, 
йдеться, зокрема, про мережі малокомплектних шкіл. ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Формування ще одного потенційно сепаратистського регіону в Україні — на Закар-
патті — частково можна пояснити економічними факторами. З одного боку, трудова 
міграція — до епідемії коронавірусу, з другого — відстані та існуюча нині інфраструк-
тура регіону також орієнтують регіон у бік Європи. Адже до Будапешта значно ближ-
че, ніж до Києва, — до останнього ж треба їхати малокомфортабельним і повільним 
потягом або автодорогами низької якості. За винятком хіба що деяких ділянок траси 
Київ—Чоп, яка назагал поступається якісним східноєвропейським автомагістралям. 
Не вдасться подолати цю відстань і повітрям, адже єдиний в регіоні аеропорт більше 
закритий, ніж працює. 
Проте сьогодні ситуація, здається, почала змінюватися. 

ПРОЄКТИ

 Небо, відкрите не для всіх
 Україна продовжує лібералізувати своє авіаційне законодавство. Коли 
нарешті скасують пандемічні обмеження, наша держава, можливо, приєд-
нається до довгоочікуваної програми «Відкрите небо». Основна частина уго-
ди стосується технічних регламентів, які повинна імплементувати Україна 
для забезпечення контролю за безпекою авіації.
 Також угода включає два етапи лібералізації ринку. Після її підписан-
ня між Україною та країнами ЄС будуть скасовані квоти на польоти. Це озна-
чає, що будь-яка європейська чи українська авіакомпанія зможе виконувати 
необмежену кількість рейсів з України в будь-які аеропорти ЄС.
 На наступному етапі європейські авіакомпанії зможуть виконувати ка-
ботаж — внутрішні рейси в Україні без необхідності отримання українсько-
го сертифіката експлуатанта. Однак угода не передбачає аналогічних прав 
для українських авіаперевізників — вони не зможуть літати, наприклад, між 
містами Польщі, Німеччини або Франції.
 Парафування угоди, як відомо, відбулося в листопаді 2013 року під час 
саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Підписати документ повинні були 
в 2014 році, проте цього досі не сталося. Офіційною причиною в Мінінф-
раструктури України назвали «незавершення стороною Євросоюзу процесу 
внутрішнього узгодження редакції визначення «територія» в контексті пи-
тання Гібралтару». Очікується, що це питання буде врегульовано після за-
вершення виходу Великобританії з Євросоюзу.
 Наступна дата, коли можуть підписати документ, — 11 лютого, на за-
сіданні Ради асоціації «Україна—ЄС». Міністр інфраструктури Владислав 
Криклій сподівається, що підписання угоди про Спільний авіаційний про-
стір між Україною та Європейським Союзом відбудеться найближчим часом, 
і Україна розраховує на підтримку ЄС у цьому питанні. 

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ

 2021 рік — половина 2019-го
 Повернутися на докарантинний рівень авіасполучення в Україні можна за 
умови введення вакцинації. Таку думку оприлюднив міністр інфраструктури 
Владислав Криклій. Якщо цьогоріч процес відбуватиметься за наміченим пла-
ном — пройде успішна вакцинація населення, кордони почнуть відкривати і 
не з’являться нові небезпечні штами вірусу, то можна буде говорити про від-
новлення авіасполучень у розмірі половини обсягів 2019 року.
 За його прогнозами, в 2022 році обсяг авіаперевезень складе 75% від пе-
ревезень 2019 року, а в 2023 році обсяг можна буде порівняти з обсягом 2019 
року. Однак прогнози і очікування можуть змінюватися. Адже, наприклад, 
торік кількість перевезень склала 28% від усього обсягу 2019 року.

■

■

ОТАКОЇ!

 Школа грошей не потребує?
 Українські освітяни не витратили понад 5 млрд гривень,   
 виділених їм із держбюджету у вигляді субвенцій

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Злітка для безпілотників
 Неподалік від Києва збудують спе-
ціальне летовище для дронів. У ново-
му аеропорту можна буде випробову-
вати будь-які види безпілотників. Як 
розповів керівник Всеукраїнської фе-
дерації власників безпілотників Та-
рас Трояк, проєкт мають завершити до 
2025 року. За його словами, до цьо-
го часу ринок безпілотників в Україні 
збільшиться. Тому наявність спеціаль-
ного майданчика для обслуговування 
та тестування великої кількості літаль-
них апаратів стане просто необхідніс-
тю. Ідея використовувати безпілотни-
ки як кур’єри поступово розвиваєть-
ся. Тому на дахах будинків можуть 
з’явитися мінімайданчики для достав-
ки дрібних вантажів, посилок та їжі.
 Крім аеропорту, в майбутньому пла-
нується розробка і запуск промисло-
вих квадрокоптерів, які будуть збирати 
й аналізувати інформацію і передава-
ти в центри обробки даних. А також роз-
вивається ідея з використанням безпі-
лотників для перевезень товарів. Для їх 
обслуговування та зберігання і потрібні 
спеціальні майданчики.

■
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Винести ялинку
В Україні працюють пункти зі 
збору та утилізації новорічних 
дерев, однак більшість громадян 
все ще викидає їх у смітники 
біля власних будинків
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Ще до закінчення зимових свят у більшості 
міст України почали роботу пункти зі збору та 
утилізації новорічних ялинок. У столиці таких 
пунктів працює понад півтора десятка. І попри 
те, що січень вже добіг кінця, дехто з українців 
тільки зараз приносить новорічну красуню на пе-
реробку. «Ми вже третій рік поспіль не викидаємо 
ялинку, а здаємо її на утилізацію», — розповідає 
«УМ» киянин Денис Вішко. — І цього року щось 
затягнули з традицією. Бо винесли ялинку аж 25 
січня. Зате свято в домі тривало довше. Дуже доб-
ре, що у столиці є більше десятка пунктів, куди 
можна здати дерево. Це і зручно, і корисно». 
 На території виробничих баз районних кому-
нальних підприємств з утримання зелених на-
саджень та лісопаркових господарств підготов-
лені спеціальні майданчики для збору новоріч-
них ялинок. Саме туди українці і можуть їх при-
нести. «Зібрані дерева перероблять на тріску на 
спеціальному механізмі й навесні використають 
для мульчування (захисту ґрунту від пересихан-
ня та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Тому 
ми закликаємо людей подарувати ялиці, сосні чи 
смереці «друге життя», — зазначив в. о. началь-
ника Управління екології та природних ресурсів 
КМДА Олександр Савченко. 
 В Одесі, наприклад, цього року обмінюють 
ялинки на солодощі. Таку акцію запровадили 
одеські комунальники. Закликають не викида-
ти новорічні дерева на смітник, а приносити їх на 
утилізацію. Хочуть не лише уникнути засміче-
ності прилеглих прибудинкових територій, а й от-
римати вторсировину. Цьогоріч, за інформацією 
одеських комунальників, люди активніше, ніж 
раніше, приносять новорічні дерева. Організато-
ри акції запевняють: шоколадних подаруночків 
вистачить на всіх. І мотивують містян та наймен-
ших одеситів дбати про чистоту вулиць. «Було по-
мітне переповнення контейнерних майданчиків, 
адже габаритні ялинки не вміщалися в баки і до-
водилося багато сил витрачати на ліквідацію цих 
звалищ», — зауважує голова дільниці № 7 ЖКС 
«Фонтанський» Гліб Гомонюк. Загалом в Одесі 
відкрили 40 пунктів прийому використаних яли-
нок. Розподілені вони по всіх районах міста. Їхні 
адреси можна знайти на офіційних сайтах міста 
біля моря. 
 А от в Ужгороді пунктів прийому немає: ялин-
ки збирають комунальники і везуть на перероб-
ку. Перед цим ретельно звільняють ялинки від 
залишків новорічних прикрас, ниток та пласти-
ку. Тим часом луцькі комунальники доставля-
ють ялинки у зоопарк. Ними прикрашають воль-
єри, гілочками годують жуйних тварин, а стовбу-
ри подрібнюють і використовують як підстилку. 
Екологи закликають утилізувати дерева правиль-
но, а ще краще — купувати ялинки в горщиках 
і потім пересаджувати. «Щороку, на жаль, має-
мо цю проблему. І добре, що у 2021-му відкрили 
трохи більше пунктів переробки. Однак усе одно 
можемо побачити кожен біля свого дому, скільки 
ялинок лишається біля смітників. І це — шкода 
екології, деревам та нераціональне використання 
природних ресурсів. Тому щороку закликаю ку-
пувати дерева у горщиках— це збереже не лише 
екологію, а й ваш гаманець», — вважає екологи-
ня Варвара Якимчук. 
 Не обійшлося цього року і без конфліктів. 
За утилізацію ялинок в Дарницькому УЗН, що 
в Києві, вимагали гроші. Начебто безкоштовно 
можна прийняти лише одну ялинку. Про це в до-
писі на Facebook написав Cергій Адаменко. Він 
розповів, що ОСББ зібрало ялинки зі всього бу-
динку — 768 квартир — та планувало 27 січня 
вивезти їх на утилізацію. Втім у пункті прийому 
на Сергія чекав «сюрприз». «Сьогодні приїхали, 
щоб домовитись про час. І тут несподіванка: голов-
ний інженер сказав, щоб ми за утилізацію яли-
нок заплатили. Безкоштовно, мовляв, приймають 
лише одну ялинку. Решта — платно», — обурив-
ся киянин. Тому ОСББ прийняло рішення вивез-
ти ялинки на смітник. Нагадаємо, що минулого 
року на переробку в Україні прийняли понад 14 
тисяч ялинок. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині державні лісові 
господарства наразі продовжують 
переробку шишок сосни звичайної 
та заготовляють її насіння. Зага-
лом лісівники Шевченкового краю 
успішно підготувалися до цьогоріч-
ної посадкової кампанії, заготовив-
ши необхідну кількість лісового на-
сіння.
 Як розповідає «УМ» Наталя Се-
геда з Черкаського обласного управ-
ління лісового та мисливського гос-
подарства, лісівники вже заготува-
ли понад 63 тонни лісового насіння. 
З них 32 тонни — насіння дуба зви-
чайного, 19 тонн насіння горіха чор-
ного та понад 800 кілограмів насін-
ня сосни звичайної.
 «Окрім того, наші лісівники 

збільшують кількість видів лісових 
порід. Тож  вони заготовили ще й на-
сіння супутніх деревних та чагарни-
кових порід, зібравши 25 кг насін-
ня лісової черешні, 155 кг липи, 47 
кг — ліщини, 41 кг — берези, 6 кг 
— модрини, 4 кг  — ялини, 1 кг —
груші», — каже пані Наталя.

 За її словами, на об’єктах постій-
ної лісонасіннєвої бази зібрано нині 
10 тис. 165 кг лісового насіння — 10 
тис. 138 кг жолудів дуба звичайного 
та 27 кг сосни звичайної.
 «Наразі триває зберігання лі-
сового насіння. Періодично відбу-
вається контроль за температурою 
та вологістю насіння дуба, що пере-
буває в процесі стратифікації, та на-
сіння сосни, яке зберігається в за-
критих ємностях на складах та в 
холодильних камерах», — пояснює 
Наталя Сегеда. 
 Усі лісогосподарські підприємс-
тва Черкащини заготовили достат-
ню кількість лісового насіння для 
висівання в лісорозсадниках та на 
лісових ділянках. Тож тільки роз-
весниться — візьмуться до роботи й 
будуть саджати нові ліси. ■

ДОВКІЛЛЯ

Сійся, родися
На Черкащині 
заготовили 63 тонни 
лісового насіння

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Освітні заклади Черкащини отри-
мали 63 комплекти STEM-обладнан-
ня для навчання та чотири комплекти 
обладнання STEM-лабораторій. Це до-
волить школярам опанувати техніч-
но складні навички, зокрема, із за-
стосуванням математичних знань і 
наукових понять, підготуватися до 
освіти після школи та до успішного 
працевлаштування. STEM-обладнан-
ня «працюватиме» у кабінетах біоло-
гії, географії, математики, фізики, 
хімії. Тож наразі освітяни Шевченко-
вого краю пізнають ази ефективного 
використання цього нововведення в 
навчальному процесі.
 Про це «Україні молодій» повідо-
мили в Черкаській обласній держав-
ній адміністрації.
 За словами в.о. начальника управ-
ління освіти і науки Черкаської ОДА 
Оксани Сімушіної, загалом STEM-
комплекти отримали 22 школи та 
один заклад професійно-технічної 
освіти, котрі відповідають вимогам 

за кількістю учнів щодо оснащення 
закладів таким сучасним обладнан-
ням.
 «Приємно, що до переліку за-
кладів, які отримали STEM-обладнан-
ня, увійшли і п’ять шкіл із сільської 
місцевості», — говорить пані Оксана.
 І додає: фахівці обласного управ-
ління освіти проаналізували роботу 
закладів освіти, які могли б отримати 
обладнання, а вже самі школи визна-
чали комплектацію індивідуально. 
 «Для нас пріоритетним є покра-
щення матеріально-технічного за-
безпечення шкіл. За останні роки, 
виконуючи обласні освітянські про-
грами, ми придбали 211 комплектів 
різних навчальних кабінетів. Нап-
риклад, торік Черкаська область от-
римала 18 комплектів обладнання 
для кабінетів біології, 8 — геогра-
фії, 11 — математики, 17 — фізики, 
9 — хімії та 4 комплекти обладнан-
ня STEM-лабораторій», — веде далі 
Оксана Сімушіна.

 Навчання освітян проходить на базі 
Черкаської міської гімназії №9, яка 
теж отримала унікальне обладнання і 
де вже тривалий час запроваджується 
та розвивається STEM-освіта.
 Як зазначає директорка цієї гім-
назії Ірина Топчій, очолювана нею 
гімназія вже має лабораторію техно-
логій, де є прилади і верстати, облад-
нання для вивчення технологій. А 
нині навчальний заклад отримав уні-
кальне обладнання для STEM-лабора-
торії, яка дає можливість реалізовува-
ти ті знання і навички, яких тут нав-
чають. 
 «Це не просто предметні знання 
з фізики, хімії, математики, це хо-
роша можливість застосувати їх на 
практиці. Це унікальна можливість 
вивчати технології та створювати 
проєкти, які допоможуть учням об-
рати професію, реалізувати свої здіб-
ності і в майбутньому стати успішни-
ми», — підсумовує директорка чер-
каської гімназії. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Квиток у 
майбутнє
Освітні заклади 
Черкащини отримали 
63 комплекти STEM-
обладнання для 
шкільних кабінетів

■

Навчання освітян проходить на базі Черкаської 
міської гімназії №9.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У світі, який вигадав 
21-річний житель селища 
Зачепилівка Віталій Чиж, 
немає Чорнобильської 
АЕС, проте працює на пов-
ну силу Харківська атом-
на станція. Її свого часу за-
планували, проте чомусь 
не звели. Цей сюжет із серії 
«Альтернативна історія» 
автор обрав для мобіль-
ної гри, при допомозі якої 
можна прогулятися най-
популярнішими туристич-

ними локаціями Харкова 
— Держпромом, Саржи-
ним Яром, майданом Сво-
боди і кількома станціями 
підземки. «Це, по суті, як 
квест-книга, — повідомив 
він медіагрупі «Об’єктив». 
— Тобто ми читаємо кни-
гу. Ми ходимо, розглядає-
мо місто і водночас читає-
мо цікавий сюжет, що по-
даний у формі примірника. 
У самій грі реально є книга, 
яку можна справді почита-
ти». 
 За фахом Віталій — не 
програміст, а фахівець з 

історії та соціології. Про-
те саме на історичному фа-
культеті університету він 
уперше спробував «пограти-
ся» у різні епохи. Все поча-
лося з того, що викладач дав 
завдання студентам написа-
ти твір на тему «Один день 
у древньому племені». Але 
замість того, аби створи-
ти письмову відповідь, хло-
пець запропонував її елект-
ронну версію. На той час він 
уже працював із Community 
Engine (гральний движок 
для розробки ігор) та з про-
грамою для створення три-

вимірної комп’ютерної гра-
фіки Blender3D. «З їхньою 
допомогою я відтворив ой-
кумени племені, — каже 
розробник, — повісив туди 
контролер, напхав купу 
тексту й опинився реально 
посеред цього племені». 
 З того часу Віталій ство-
рює ігри на історичну тема-
тику, намагаючись макси-
мально дотримуватися ре-
альних фактів. Почав він 
із двох версій про тунгусь-
кий метеорит, а потім об-
рав харківську тематику і 
планує розвивати цю тему 
далі. Наразі його прихиль-
ники з нетерпінням чека-
ють останньої частини гри, 
повна версія якої має вийти 
вже цього місяця. За слова-
ми Віталія, створення ігор 
— усього лише хобі, яке не 
приносить великих заробіт-
ків. Але його віртуальна 
версія історії Харкова може 
викликати у молоді інтерес 
до глибокого вивчення ми-
нувшини рідного міста. ■

ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ

Гра у свою реальність
Історик-соціолог створює унікальні комп’ютерні ігри, 
де можна годинами блукати Харковом, читаючи сюжет, 
мов відкриту книгу

■
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Сходження селянського сина
 У далекому дитинстві Воло-
димир Чорний і гадки не мав, 
що в майбутньому стане відо-
мою людиною. Селянський син, 
він ще змалечку був призвичає-
ний до роботи на землі й біля 
землі. Це й не дивно, адже свята 
земелька була вічною справою 
життя його батька — колгосп-
ного комбайнера Лазаря Івано-
вича (його ще називали Лазур) 
і матусі — рядової колгоспни-
ці Ксенії Никифорівни, шано-
ваних трудівників Івангорода. 
Отож і їхнiх дітей, зокрема, й 
сина Володю, змалечку захопи-
ла звичайна селянська справа.
 «Дуже часто доводилося 
чути, — зізнався мені якось Во-
лодимир Лазарович, — як бать-
ки деяких моїх знайомих були 
такими мудрими й прозірливи-
ми, що мало не з пелюшок, за-
мість співанок-колисанок, чи-
тали своїм дітям хто Шевчен-
ків «Кобзар», а хто й Марксів 
«Капітал». Я ж навіть казок не 
знав, тож ні тим, ні іншим пох-
валитися не можу, хоча вплив 
батьків визнаю винятково важ-
ливим в усьому, що вдалося в 
житті. А з малолітства тільки 
й чув: поле, робота, ланка, бри-
гада... Частенько прокидався 
— батьків уже дома нема, заси-
нав — їх ще нема...» 
 Однак селянином хлопець 
пробув недовго, бо після закін-
чення семирічної школи всту-
пив до Київського річкового тех-
нікуму на гідротехнічне відді-
лення, де здобув звання матроса 
першого класу, швидко дорісши 
до техніка-лейтенанта. Не стіль-
ки полюбилась йому плавба, як 
спостереження за нашими каз-
ковими берегами. Та натішити-
ся цим дивом йому досхіч не до-
велося: ще зі студентської лави 
башковитого хлопця забирають 
на роботу завідуючого відділом 
кадрів та організаційної роботи 
Подільського райкому комсомо-
лу столиці.
 А потім була служба в тодіш-
ній Радянській армії, навчання 
на факультеті журналістики 
Київського університету імені 
Т. Г. Шевченка. Опісля вісім 
років Володимир віддав голо-
вній газеті республіки «Радянсь-
ка Україна». А потім попробу-
вав хліба на посаді завідуючо-
го відділом преси та інформації 
Товариства культурних зв’язків 
з українцями за кордоном. Був 
у 1981—1993 роках начальни-
ком відділу преси МЗС України. 
У складі делегацій брав участь у 
роботі кількох сесій Генеральної 
Асамблеї ООН.
 Працював радником-послан-
ником, Тимчасовим повіреним у 
справах України в Латвійській 
Республіці. То саме він заснував, 
будував і чотири роки очолював 
перше українське дипломатич-
не представництво в Балтії (дип-

ломатичний ранг — Надзвичай-
ний і Повноважний Посланник 
України 2-го класу). 

Івангород — село козацьке
 Сповідь Володимира Чорного 
про свій рідний край (про малу 
й велику Батьківщину) у книзі 
«Облога» уже з перших сторі-
нок підкуповує своєю щирістю і 
справдешністю. Автор захопли-
во пише: «Івангород — це якір, 
на якому тримається мій житей-
ський досвід. Я любив і люблю 
своє село, свою малу Батьківщи-
ну, оту незабутню стежину, од-
ним одну біля воріт. Коли дово-
дилося натрапляти в книжках 
чи газетах на означення «ма-
льовнича Україна» — мимоволі 
приміряв його до цієї частини 
земного закутка, солом’яного 
й барвисто-зеленого водночас із 
яскравими вкрапленнями палі-
садних квітів, і такий щем огор-
тав душу, що якось само собою 
згадувалося Шевченкове: «Село! 
І серце одпочине...»
 Серед українських сіл і се-
лищ надзвичайно багато Івані-
вок (десь понад сорок!), чимало 
інших поселень, що тим чи ін-
шим чином торкаються попу-
лярного наймення Іван, а вісім 
із них носять назву Івангород. 
Івангород Володимира Чорно-
го, зрозуміло ж, для нього осо-
бисто найрідніше й найдорожче 
з поселень. 
 За твердженням автора кни-
ги, у давнину воно було містом, 
відтак стало селищем, а нині це 
просто село, одне з 35 населених 
пунктів Христинівського райо-
ну Черкащини, що розташува-
лося на межі з Вінниччиною. 
Ці землі в різні часи входили і 
до Київської Русі, і до Велико-
го князівства Литовського, і до 
російської імперії. Були вони й 
частинкою першої робітничо-се-
лянської держави, і навіть над-
держави — Радянського Союзу. 
Свого часу тут правили бал і та-
таро-монголи, і поляки, і німці 
з клеймом фашистів. У прада-
лекому минулому ці місця при-
крашали будівлі й стоянки істо-
ричного значення, про що свід-
чать унікальні знахідки сільсь-
кого побуту тих часів, окремі з 
яких можна побачити в музеях, 
як гордих посланців ще Три-
пільської культури.
 Івангород — село українське 
і побутом, і духом, і своєю велич-
ною історією, з гордістю акцен-
тує Володимир Чорний. Саме 
тут була створена перша коза-
цька сотня, яка з 1649 року вхо-
дила до Уманського полку. А 
цей полк знаний як один із най-
могутніших козацьких полків 
Гетьманщини. Івангородцям 
судилося у складі військ Богда-
на Хмельницького брати участь 
у визвольній війні під Зборовом, 
біля Жовтих Вод, у Корсунській 
битві...

 Тут можна було б довго й 
прецікаво говорити про звитя-
гу земляків В. Чорного в ту да-
леку, майже чотирьохсотлітню, 
історію. З особливим пієтетом 
автор наголошує на тому, що 
«коли після переяславських пе-
реговорів 1654 року московські 
посли поїхали по Україні приво-
дити людність до присяги на вір-
ність «царю руському», умансь-
кий полк, до якого входили й 
наші земляки-івангородці, так 
само, як і сусідній брацлавсь-
кий, були серед тих, що відмови-
лися присягати». Трохи раніше, 
підкреслюється в книзі, а саме у 
січні 1653 року, на вірність мос-
ковському царю відмовилися 
присягнути козацький полков-
ник Іван Богун i кошовий ота-
ман Іван Сірко.
 Як прискіпливий дослід-
ник, Володимир Лазарович чи-
мало сил доклав до того, аби хоч 
щось прояснити про Переяс-
лавські угоди, тим паче, що мав 
таку можливість — звертатися 
в авторитетні інстанції. Але хоч 
де і з ким зустрічався б iз цього 
приводу, скрізь наштовхувався 
на думку: самої Переяславської 
угоди в Україні ніхто й ніколи 
не бачив, її немає у вітчизняних 
архівах, вона нібито зберігаєть-
ся в архіві МЗС Російської Фе-
дерації, але недоступна дослід-
никам.
 Свого часу В. Чорний по-
рушив це питання в розмові з 
давнім знайомим Г. Г. Шеве-
лем, який працював міністром 
закордонних справ України. 
У відповідь почув, що якось в 
Нью-Йорку, на сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН під час зуст-
річі зі своїм союзним колегою 
А. А. Громико Шевель попросив 
виправити історичну несправед-
ливість і передати один примір-

ник угоди, підписаний у Переяс-
лаві, українській стороні. Анд-
рій Андрійович сказав одно-
значно: немає проблем! Заходь 
до мене з офіційним звернен-
ням, я накладу резолюцію. Коли 
високий чиновник розгонисто 
поставив свій автограф, Шевель 
мерщій поніс «прошеніє» до за-
відуючого архівом. Той, звівши 
очі до стелі, сказав: «Щоб ваше 
прохання задовольнити, пот-
рібна постанова Політбюро ЦК 
КПРС. А взагалі означена вами 
угода входить до переліку доку-
ментів, жоден з яких не може 
бути переданий звідси. Ніколи! 
Нікуди! Нікому! Під цими сло-
вами підпис самого Леніна. Так 
що при всьому бажанні, — роз-
вів руками суворий «зав», — 
самі розумієте...»
 Нині й гадають, чи був цей 
документ підписаний узагалі, 
чи Росія завше вершила свої під-
лі справи супроти України, ігно-
руючи будь-які угоди.
 З огляду на це, Володимир 
Чорний стверджує: «Не буде пе-
ребільшенням сказати, що Ук-
раїна споконвіку формувалася й 
міцніла не просто в несприятли-
вих умовах самоідентифікації, а 
в майже безперервному процесі 
національно-визвольної бороть-
би з силами, не зіставлювано по-
тужнішими й відверто ворожи-
ми. На кожному етапі їй випада-
ли жорсткі, а то й жорстокі вип-
робування». Що було — те було. 
Ці випробування вписані в іс-
торію не лише суворими рядка-
ми кривавих документів, а й ти-
сячами народних дум та тужли-
вих пісень про уярмлене життя 
багатьох поколінь українців.

Рядки, які обпікають...
 Особливо потужні розділи 
«Облоги» присвячені Голодо-

мору та участі івангородців у 
Другій світовій війні. Це й зро-
зуміло. Як пояснює сам автор: 
«Так багато уваги Голодомору 
я приділив тому, що ніякі інші 
події, окрім ще Другої світової, 
не поглумилися так безбожно 
над нашим народом, над селом і 
селянином».
 В. Чорного цілком право-
мірно обпікає думка: за чверть-
століття — три Голодомори: 
1921—1922, 1932—1933, 1946—
1947. І це — після Першої світо-
вої війни 1914—1918 рр. Невід-
воротно втрачено цілі поколін-
ня українців. Нам іноді кажуть: 
але ж голод був і в інших регіо-
нах Союзу. Так, але чомусь усю-
ди, де був голод, були українці: 
Україна, Кубань, Середня Волга 
і навіть Казахстан. Якийсь гор-
батий політичний ландшафт!
 У Володимира Чорного особ-
ливе ставлення до цієї пекучої 
теми. Йому постійно боліло, 
що сімейне життя його бать-
ків починалося з... Голодомо-
ру. Саме це страхіття стало ре-
зультатом першої радянської 
п’ятирічки (1928—1933 рр.), 
виконаної достроково за чоти-
ри роки й три місяці. Голодною 
смертю в селі тоді, за деякими 
свідченнями, померли 125 жи-
телів, інші називали близько 
600, а за пізнішим офіційним 
довідником — 290. Саме цими 
роками означено долю молод-
шого Володимирового брати-
ка Степана, який народився в 
1932-му, а в січні наступного 
року, через голод і холод, став 
невеличким горбочком на сіль-
ському цвинтарі. Отак курс на 
колективізацію, який пізніше 
критики комунізму назвуть 
масовим терором проти селян-
ства, трагічно повернувся тіль-
ки супроти однієї звичайної се-

Володимир Чорний (ліворуч) виконував дипломатичну місію.❙

Івангород й інші
життя

Журналіст і дипломат Володимир Чорний, однокурсник В’ячеслава 
Чорновола, у книзі «Облога» пише історію рідного села в контексті 

української історії

Андрій МЕЛЬНИЧУК,
заслужений журналіст України
Книга мого доброго й давнього знайомого Володимира Чорного 
«Облога» — це понад 600 сторінок. Тож було б наївно опану-
вати, як мовиться, «з ходу-маху» цей документально-публіцис-
тичний твір. Зате після уважного, неспішного прочитання виніс 
однозначний вердикт: якби в українській журналістиці сьогодні 
проводили конкурс на найкращий твір, я би віддав первенство 
саме цій книзі з вельми інтригуючою назвою і підзаголовком до 
неї — «Від Переяслава й донині».
Як засвідчує автор — якому нещодавно виповнився поважних 
91 рік — спершу книжка задумувалася як звичайна історія рід-
ного села Івангород Христинівського району на Черкащині. Од-
нак у процесі роботи, яка тривала впродовж років, він, відданий 
журналіст і дипломат, громадський і політичний діяч, зібрав таку 
кількість життєвого матеріалу, що просто вимушений був вийти 
за рамки первісного задуму, себто перевів оповідь про свою малу 
батьківщину в контекст всеукраїнської історії, на основі свого 
рідного села, долі свого роду-первороду, спробував відтворити 
картину непростого минулого й сьогодення нашої країни зага-
лом. Саме такий підхід до вирішення задуму й дає читачеві змогу 
глибше усвідомити борню багатьох поколінь українців за гідне 
майбутнє нашої нації.

ЯК ЦЕ БУЛО■
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лянської сім’ї. А для України в 
цілому — втратою щонаймен-
ше десяти мільйонів померлих 
голодною смертю. Жахітною 
була ця ленінсько-сталінська 
облога, на яку, за тверджен-
ням одного з поплічників то-
талітаризму маршала К. Воро-
шилова, партія пішла свідомо, 
бо «нам потрібен був хліб, але 
(вслухаймося в цей цинізм! — 
Авт.) жертвами голоду були не 
трудові елементи, а куркуль-
ство».
 Віє мороком від уміщеного в 
книзі Мартиролога жертв Голо-
домору в Україні по селу Іванго-
род. Цей гнітючий список ледве 
умістився на дванадцяти «утоп-
таних» сторінках. Скільки ж 
трагедій і драм увібрали вони в 
себе! Нині мало хто й знає, що в 
радянські часи на цю тему було 
накладене табу. Вона тривалий 
час замовчувалася пресою, про 
неї батьки прагнули ані словеч-
ком не обмовлятися зі своїми 
дітьми, боячись, аби не нашко-
дити їм.
 Уже підрісши, автор «Обло-
ги» довідався про гіркий-пре-
гіркий факт, пов’язаний із ним 
особисто і з його батьками. По-
думати тільки: в час Голодомо-
ру та репресій у їхньому рідному 
селі, як і повсюдно, розігрували 
драми на сцені сільського клу-
бу. Оскільки Володимирів бать-
ко був чоловіком із гумором, ха-
рактером, тонкою іронією й на-
родною мудрістю, то його за-
лучили до участі в популярній 
виставі «Назар Стодоля», де він 
грав «головного артиста», як ка-
зали селяни. А перед початком 
вистави більшовицькі активіс-
ти ходили від хати до хати, за-
бираючи в людей останні харчі. 
Коршунами налетіли в подвір’я 
Чорних. Усе проштрикали, про-
мацали, знайшли останні півмі-
шечка гороху. Коли його вири-
вали з рук, мама схопила Воло-
дю й у відчаї кинула в той мі-

шечок зі словами: «Забирайте і 
його. Чим я його годуватиму?!». 
Але «комісари» до її ридань не 
дослухалися: дитя викинули, а 
горох нахабно й озвіріло забра-
ли. І тут на очах у людей несподі-
вано розігралася комедія, гідна 
пера класика: у клубі зібралося 
повно народу, а концерт не по-
чинається «через нема головно-
го артиста», якого Ксенія Ники-
форівна не відпускала з дому. 
Тричі приходили різні посланці 
і, зрештою, вимушені були при-
нести ту рятівну торбину, аби не 
зірвати в клубі вистави.
 Як журналіст-професіонал, 
Володимир Чорний глибоко про-
пускає тему Голодомору крізь 
власне серце, прагне глянути на 
неї зусібіч. Він, либонь, перший, 
хто вирішив зазирнути в цю про-
блематику й оглянути її шляхом 
ознайомлення із тим, про що ж 
тоді писала районна газета. Вис-
новок був приголомшливим: про 
Голодомор в українських газетах 
— ані чирк-чирк. Голод був десь 
там, за кордоном. Як приклад 
цього наводяться, зокрема, такі 
рядки із районки: «11.04.32. Го-
лодна смерть панує на селах Гу-
цульщини. (Це тоді була польсь-
ка територія. — В. Ч.). Ось лист 
зі Львова: «По сільських хатах 
лежать цілі родини, що попух-
ли з голоду. Причини такого не-
чуваного зубожіння гуцульсько-
го, та й усього українського се-
лянства, коріняться в загально-
му становищі Західної України 
під капіталістичною Польщею». 
В. Чорний резюмує: така інфор-
мація надходила згори. Хоча 
переказувалися, фактично, 
картинки українсько-радянсь-
кої дійсності, як буцімто закор-
донної, що були покликані від-
волікати увагу наших людей від 
власної тяжкої буденщини.
 Не можна без щему в серці 
читати сторінки книги про роки 
Великого терору, котрий вер-
шив свою чорну справу на те-

ренах Івангорода-христинівсь-
кого, як і про життя івангород-
ців у роки війни. За матеріала-
ми «Книги Пам’яті України» 
В. Чорний нарахував 247 одно-
сельців, які загинули в боях, по-
мерли від ран та зникли безвісти 
в роки німецько-російської вій-
ни. А на фронт пішло 624 чолові-
ки, тобто не повернулися кожні 
чотири з десяти. Автор не певен, 
що й це остаточні дані. Нині, із 
сумом констатує він, в Іванго-
роді не лишилося жодного фрон-
товика Другої світової, а він же 
пам’ятав багатьох ще живими.
 Володимир Чорний підраху-
вав, що середній вік загиблих у 
тій війні земляків і померлих від 
ран становив менше тридцяти з 
половиною років. Отак відхо-
див в інші, супокійні, світи, мо-
лодий цвіт нації, цвіт тих, хто 
квітчав цю землю, підносив бо-
йову і трудову славу Івангорода. 
А ще ж сюди слід додати 45 меш-
канців, репресованих тоталітар-
ним сталінським режимом. За-
гальна кількість убієнних стано-
вить понад 500 осіб.
 Вдумуєшся в ці цифри — і 
серце пеком пече. Це ж скіль-
ки понищено чесного люду в ок-
ремо взятому селі?! Чи ж варто 
дивуватися з того, як те село на 
очах меркло, втрачаючи робочі 
руки. Ще до Другої світової тут 
було 1300 дворів, а на час виходу 
книжки стало 606, із них заселе-
ними 472. Кожний п’ятий двір 
обезлюднів, а серед них і хата, 
де народився Володимир Лаза-
рович. Їй уже 117 років. За твер-
дженням автора, краса навколо 
неї спиляна й порубана, а всере-
дині колись міцної оселі добря-
че попрацювали мародери. «Для 
мене образ моєї хати, — з гірко-
тою в голосі мовить В. Чорний, 
— це образ сторозтерзаної Ук-
раїни. Хата завалюється. Хоча 
б не завалилася держава. Ук-
раїнська, Незалежна, Суверен-
на й Соборна. Бо вона так само 
зачиналася з села. Та й зараз го-
дується з його руки. І її так само 
густо обсіли бур’яни. Переваж-
но — будяки... Пихаті, колючі, 
жорстокі... Якісь не свої. Явно 
насіяні чужинцями».

«Навколо мене завжди 
політика»
 Був членом КПРС: що було 
— те було. Не раз відчував розча-
рування в керівництві — у мало-
му й великому, — але бажання 
щось руйнувати в нього назов-
ні не виходило. Щиро привітав 
Незалежність, хоча партквит-
ком не жбурляв, як, скажімо, 
завідувач міжнародним відді-
лом, секретар парткому апара-
ту ЦК Меркулов. Отой самий, 
що погрожував Чорному «за не-
дозволені контакти з контррево-
люційним керівництвом СКВУ в 
Канаді». 
 Зневіра в Системі особливо 
похитнулася в Чорного, коли 
служив у рядах Радянської ар-
мії, зокрема в Латвії, у невелич-
кому містечку Тукумс, кварти-
руючи в ошатному будинку пані 
Ельзи. «Як же це так, — доко-
ряла вона, дивлячись в очі мо-
лоденькому офіцерові (а надворі 
тоді був початок п’ятдесятих 
років). — Такі нормальні начеб-
то люди, а повивозили ешелона-
ми цілі наші родини, і ми досі 
не знаємо, де шукати хоча б їхні 
кісточки?».

 «Я надзвичайно боляче пере-
живав ці докори, не маючи за ду-
шею ні цента вини, — каже Воло-
димир Лазарович. — Але ж, але 
ж... Як можна було їм щось по-
яснити, адже вони, мабуть, пра-
вомірно вважали (і тепер вважа-
ють) обидві пережиті ними оку-
пації з боку СРСР страшнішими 
за німецьку. Московія, мовляв, 
принесла незрівнянно «страш-
ніші страждання».
 Йому таланило на добрих 
людей. Коли навчався в універ-
ситеті, його духовним покрови-
телем, керівником дипломної 
роботи був викладач-фронто-
вик Матвій Шестопал, людина 
мужня й відверта. То його зго-
дом звинуватили в українсько-
му буржуазному націоналізмі, 
звільнили з роботи й вигнали 
з партії. Як би там було, він за-
лишив світлий слід у багатьох 
своїх учнях.
 Серед однокурсників Володи-
мира Лазаровича були В’ячеслав 
Чорновіл, який перейшов на фа-
культет журналістики з філфа-
ку, і Гриць Гайовий, нині відо-
мий поет-сатирик, який свого 
часу «за неправильні погляди» 
відсидів термін у Мордовії. Нав-
чаючись, вони чимало перемо-
влялися між собою. Пройдуть 
роки, і — волею долі! — Володи-
мир Чорний буде ведучим прес-
конференції В’ячеслава Михай-
ловича як кандидата в президен-
ти України.
 Ще працюючи в «Радянці», 
молодий журналіст Володимир 
Чорний був вражений відвагою 
тодішнього відповідального ре-
дактора цієї газети Юрія Зару-
би, який у 1963 році, вступаю-
чи на посаду, заявив перед ко-
лективом: «Я не працюватиму 
на ЦК! Ніяких соціалістичних 
зобов’язань, рапортів, повідом-
лень про сівбу, видобуток вугіл-
ля — всього того, чого хочуть у 
ЦК, на сторінках газети не буде. 
Це нікому не потрібне...»
 Уже в тій затхлій атмосфері 
пробивалися живе слово, жива 
думка, хоча вона дорого варту-
вала і Шестопалу, і Чорноволу, 
і Гайовому, і Зарубі, зате ж ля-
гала на карб багатьом людям. 
Проте розпад системи був не-
минучим. 
 Автор «Облоги» ще й ще на-
голошує, що українець міг зро-
бити кар’єру й у Російській ім-
перії, й у СРСР лише за умови 
зречення національного корін-
ня. Рівень кар’єри визначався 
рівнем русифікованості. 
 У 1970-х відомий русифіка-
тор і за сумісництвом секретар 
ЦК КПУ з ідеології Валентин 
Маланчук особисто накатав у 
Москву й Київ донос про те, що, 
перебуваючи в Канаді на чолі де-
легації Товариства з українцями 
за кордоном, «гр. Черный допус-
тил факт двукратной встречи с 
высшим контрреволюционным 
руководством украинской анти-
советской эмиграции...» Висно-
вок єзуїта був убивчим: «Якби 
це стало відомо громадськості, 
воно могло б розглядатися як 
пошук з боку офіційного Києва 
контактів з українською контр-
революцією за кордоном». 
 Подібне тодішньою владою 
не прощалось. На щастя, вря-
тував нашого дипломата автор 
майбутньої «перестройки», а 
на той час посол СРСР у Канаді 
Олександр Яковлєв, який в осо-
бистій розмові зі Щербицьким 
похвалив В. Л. Чорного за те, що 
той «вышел на круги, недоступ-
ные нам десятилетиями». Тим 
часом деякі українські доброхо-
ти вже з радістю потирали руки: 
«Усьо! Чорному лапті сплєлі!».
 Автор книги (і це де-інде про-
бивається крізь її сторінки) мав 
подеколи в житті й інші при-

крощі, хоч повсякчас прагнув, 
як його і вчили батьки, чесно 
йти своєю дорогою. На особис-
ту втіху, не раз одержував від 
долі певні душевні винагоро-
ди. Йому часто щастило бути се-
ред перших, мабуть, тому й здо-
бувся таких дорогих серцю від-
знак, як почесний студент Тара-
сового університету і почесний 
громадянин Христинівського 
району. Володимир Лазарович 
не раз тепло згадує, як ще в да-
лекій юності був призначений 
начальником першого комсо-
мольського ешелону будівель-
ників (450 сімей), направлених 
у Казахстан для освоєння цілин-
них і перелогових земель. А як 
у душі радів, коли створив пер-
ший в історії України пресцентр 
МЗС УРСР і деякий час очолю-
вав його. Особливо ж гордиться 
Володимир Лазарович тим, що 
заснував, будував і очолював 
перше українське дипломатич-
не представництво в Балтії. «Я 
неймовірно щасливий, що доля 
дала мені можливість у центрі 
Риги «посадити» українське по-
сольство», — не приховує своїх 
почуттів пан Посланник. Мов 
дарунок від Всевишнього спри-
ймає він коротку зустріч у Ризі, 
в Президентському палаці, з Па-
пою Іваном Павлом ІІ, який на 
слова поважного українського 
дипломата: «Вас в Україні зна-
ють і шанують», — усміхнувся, 
потиснув руку і сказав українсь-
кою: «Дякую...» Сказав неви-
мушено, легко і почути це пред-
ставникові України в Прибалти-
ці було вельми приємно.

* * *
 От ми й перегорнули сторін-
ки щирої у своїх судженнях 
мудрої й талановитої за твор-
чою потугою книги, яку ав-
тор дуже вдало об’єднав сло-
вом «Облога». Саме воно, мов 
дамоклів меч, віками, висіло 
й досі висить над головами ук-
раїнців, тероризуючи їх. З ог-
ляду на думки, вкладені в кни-
гу, то не просто історія рідного 
села, своєї родини, це виболе-
на історія нашої сторозтерза-
ної України. Автор акцентує: 
Російська Федерація, як ко-
лиска ленінізму-сталінізму і 
його новітнього різновиду — 
путінізму,  продовжує мстити 
Україні — всупереч здоровому 
глузду і міжнародному праву — 
за природне бажання поверну-
тися в Європу, бути в Європі, на 
противагу євразійським проєк-
там відновлення імперії. Путін 
нав’язує Україні і світу грубий, 
конфліктний варіант співісну-
вання. Треба думати, цей кри-
вавий смертний гріх московсь-
ким агресорам історія не про-
стить. Якщо не простять наші 
печерські доброхоти. Навряд 
чи й майбутня Росія вибачить 
миршавому Путіну те, що він 
в одну мить знищив образ краї-
ни, який ліпили її найвидат-
ніші апологети віками, ствер-
джуючи, що Росія — то стар-
ший брат, то старша сестра, без-
вимірний друг народів, гегемон 
миру й демократії. Хто повірить 
цьому тепер?
 На 663-й, заключній, сторін-
ці «Облоги» її автор, ніскільки 
не сумніваючись, стверджує: 
«Агресори приходять і відхо-
дять, як і всяка нечисть. А жит-
тя триває. Будьмо!».
 Так, життя триває. Серед 
нас, сущих, гідно і, я б сказав, 
натхненно йде по життю чудо-
вий наш оповідач Володимир 
Чорний, зігрітий його найдиво-
вижнішим берегом, найдорож-
чими йому людьми, солідарною 
милою ріднею, в якій уже чет-
веро дорослих онуків. То і є той 
справжній берег любові, який і 
надихає, й оберігає. ■

Роботу Володимира Чорного часто супроводжували телекамери.❙

ЯК ЦЕ БУЛО■

широти одного 
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Борис ВАСИЛЬЧЕНКО,
учасник Другої свiтової вiйни

50-тi та 60-тi роки минулого столiття. На те-
атральнiй сценi блискуче сяє зiрка народного 
артиста СРСР Миколи Ворвулєва. Його незви-
чайне виконання партiї Демона в одно йменнiй 
оперi Рубiнштейна, виступи в сольних кон-
цертах, де вiн як нiхто iнший виконував ук-
раїнськi пiснi («Ой чого ти, дубе», «Удовицю 
я любив», «Ой кум до куми залицявся»), а 
також бiлоруськi («Ой Ньоман, наш батька», 
пiсня Бобиля) та росiйськi пiснi.
Менi пощастило бачити та слухати виступи 
практично всiх зiрок оперного мистецтва, 
якi досить успiшно виступали з сольними 
концертами у 50—90-х роках XX столiття. Це 
були кияни Гмиря, Гришко, Гнатюк, Кондра-
тюк, Солов’яненко, Гуляєв, Мокренко, Євгенiя 
Мiрошниченко, Бела Руденко, Лариса Руден-
ко, львiв’яни Павло Кармалюк та Олександр 
Врабель («брюнет iз голубими очима» — го-
ворив менi про нього Мирослав Скорик, який 
учився з ним в однiй групi в консерваторiї). А 
ще бачив я Бориса Штокалова, Вергiлiуса Но-
рейка, Георга Отса, Євгена Нестеренка, Олек-
сандра Огнiвцева (Москва), Мiхаїла Амграна-
швiлi (Тбiлiсi) та iнших.
Згадую їх для того, щоб сказати, що нiхто з 
них не мав такого шаленого успiху в глядача, 
як мав Ворвулєв. 

«Який же дивак поїде з Києва в Москву?»
 Йому аплодували пiсля закiнчення 
виступу впродовж 30-40 хвилин. І лише 
одна жiнка, балерина, пiсля виступу в ба-
летi Щедрiна «Анна Каренiна», який я ди-
вився у Большому театрi в Москвi в 1976 
році, «терпiла» оплески та захопленi ви-
гуки глядачiв понад 30 хвилин. Це була 
Майя Плiсецька. До речi, її дiд, поважний 
єврей, фото якого менi показував один iз 
родичiв Майї, жив в Українi.
 І ось один iз сольних концертiв Вор-
вулєва у фiлармонiї 8 сiчня 1967 року. Пiс-
ля концерту серед iнших шанувальникiв 
Майстра пiдхожу до нього. Простий у спiл-
куваннi, доброзичливий, розмовляє то ук-
раїнською, то росiйською мовами. 
 — Я родом iз Днiпропетровщини, там 
тривалий час працював, i в Юрiвському 
районi (це бiля Павлограда), коли я iз за-
хопленням розповiдав про Миколу Вор-
вулєва, менi говорили, що Ворвулєв — їх-
ній земляк, у дитинствi та юностi гарно спi-
вав, i вони його добре пам’ятають. Це так? 
– запитую. 
 — Так, там я народився i вирiс.
 — То ви українець? (у всiх друкованих 
ЗМІ та iнтернетi йдеться, що вiн народив-
ся i вирiс у Росiї! Неправда!)
 — Так. І справжнє прiзвище моє — Вор-
вуль, а дражнили мене «мазниця» (мазни-
ця — дерев’яне вiдерце, в якому зберiгали 
дьоготь для змащення колiс у возi, коли чу-
маки чи сiльськi дядьки їхали в далекi по-
дорожi. — Авт.).
 — А чому ж Ворвулєв?
 — Так була ж суцiльна русифiкацiя, i 
«життя» змусило дещо змiнити прiзвище.
 Меломани пам’ятають, що з великим 
натхненням та успiхом митець викону-
вав пiсню «Россия, матушка Россия». Там 
iдеться про старика, родину якого «всех 
угнали далеко фашисты, в дальние чужие 
темные края». Проте таке творили бiль-
ше фашисти не ті, які нiмецькi окупанти, 
а монголо-московськi, якi з XVIII ст. «уго-
няли» наших людей у далекi Сибiри. Але 
то — iнша тема.
 — У вашiй родинi щось було подiбне, 
вона постраждала пiд час нiмецької оку-
пацiї?
 — Нi, ти ж знаєш (перейшов на «ти», 
йому було 50, менi — 30. І розмова пiш-
ла тепла й дружня), що на Днiпропетров-
щинi нiякої «партизанки» не було, i нiмцi 
були дружелюбно налаштованi до мiсцево-
го населення (чого не скажеш про окупан-
тiв московських).
 «А було так, — продовжив Микола Вор-
вуль. — Приїхала до нас, у Мiнськ, Клав-
дiя Шульженко. Ходить по сценi з папiро-

сою в руках i спiває «Россия, матушка Рос-
сия». Я кажу своєму друговi: «Спишеш 
менi пiд час антракту ноти. З мене пляш-
ка коньяку!» Друг списав ноти, я взяв цю 
пiсню собi в репертуар, приїхав згодом до 
Москви й виконав її. Пiсля концерту до 
мене пiдiйшла Клава Шульженко i сказа-
ла: «Коля, после того, как ты исполнил эту 
песню, я её больше никогда петь не буду!»
 Запитую далi в митця, чому в операх не 
спiває українською мовою.
 Зазначу, Дмитро Гнатюк говорив, що 
коли опера йде мовою оригiналу, то пере-
сiчний глядач, не знаючи мови чи то iталiй-
ської, чи французької, не розумiє, про що 
йдеться, а виконавцi, не знаючи добре мову 
оригiналу, так вимовляють слова, що iно-
земцi теж мало розумiють, про що йдеться.
 Колись Максим Рильський, який був 
лiтературним редактором Київського опер-
ного театру, робив прекраснi переклади з 
мов європейських (i росiйських!) на ук-
раїнську, i звучало прекрасно.
 Особисто менi вiдразу запам’яталося з 
50-х рокiв, коли я слухав оперу «Фауст» у 
перекладi М. Рильського, таке:
 Хочеш пива чи вина,
 Наливай i пий до дна!
 Хто ж тiкає вiд пиття,
 Буде дурень все життя!
 Набагато краще, нiж тепер, коли її ви-
конують в оригiналi.
 До речi, Сабiнов, який у 20-х роках був 
керiвником Київського оперного театру, 
говорив, що українська мова краще, нiж 
будь-яка iнша, пiдходить для озвучення 
будь-якої опери зi свiтової класики.
 І от на запитання, чому Микола Дмит-
рович мало спiває українською, вiдповiв:
 — Князя Ігоря чи Ескамiльо я вивчив 
українською, а от демона... Серед ночi мене 
розбуди, я з будь-якого мiсця виконувати-
му цей твiр так, як написав Лермонтов.
 — Вас запрошували в Москву?
 — Так, запрошували в Большой театр.
 — Чому не поїхали?
 — О, а який же дивак поїде з Києва в 
Москву?

«Кому Нiка, а кому Нiкiта Сєргєєвiч»
 Тут треба зазначити, що Москва охоче 
«перетягувала» талановитих спiвакiв до 
себе.
 Рiч у тiм, що, як говорив менi Борис 
Гмиря, в нашiй Оперi завжди спiвали кра-
ще, нiж у Москвi, а Бела Руденко сказала в 
бесiдi з тележурналiстом, що спiвачки з ко-
лоратурним сопрано в нас були сильнiшi, 
нiж у Москвi (чого тiльки була варта Єв-
генiя Мiрошниченко, яку теж «запрошу-
вали» в Москву).
 Деякi спiваки переїжджали до Мос-
кви (Галина Олiйнiченко, Андрiй Іванов 
та iншi), бо була iстотна рiзниця у заробiт-
нiй платi. Так, артисти однакових рангiв 
(народнi, заслуженi) в Москвi отримува-

ли значно бiльше грошей, нiж у Києвi. Кi-
нець цьому поклав один курйозний випа-
док, про який менi розповiв народний ар-
тист Борис Пузiн.
 Запам’ятав Пузiна так. У сiчнi 1959-
го до Києва для участi в оперi «Євгенiй 
Онєгiн» приїхав Сергiй Лемешев. Опера 
йшла українською, Лемешев спiвав росiй-
ською. Онєгiн — Борис Пузiн. У сценi, яка 
призвела до дуелi, запам’яталося:
 Онєгiн: — Я провчу вас.
 Лєнський: — Еще посмотрим, кто кого 
проучит!
 Так от одна iз знаменитих спiвачок Опе-
ри, чоловiк якої був вiйськовим льотчи-
ком, жила дуже скромно i почала отриму-
вати дорогi подарунки — то шубу, то меб-
лi. Отримала й розкiшну квартиру i стала 
жити в розкошах. Незабаром до неї «на-
вiдалися» органи i почали робити обшук. 
Поцiкавилися, яка цiна дорогоцiнних при-
крас, якi носить артистка, чи дорогих ре-
чей.
 — Не знаю, — вiдповiла спiвачка.
 — А хто знає? — нахабно запитав 
чекiст?
 — Нiка! — зухвало вiдповiла панi.
 — А хто такий Нiка?
 І тодi знаменита артистка, повернув-
шись до чекiстiв боком, тупнула нiжкою i 
гордо вiдповiла:
 — Потiше, молодой чєловєк! Кому 
Нiка, а кому Нiкiта Сєргєєвiч! (на той час 
член полiтбюро ЦК КПРС, перший секре-
тар ЦК Компартiї України).
 Чекiсти зрозумiли, про кого йдеться, i 
прожогом кинулися з квартири спiвачки.
 А коли Микита Сергiйович став пер-
шою особою держави, вiн звелiв щоб 
київським артистам виплачували такi ж 
зарплати, як московським, i «перетоку» 
талантiв не стало.
 Одного разу Микита Сергiйович узяв iз 
собою за кордон ту артистку, але йому пiд-
казали, що з ним у закордонних вiзитах по-
винна бути не коханка, а законна дружина, 
i вiдтодi його супроводжувала лише його 
дружина, українка, Нiна Петрiвна.

«Що ви, росіяни, розумієте в 
національному питанні?» 
 — Коли вам дали звання народного ар-
тиста СРСР? — звертаюсь до земляка.
 — У 1956-му, я був iще студентом 
Мiнської консерваторiї, ми поїхали на 
гастролi в Лондон, i коли повернулися в 
Мiнськ, я дiзнався, що менi присвоєно те 
звання (це студенту, якому ледь виповни-
лося 39 рокiв!)
 На завершення нашої розмови я попро-
сив Миколу Дмитровича залишити свiй ав-
тограф i нагадав, що я родом iз Днiпропет-
ровщини, отож ми земляки. Микола Дмит-
рович тут же, на програмi концерту, розма-
шистим красивим почерком написав «Боре 
— земляку от Н. Ворвуля» (!)

 Пiзнiше на тiй же програмi залишив 
свiй автограф Натан Шульман, викона-
вець партiї фортепiано, та свiй домашнiй 
телефон.
 Наша зустрiч вiдбулася в сiчнi, а вже 
в серпнi того ж року Миколи Ворвуля не 
стало.
 Прощання з ним вiдбувалося в консер-
ваторiї. Були численнi шанувальники. 
Запам’ятався солiст капели бандуристiв 
Павло Колесник, який у концертах хва-
цько виконував «Пiдкручу я чорнiї вуса». 
Стояв той артист у печалi й сльози текли по 
його пишних козацьких вусах.
 А далi дорога вiд консерваторiї i по Хре-
щатику, якою кияни пронесли в бiк Байко-
вого кладовища улюбленого спiвака, була 
встелена квiтами.
 Минуло багато рокiв. Я познайомився 
з сином спiвака, диригентом Театру опери 
Володимиром Ворвулєвим.
 Глянувши на автограф свого батька, 
Володимир пiдтвердив, що справжнє прiз-
вище його було Ворвуль, а не Ворвулєв, мав 
у дитинствi прiзвисько «мазниця». Пiзнi-
ше в телепрограмi «Де мої опери» тодi ще 
жива вдова Ворвулєва сказала: «Вiн був ук-
раїнець i в дитинствi бiгав по базару i кри-
чав: «Огiрочки, кому огiрочки!».
 Здавалося б, ну що тут такого, дещо змi-
нили прiзвище. Але ж нове прiзвище нага-
дувало, що спiвак є московит. Московiя 
всiляко крала нашi таланти i навiть мерт-
вих цупко тримала у своїх спрутових щу-
пальцях.
 Пригадується Москва 4 квiтня 1972 
року. Великдень. Перебуваючи там, iду на 
Новодiвиче кладовище. Бiля надмогильно-
го пам’ятника Олександру Довженку си-
дить на лавочцi Юлiя Іполiтiвна Солнцева 
та ще якась панi. Пiдходжу i ставлю дещо 
провокативне питання, знаючи, що Дов-
женко хотiв лягти у свою, а не чужинську 
землю: «А чому Олександр Петрович похо-
ваний у Москвi, а не в Українi?».
 Красивi чорнi очi дружини Олексан-
дра Петровича спалахнули, як блискав-
ка, i вона дещо гнiвно сказала (подаю мо-
вою оригiналу): «Вы, русские, чего вы ле-
зете в национальный вопрос? Что вы в нём 
понимаете? Вы единственная нация в Со-
ветском Союзе, которая не терпит ника-
ких притиснений, но зато притесняет дру-
гие нации!».
 Я вiдповiв, що я українець, а коли го-
ворять, що я — росiянин, то є образа для 
мене. «Бережiть себе, — продовжила Юлiя 
Іполiтiвна, — бо це правда, що коли в Мос-
квi стрижуть нiгтi, то в Українi вiдрубують 
пальцi. Фiльми «Золотi ворота» та «Зача-
рована Десна» я зняла в Москвi, бо в Ук-
раїнi я їх зняти не змогла б».
 Далi перейшли на значення Довженка 
для української культури.
 — Вони там, в Українi, ставлять на дру-
ге мiсце пiсля Шевченка Олександра Пет-
ровича.
 Я запитав: «А Смолич?» Якраз я про-
читав «Розповiдi про неспокiй», де Смолич 
хизувався своєю близькiстю, як вiн вис-
ловлювався, до Сашка. «Смолич, — ска-
зала панi Юля, — дуже складна людина». 
Коли Олександру Петровичу було особли-
во кепсько, коли на нього пiсля розгляду на 
засiданнi полiтбюро в 1944 роцi твору «Ук-
раїна у вогнi» накинулася вся сталiнська 
сволота (її вислiв), Смолич був у числi тих, 
хто найбiльш активно та злостиво знущав-
ся з Довженка.
 То було при Сталiнi. Але вже в 1956 
роцi, за часiв Хрущова, та ж Московiя вос-
таннє (та чи востаннє?) завдала прикрощiв 
українцям, не дозволивши поховати прах 
видатного майстра у рiднiй землi.
 Те ж було з похороном Івана Козловсь-
кого. Заповiдав митець захоронити його в 
рiднiй Мар’янiвцi й мiсце для цього виб-
рав, але не дали виконати останню волю 
покiйного, захоронили на Московському 
цвинтарi як «велiкава рускава пєвца».
 Але зло повертається туди, звiдки воно 
виходить. Тож хай про це країна Московiя, 
так звана Росiя, не забуває... ■

СПОГАД 

«Життя змусило змінити прізвище» 
Знаменитий український спiвак Микола Ворвулєв народився на Дніпропетровщині з прізвищем Ворвуль

■

Пам’ятник на могилі Миколи Ворвулєва 
на Байковому кладовищі у Києві. 
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙
❙ Той самий автограф.❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Кожна нова персональна виставка 
Олега Ясенєва дивує: при сталості авто-
рового почерку, для якого характерна пе-
редусім мінімальна колірна палітра, він 
не виглядає монохромним. Його «фірмо-
вий» сірий переливається всіма можли-
вими відтінками, світиться м’яким світ-
лом, веде вглиб зображення. Експресив-
не письмо з мінімумом живописних при-
йомів плюс тонке чуття зображуваного 
— і ось уже картина оживає, виходить за 
відведені їй рамки, заповнюючи експо-
зиційний простір. 
 Персональні виставки Олега Ясенє-
ва, які і до цього відбувалися у столичній 
галереї «АВС-арт», уже самими назва-
ми підкреслювали споглядально-меди-
тативний характер представлених робіт: 
«Пора дощів», «Мандри часом — світами 
і мріями», «Медитація світлом», «Несе 
ріка», «Небо із заходу на схід», розпові-
дає директорка арт-простору Алла Мари-
чевська.
 Презентовані днями «Мандри» за-
прошують у ретроспективні подорожі: 
між реальним й ірреальним, видимим і 
уявним, екзотичними місцями і пізнава-
ними краєвидами. Цікаво рухатися по-

ряд із вишуканими інтер’єрами й кори-
дорами трансцендентності, спогадами й 
мріями. 
 На виставці представлено мистець-
кий альбом художника, що вийшов у 
серії «Імена». «Це видання вперше най-
повніше представляє мій творчий доро-
бок , — каже Олег Ясенєв. — Кожен роз-
діл розкриває і світоглядні, й мистецькі 
засади». У книзі розміщені мистецтвоз-
навчі статті Ольги Лагутенко, Андрія Гу-
ренка й Дмитра Корсуня, що розкрива-
ють особливості художнього почерку й 
мистецькі засади майстра.
 Художник щоразу своєю живопис-
ною мовою створює виразний візуаль-
ний ряд образів-символів, що формують 
наскрізну тему позачасового існування 
Світу, розмаїтого в чуттєвій і сенсовій єд-
ності.
 «Люблю, коли споглядання транс-

формується і з часом виливається у щось 
інше... Пізнання, відчуття навколиш-
нього середовища, людей, мистецтва 
— це дає імпульс до творчості. І я щас-
ливий, що маю таку професію, яка да-
рує свободу й простір», — говорить Олег 
Ясенєв.
 Живописець народився в селі 
Дніпровка, що на Запоріжжі. Навчався у 
Дніпропетровському художньому учили-
щі, Українській академії мистецтв. Сво-
го часу закінчив аспірантуру й викладає 
в Національній академії образотворчого 
мистецтва та архітектури. Олег Ясенєв 
— заслужений художник України, бере 
участь у республіканських, всесоюзних, 
міжнародних виставках та пленерах. 
 Його роботи є в державних та приват-
них колекціях України, Білорусі, Сло-
ваччини, Ватикану, Франції, США та 
Китаю.■

АРТ-ПРОСТІР

Усі відтінки «фірмового» сірого
«Мандри» художника Олега Ясенєва й «Імена»

■

Олег Ясенєв.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Вікторія КОТЕНОК

 Велика тихоокеанська сміт-
тєва пляма — це «острів» непот-
ребу в північній частині Тихого 
океану, площа якого вдвічі пе-
ревищує площу України. Він 
утворився з відходів і завдає фа-
тальної шкоди екосистемі океа-
ну: його мешканці сприймають 
шматки сміття за їжу і гинуть, 
споживаючи їх, або отруюють-
ся й отримують гормональні 
збої в організмі. Хронічне, го-
стре відчуття голоду стало пос-
тійною умовою життя мешкан-
ців морів та океанів, які «сма-
кують» пластик за їжу. 
 Здавалося б, океан далеко, 
навіщо нам — українцям — пе-
рейматися питанням сміття в 
океані? Утім захаращення від-
ходами Землі стосується кож-
ного з нас, адже досі в Україні 
немає достатньої кількості сміт-
тєпереробних заводів і пунк-
тів роздільного прийому сміт-
тя. Зате ширяться площі сміт-
тєзвалищ, які забруднюють 
землю і повітря, ґрунтові і на-
земні води, а отже — шкодять 
життю й здоров’ю людей. Для 
прикладу, Японія, Німеччина 
та Швеція переробляють май-
же 100% відходів.
 Екоперформансом «Русал-
ка ХХІ» молоді театральні мис-
ткині Анастасія Вервейко (ре-
жисерка), Марія Крутоголова 
(художниця), Світлана Олек-
сюк (хореографиня), Алекс Вуд 
(драматургиня), Яна Шлябансь-
ка (композиторка) і Лілія Бе-
взюк-Волошина (театрознави-
ця) вирішили спробувати пробу-
дити в українців екосвідомість. 
Їхній спільний проєкт, який ре-
алізовується за підтримки Ук-
раїнського культурного фонду, 
це переосмислення відомої каз-
ки Ганса Крістіана Андерсена 
про Русалоньку.
 Світ перформансу «Русалка 
ХХІ» — це забруднений океан 
та його отруєні або мертві (че-
рез споживання пластику) меш-
канці. Якою є Русалка нашого 
століття? Чи існує шанс на її 
порятунок у сучасних умовах? 
Заради чого вона вийде до сві-
ту людей? Як виглядає Принц 
і його королівство? Не лише 
ці питання порушуватимуть у 
виставі.
 — Для мене цей проєкт є 
дуже важливим не лише тому, 
що я завжди намагаюся підтри-
мувати творчість молодих мит-
ців, — каже Лілія Бевзюк-Во-
лошина, — а й через те, що ми 
живемо у час, коли вмирають 

казки... Переосмислення «Ру-
салоньки» Андерсена в тако-
му важливому для нашого часу 
світлі — це своєрідний виклик. 
Екологічні ініціативи в Україні 
є, але саме формат перформансу 
допоможе подивитися на ці про-
блеми по-новому.
 Під час реалізації спіль-
но з ГО «Соціальні індикато-
ри» (Центр соціологічних дослі-
джень і розробок для сприяння 
відкритості, демократичності 
та гуманності суспільства) було 
проведено соціологічне онлайн-
опитування киян (на тему еко-
логії, сортування сміття тощо), 
результати якого будуть вико-
ристані у перформансі. Окрім 
того, організований збір плас-
тикових пляшок (щонеділі з 
11.00 до 18.00 iз 31 січня до 7 
березня), які спершу стануть 
декорацією та елементами кос-
тюмів до вистави, а потім бу-
дуть відправлені на переробку. 
Таким чином, кожен бажаючий 
може стати співучасником про-
цесу створення перформансу і 
одночасно зменшить кількість 
викинутого пластику.
 — До співтворчості мене 
надихнула сама ідея проєкту, 
адже екоперформанс — це до-
сить незвичний формат для 
України, що дозволяє озвучи-
ти важливі питання, — ділить-
ся Алекс Вуд. — Я вже давно 
шукала для себе як для драма-
турга досвіду адаптації класи-
ки і спільної з режисером твор-
чості. Як на мене, це європей-

ський формат: взаємодія режи-
сера та драматурга, створення 
п’єси у процесі комунікації. А 
саме співставлення Русалки та 
екології одразу надихнуло мене 
на кілька ідей, які сподобалися 
режисерці, після чого я вирі-
шила долучитися до команди 
на волонтерських засадах.
 Перформанс відбуватиметь-
ся у приміщенні станції сор-
тування та переробки сміття 
«Київміськвторресурси» (вул. 
Є. Маланюка, 112). Це основ-
на станція у столиці, яка зай-
мається переробкою твер-
дих промислових та побуто-
вих відходів вторинної сиро-
вини, включно зі скляними, 
дерев’яними, полімерними. З 
2016 року вона є єдиним під-
приємством, яке приймає поліе-
тиленові побутові пакети від на-
селення (ПЕТ — пляшки, плас-
тмасу різних видів, макулатуру 
картонно-паперову, гумові і ме-
талеві відходи). Варто зауважи-
ти, що усі процеси переробки 
відходів здійснюються еколо-
гічно безпечним способом. Але 
останні декілька років станція 
«Київміськвторресурси» пере-
буває в критичному стані: її на-
магаються привласнити забу-
довники. Неодноразово отри-
мували погрози та було навіть 

декілька нападів на робітників 
станції. Підтримати працівни-
ків, привернувши увагу більшої 
кількості людей, та захистити 
станцію від утиску забудовни-
ків стало ще однією метою ко-
манди проєкту «Русалка ХХІ».
 — При пошуку локації для 
перформансу ми з художницею 
розуміли, що це має бути точ-
но не театральний майданчик, 
— розповідає режисерка Анас-
тасія Вервейко. — І от одного 
дня нам трапилася інформація 
про станцію «Київміськвторре-
сурси». А коли почали про неї 
більше дізнаватися, про пробле-
ми, з якими вона зiткнулася че-
рез забудовників, ми остаточно 
вирішили обрати її майданчи-
ком для показу. Дирекція од-
разу пішла нам назустріч і без 
плати за оренду дозволила ре-
петирувати та втілити на тери-
торії станції перформанс. Саме 
внутрішнє приміщення продик-
тувало і режисерський задум, і 
сценографію до дійства. Воно 
задає свою особливу непідроб-
ну атмосферу перформансу. 
Звичайно, приміщення не таке 
привабливе і комфортне, як, 
приміром, театр. Але воно має 
власну неповторну енергію, яку 
варто відчути.
 — На сьогодні проблема за-

бруднення є дуже актуальною 
в світі та в Україні зокрема, — 
додає художниця Марія Кру-
тоголова. — Проєкт «Русал-
ка ХХІ» був задуманий як наш 
особистий внесок у боротьбу з 
цією проблемою. Сподіваємось, 
що акція зi збору пластикових 
пляшок, а також наш перфор-
манс допоможуть киянам знай-
ти дорогу до станції «Київміськ-
вторресурси» та простимулює 
подальше бажання до сортуван-
ня відходів.
 Роль Принца у перформансі 
виконуватиме Ігор Іванов (ак-
тор Київського театру юного 
глядача на Липках; знімався у 
серіалах «Папік», «Схованки», 
«Повернення до себе»), а Руса-
лоньки — Анастасія Зюркало-
ва (фільм «Аврора», серіали 
«Жіноча інтуїція», «Нюхач», 
«Маршрут милосердя» тощо). 
Прем’єра відбудеться у берез-
ні: заплановано два покази на 
заводі та одну онлайн-транс-
ляцію (проводитиме організа-
ція OpenTheatre). Точну дату 
прем’єри, а також детальну ін-
формацію щодо збору пласти-
кових пляшок можна дізнати-
ся на «Фейсбук»-сторінці про-
єкту. Долучайтеся! Врятуймо 
Русалку (читай — наші місто, 
країну, планету) разом! ■

Русалка ХХІ століття.
Фото надані командою.

❙
❙

ЕКОТЕАТР

Врятуймо Русалку разом!
Небайдужі мисткині готують екоперформанс

■

Мисткині, які створюють «Русалку ХХІ».❙
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Григорій ХАТА

 Менше двох тижнів зали-
шається до рестарту футболь-
ного чемпіонату країни. Із Ту-
реччини, де нині перебувають 
усі учасники УПЛ, команди 
повертатимуться асинхронно. 
Частина з них затримається в 
теплих краях практично до са-
мого завершення зимової пау-
зи, інші завершальну фазу під-
готовки проведуть у домаш-
ній атмосфері. Водночас для 
форварда «Колоса» Євгена Се-
лезньова турецький збір уже за-
кінчився. Знайомі з ситуацією 
джерела повідомляють, що го-
ловний тренер ковалівського 
клубу Руслан Костишин відра-
хував досвідченого футболіста з 
команди через грубе порушення 
ним спортивного режиму.
 На радикальні дії настав-
ник ковалівського колективу 
пішов після того, як «гулян-
ки» Селезньова перетворилися 
на «систему». До слова, на то-
вариський матч проти брестсь-
кого «Руху» Селезньов вийшов 
у старті, але вже через десять 
хвилин сів на лаву для запас-
них. А згодом узагалі залишив 
розташування команди. Де-
тально коментувати скандаль-
ну ситуацію наставник «Коло-
са» не став, однак заявив, що 
рішення про відрахування Се-
лезньова — це його особиста 
позиція.
 Зауважимо, що в «Колосі» 
35-річний ветеран українсько-
го футболу з’явився влітку ми-
нулого року з бажанням допо-
могти сільському клубу гідно 
виступити в Лізі Європи та пе-
ревершити рекорд Максима 
Шацьких, котрий зi 124 голами 
наразі є найкращим бомбарди-
ром в історії українських чем-
піонатів. Відтоді за ковалівсь-

кий клуб у національній пер-
шості ексфутболіст «Шахтаря», 
«Дніпра» та національної збір-
ної України забив 5 голів (усі 
з пенальті) й збільшив свій су-
марний голеодорський доробок 

у ЧУ до 116 м’ячів. Утім тепер 
«Цар» (так називають Євгена у 
футбольній спільноті) буде зму-
шений поставити на паузу свої 
амбітні плани.
 А свій «товарняк» iз біло-

руським «Рухом» підопічні 
Костишина завершили внічию 
— 2:2. Проводячи ж заключ-
ну фазу свого турецького збору 
у Белеку, тут «Колос», окрім 
«рухівців», також зіграв про-

ти динамівців із Тбілісі (1:1) та 
словенського «Марібора» (2:3).
 Розташовуючись на серед-
земноморському узбережжі 
Туреччини достатньо близько 
один до одного, вітчизняні клу-
би по черзі випробовують тих 
самих опонентів. Приміром, 
наступним після «Колоса» 
опонентом тбіліського «Дина-
мо» будуть їхні одноклубники з 
Києва. Перебравшись з ОАЕ до 
Туреччини, лідер українсько-
го чемпіонату поступився бол-
гарському «Лудогорцю» (1:2), 
котрий трохи раніше розпи-
сав «мирову» з «Шахтарем». У 
київському клубі зазначають, 
що друга частина їхніх зимо-
вих зборів присвячена відпра-
цюванню тактичних моделей. 
Під час контрольних поєдинків 
в ОАЕ наставник «біло-синіх» 
вдавався до кадрових експери-
ментів. Зокрема, випробову-
вав лівого захисника Віталія 
Миколенка на позиції опор-
ного півзахисника. Утім після 
першого спарингу динамівців у 
Туреччині експерти заговори-
ли про їхню слабку гру в атаці. 
Приміром, у матчі проти «Лу-
догорця» всі три м’ячі були за-
биті футболістами болгарсько-
го чемпіона. 
 Молодий форвард «Дина-
мо» Владислав Супряга пояс-
нює: «Наразі готовий лише 
на 70—80%. Думаю, що впро-
довж тижня матиму стовідсо-
ткову готовність і все буде чу-
дово».
 Так само не може похвали-
тися великою кількістю зимо-
вих перемог й інший флагман 
вітчизняного футболу. У чо-
тирьох останніх «товарняках» 
«Шахтар» переважно грав уні-
чию, перевершивши суперни-
ка («Сілекс» — 4:1) лише одно-
го разу. ■

У спарингу проти «Црвени Звєзди» донецький «Шахтар» розписав «суху мирову».
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

Англія
 Минулого тижня обидва українські легіонери ви-
ходили на поле у рамках АПЛ. Олександр Зінченко у 
2021 році все частіше з’являється в основі «Ман.Сіті», 
при цьому по ходу матчів грає не лише на позиції ліво-
го захисника, а й центральним хавбеком. Після шести 
перемог поспіль «городяни» очолюють турнірну таб-
лицю, маючи гру в запасі.
 На двох позиціях виходив і півзахисник «Вест 
Хема» Андрій Яромленко. Якщо у переможному поє-
динку проти «Крістал Пелас» екскапітан «Динамо» за-
мінив на останніх хвилинах центрфорварда Антоніо, то 
у програному матчі з «Ліверпулем» грав у другому тай-
мі на лівому фланзі півзахисту. Попри поразку від пі-
допічних Клоппа, лондонці наразі перебувають у зоні 
єврокубків (п’яте місце). 
 Натомість чинні чемпіони після двох поспіль зви-
тяг повернулись до топ-3.
 Прем’єр-ліга. 20-й тур. «Ньюкасл» — «Лідс» — 
1:2, «Крістал Пелас» — «Вест Хем» — 2:3 (Ярмолен-
ко («ВХ») — із 83 хв.), «Вест Бромвіч» — «Манчес-
тер Сіті» — 0:5 (Гюндоган, 6, 30; Канселу, 23; Марез, 
45; Р. Стерлінг, 58; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Са-
утгемптон» — «Арсенал» — 1:3, «Бернлі» — «Астон 
Вілла» — 3:2, «Челсі» — «Вулверхемптон» — 0:0, 
«Евертон» — «Лестер» — 1:1 (Хамес Родрігес, 30 — 
Тілеманс, 68), «Манчестер Юнайтед» — «Шеффілд 
Юнайтед» — 1:2 (Магуайр, 64 — Брайан, 24; Берк, 
74), «Тоттенхем» — «Ліверпуль» — 1:3 (Хейб’єрг, 49 
— Фірміно, 45; Александер-Арнольд, 47; Мане, 65).
 21-й тур. «Евертон» — «Ньюкасл» — 0:2, 
«Вест Бромвіч» — «Фулхем» — 2:2, «Крістал Пе-
лас» — «Вулверхемптон» — 1:0, «Манчестер Сіті» 
— «Шеффілд Юнайтед» — 1:0 (Габріел Жезус, 9; 
Зінченко («МС») — 90 хв.), «Арсенал» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 0:0, «Саутгемптон» — «Астон Віл-
ла» — 0:1, «Челсі» — «Бернлі» — 2:0 (Аспілікуета, 41; 
Маркос Алонсо, 84), «Лестер» — «Лідс» — 1:3, «Вест 
Хем» — «Ліверпуль» — 1:3 (Доусон, 87 — Салах, 
57, 68; Вейналдум, 84; Ярмоленко («ВХ») — із 62 хв.), 
«Брайтон» — «Тоттенхем» — 1:0.
 Лідери: «Манчестер Сіті» (20 матчів) — 44, «Ман-
честер Юнайтед» — 41, «Ліверпуль» — 40, «Лестер» 
— 39, «Вест Хем» — 35, Тоттенхем» (20 матчів) — 
33.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 15.

Іспанія
 Минулий уїк-енд вийшов надуспішним для ліде-
ра «Барси» Лео Мессі та його ексодноклубника Луї-
са Суареса, котрий тепер грає за «Атлетико». Спо-
чатку зірковий аргентинець допоміг «синьо-гранато-
вим» у Кубку здолати непоступливий «Райо Вальє-
кано», а потім шедевральним ударом зі штрафного 
помстився «Атлетику» за поразку в Суперкубку. Це, 
до речі, 650-й гол шестиразового володаря «Золо-
того м’яча» за «Барсу».
 Натомість уругваєць Луїс Суарес відзначився 
«дублем» у ворота «Кадіса», один із голів — та-
кож зі штрафного. Таким чином, «Ель пістолеро» 
очолює бомбардирську гонку, а його новий клуб лі-
дирує у Ла Лізі з 10 балами відриву від каталонців 
та матчем у запасі. Схоже, у Барселоні кусають лік-
ті, відпустивши зіркового бомбардира до стану су-
перника за титул.
 Знову проблеми у мадридського «Реала»: мад-
ридці у меншості поступились скромному «Леван-
те». Український легіонер Андрій Лунін після не 
надто вдалого дебюту за «галактікос» у Кубку зно-
ву поступився місцем у воротах Тібо Куртуа.
 Кубок Короля. 1/8 фіналу. «Алькояно» — 
«Атлетiк» — 1:2, «Навалькарнеро» — «Грана-
да» — 0:6, «Альмерія» — «Осасуна» — 0:0 (по 
пен. 5:4), «Райо Вальєкано» — «Барселона» — 
1:2 (Фран Гарсія, 63 — Мессі, 69; Ф. де Йонг, 80), 
«Севілья» — «Валенсія» — 3:0 (Л. де Йонг, 20, 33; 
Ракітіч, 38), «Бетіс» — «Реал Сосьєдад» — 3:1 (у 
дод. час), «Жирона» — «Вільярреал» — 0:1 (Піно, 
19), «Вальядолід» — «Леванте» — 2:4.
 Прімера. 21-й тур. «Вальядолід» — «Уеска» 
— 1:3, «Ейбар» — «Севілья» — 0:2 (Окампос, 28 
(пен.); Хордан, 56), «Реал Мадрид» — «Леванте» 
— 1:2 (Асенсіо, 13 — Моралес, 32; Рохер, 78), «Ва-
ленсія» — «Ельче» — 1:0, «Вільярреал» — «Реал 
Сосьєдад» — 1:1, «Хетафе» — «Алавес» — 0:0, 
«Кадіс» — «Атлетико» — 2:4 (Негредо, 35, 71 — 
Л. Суарес, 28, 49 (пен.); Сауль Ньїгес, 45; Коке, 88), 
«Гранада» — «Сельта» — 0:0, «Барселона» — 
«Атлетiк» — 2:1 (Мессі, 20; Грізманн, 75 — Альба, 
49 (у свої ворота)).
 Лідери: «Атлетико» (19 матчів) — 50, «Барсе-
лона» (20 матчів), «Реал Мадрид» (20 матчів) — 40, 
«Севілья» (20 матчів) — 39, «Вільярреал» — 35, 
«Реал Сосьєдад» — 32.
 Бомбардир: Л. Суарес («Атлетико») — 14.

Італія
 Епопея з трансфером хавбека «Шахтаря» 
Віктора Коваленка до «Аталанти», схоже, набли-
жається до «хепі-енду»: Віктор разом з агента-
ми в неділю прибув у Бергамо, де найближчим 
часом має підписати контракт. Очікується, що 
Коваленко отримає 20-й ігровий номер, як і в 
«Шахтарі». 
 В італійських медіа фігурують різні суми ком-
пенсації за українського футболіста: від 700 тисяч 
євро до 1 мільйона (доволі низька як для Серії А 
сума пов’язана з тим, що в Коваленка лишилось 
лише пів року контракту з «гірниками»).
 Поки ж Віктор лише готується одягнути фут-
болку команди з Бергамо, його майбутній напар-
ник по центру півзахисту Руслан Маліновський за-
бив другий м’яч у сезоні (постраждало «Лаціо») 
та допоміг клубу вийти до півфіналу Кубка.
 Щоправда, «лаціале» взяли переконливий 
реванш у матчі чемпіонату, не залишивши жод-
них шансів «Аталанті». Руслан у цьому поєдинку 
відіграв 46 хвилин без результативних дій. 
 Кубок. 1/4 фіналу. «Наполі» — «Спеція» 
— 4:2 (Кулібалі, 5; Лосано, 20; Політано, 30; Ел-
мас, 40 — Г’ясі, 70; Акампора, 73), «Ювентус» 
— «СПАЛ» — 4:0 (Мората, 16 (пен.); Фработта, 
33; Кулесевскі, 78; К’єза, 90+4), «Аталанта» — 
«Лаціо» — 3:2 (Джимсіті, 7; Маліновський, 37; О. 
Міранчук, 57 — Мурікі, 17; Ачербі, 34; Маліновсь-
кий («А») — до 59 хв., гол), «Інтер» — «Мілан» 
— 2:1 (Р. Лукаку, 71 (пен.); Еріксен, 90+7 — Ібра-
гімовіч, 31).
 Серія А. 20-й тур. «Торіно» — «Фіоренти-
на» — 1:1, «Болонья» — «Мілан» — 1:2 (Полі, 
81 — Ребіч, 26; Кессі, 54 (пен.)), «Сампдорія» — 
«Ювентус» — 0:2 (К’єза, 20; Ремзі, 90+1), «Ін-
тер» — «Беневенто» — 4:0 (Імпрота, 7 (у свої во-
рота); Л. Мартінес, 57; Р. Лукаку, 67, 78), «Спе-
ція» — «Удінезе» — 0:1, «Аталанта» — «Лаціо» 
— 1:3 (Пашаліч, 79 — Марушич, 3; Х. Корреа, 
51; Мурікі, 83; Маліновський («А») — із 46 хв.), 
«Кальярі» — «Сассуоло» — 1:1, «Кротоне» — 
«Дженоа» — 0:3, «Наполі» — «Парма» — 2:0, 
«Рома» — «Верона» — 3:1.
 Лідери: «Мілан» — 46, «Інтер» — 44, 
«Рома» — 40, «Ювентус» (19 матчів) — 39, «На-
полі» (19 матчів), «Лаціо» — 37.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 15.

Німеччина
 У Німеччині на вершині турнірної таблиці все ста-
більно: мюнхенська «Баварія» впевнено йде до черго-
вої «срібної салатниці», маючи перевагу над «РБ Лейп-
цигом» у сім пунктів.
 А головний бомбардир баварців Роберт Левандовсь-
кий, якому не пощастило стати володарем «Золотого 
м’яча» минулого року (вручення нагороди скасували че-
рез коронавірус та паузи у матчах), схоже, націлився бути 
серед головних претендентів на трофей і цього сезону.
 В активі Роберта — уже 24 голи у 19 матчах чемпіо-
нату.
 Перша Бундесліга. 19-й тур. «Штутгарт» — 
«Майнц» — 2:0, «Айнтрахт Франкфурт» — «Герта» 
— 3:1, «Баварія» — «Хоффенхайм» — 4:1 (Боатенг, 
32; Мюллер, 43; Р. Левандовський, 57; Гнабрі, 64 — Кра-
маріч, 45), «Боруссія» (Д) — «Аугсбург» — 3:1 (Ділей-
ні, 26; Санчо, 64; Удухай, 76 (у свої ворота) — Хан, 11), 
«Вердер» — «Шальке» — 1:1, «Уніон» — «Боруссія» 
(М) — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Байєр» –  1:0 (Нкунку, 51), 
«Кельн» — «Армінія» — 3:1, «Вольфсбург» — «Фрай-
бург» — 3:0.
 Лідери: «Баварія» — 45, «РБ Лейпциг» — 38, 
«Вольфсбург» — 35, «Айнтрахт Франкфурт» — 33, 
«Байєр», «Боруссія» (Д) — 32.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 24.

Франція
 Навіть змінивши тренера (після відставки Томаса Ту-
хеля, який уже працює в «Челсі», парижан очолив Ма-
урісіо Почеттіно), «ПСЖ» поки не знайшло стабільності. 
Чинні чемпіони чергують легкі розгроми із сенсаційними 
втратами балів та навіть поразками. 
 Так сталося і минулого тижня: контролюючи хід поє-
динку з аутсайдером «Лор’яном», Мбаппе, Неймар і Ко не 
втримали навіть нічиєї. Як наслідок — лише третє поточне 
місце, хоча й відставання від лідера «Лілля» мінімальне.
 Ліга 1. 22-й тур. «Ліон» — «Бордо» — 2:1 (Токо-
Екамбі, 32; Дюбуа, 90+2 — С. Калу, 55), «Монпельє» — 
«Ланс» — 1:2, «Ніцца» — «Сент-Етьєн» — 0:1, «Анже» 
— «Нім» — 3:1, «Брест» — «Мец» — 2:4, «Лор’ян» — 
«ПСЖ» — 3:2 (Абержель, 37; Вісса, 80; Моффрі, 90+2 — 
Неймар, 44, 57 (обидва — з пен.)), «Страсбур» — «Рей-
мс» — 0:1, «Лілль» — «Діжон» — 1:0 (Язиджи, 29), 
«Нант» — «Монако» — 1:2.
 Лідери: «Лілль» — 48, «Ліон» — 46, «ПСЖ» — 45, 
«Монако» — 42, «Ренн» (21 матч) — 36, «Мец» — 34.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 14. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Особиста позиція
Досвідчений ветеран ковалівського «Колоса»  достроково 
завершив свої зимові збори в Туреччині

■
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«Ми вийшли до наступного етапу Кубку Європи. 
І зараз це найголовніше».

Айнарс Багатскіс
латвійський наставник БК «Київ-Баскет»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Сформована впродовж бага-
тьох років традиція відправля-
ти на біатлонний чемпіонат Єв-
ропи потужний склад знову доз-
волила збірній України пока-
зати пристойний результат на 
континентальному форумі.
 І хоча до перемоги в медаль-
ному заліку «синьо-жовті» не 
дотягнули — забракло однієї 
золотої нагороди, — в польсь-
кому містечку Дужники-Здруй 
українські стріляючі лижни-
ки та лижниці зібрали повний 
комплект нагород. Медальний 
почин у складі української ко-
манди зробила Анастасія Мер-
кушина, котра виборола «сріб-
ло» в індивідуальній гонці. У 
гонці переслідування Артем 
Прима здобув «золото». А в за-
ключний день змагань у синьо-
жовтій скарбничці з’явилася 
естафетна «бронза».
 Коментуючи підсумки зма-
гань, президент ФБУ Володи-
мир Бринзак назвав ЧЄ-2021 
турніром невикористаних мож-
ливостей.
 За словами очільника віт-
чизняного біатлону, в Душни-
ках-Здруй українська збірна 
додатково могла виграти ще три 
нагороди і завершити в коман-
дному заліку чемпіонат вище, 
ніж на четвертому місці. Од-
нак Володимир Бринзак наго-
лошує: «Те, що вибороли, — це 
добрий результат на сьогодні».

 

При цьому всі у збірній задо-
волені бронзовим фінішем ук-
раїнської команди в змішаній 
естафеті, за яку виступали Іри-
на Петренко (Варвинець), Віта 
Семеренко, Богдан Цимбал та 
Артем Прима. На думку очіль-
ника ФБУ, успішний старт у цій 
гонці має додати психологічної 

впевненості тим збірникам, які 
незабаром змагатимуться на 
чемпіонаті світу в Поклюці.
 «Приємно, що Прима і Цим-
бал отримали впевненість перед 
чемпіонатом світу, адже їм там 
стартувати. Для них це була чу-
дова можливість випробувати 
себе в бойових умовах і отримати 

моральне піднесення перед чем-
піонатом», — сказав Бринзак.
 Нагадаємо, що для частини 
збірників ЧЄ проходив у фор-
маті внутрішнього відбору на 
планетарний форум.
 І після завершення персо-
нальних гонок у Душниках-
Здруй головний тренер «синьо-

жовтих» Юрай Санітра ого-
лосив, що до основного пулу 
збірної, котра вже перебуває в 
Поклюці, незабаром приєдна-
ються Меркушина, Вікторія Се-
меренко, Цимбал та Прима.
 За підсумками ЧЄ саме Арте-
му Примі дісталося найбільше 
компліментів, адже, окрім своєї 
«золотої» роботи в персьюті, він 
зробив величезний внесок для 
виграшу українською коман-
дою естафетної «бронзи». Саме 
його відмінна стрільба на вог-
невих рубежах та упевнений 
хід трасою на заключному етапі 
підняв синьо-жовий квартет на 
п’єдестал. «Звісно, відчуваєть-
ся втома, адже провів практич-
но чотири гонки поспіль. Але є 
результат, задоволена команда. 
І сподіваюся, що перед ЧС змо-
жу трохи «відкататися», при-
вести себе в порядок», — зазна-
чив Прима.
 Словацький наставник «си-
ньо-жовтих» пояснив, що на 
ЧЄ він відпрацьовував модель, 
котру незабаром застосовува-
тиме на ЧС. Тож у Поклюці на 
Приму знову очікуватиме змі-
шана естафета. «Зробимо спе-
ціальний план до першого стар-
ту, і я впевнений, що Артем як 
уже досвідчений спортсмен упо-
рається і буде добре готовий до 
чемпіонату світу. Він матиме 10 
днів до першої змішаної естафе-
ти для того, щоб добре пройш-
ла акліматизація», — відзна-
чив Санітра. ■

Досвідчений Артем Прима — головний герой біатлонної збірної України на чемпіонаті Європи-2021.
Фото з сайта www.fondoitalia.it.
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БІАТЛОН

Ковток психологічної впевненості
На чемпіонаті Європи українські біатлоністи зібрали повний комплект нагород

■

Григорій ХАТА

 Після швидкоплинного групового ета-
пу, для котрого знадобилося лише чотири 
дні, визначилися всі учасники 1/8 фіналу 
чоловічого Кубка Європи ФІБА.
 До наступного раунду турніру проби-
лися всі представники українського бас-
кетболу, котрі брали участь у групових ба-
таліях.
 Оновлений через коронавірусну пан-
демію регламент змагань значно розши-
рив турнірні можливості команд. Місце в 
«плей-оф» КЄ змогли отримати навіть ко-
лективи, котрі посіли треті місця в своїх 
«пульках».
 Водночас пробитися до 1/8 фіналу ук-
раїнські повпреди змогли й без додаткових 
преференцій, посівши в своїх групах міс-
ця, котрі забезпечили їм прямий пропуск 
до наступного етапу.
 Із найменшими складнощами групо-
вий відбір, який проходив за принципом 
з’їзного мінітурніру, пройшов «Прометей» 
із Кам’янського. До свого дебюту на євро-
арені команда Віталія Чернія підійшла з 
максимальною відповідальностю і вигра-
ла всі три матчі своєї «пульки». Спочатку 
в болгарському Самокові «Прометей» пе-
реграв «Київ-Баскет», потім здолав госпо-
дарів із «Рілскі», а на завершення перевер-
шив австрійський «Капфенберг».
 У поєдинку українського та австрійсь-
кого клубу вирішувалася доля прямої пе-

репустки до «плей-оф». Програти й чекати 
на якісь математичні підрахунки у «Про-
метеї» аж ніяк не бажали, тож зробили все, 
аби вийти до 1/8 фіналу з першого місця. За-
вдяки потужно проведеній кінцівці поєдин-
ку ігрові гойдалки, в підсумку, перехили-
лися саме на сторону українського клубу.
 Абсолютно за іншим сценарієм роз-
гортався поєдинок заключного туру цієї 
ж групи, в якому зустрічалися «Київ-Бас-
кет» та «Рілскі». Маючи по ходу поєдин-
ку перевагу в 13 очок, київська команда 
все ж примудрилася віддати перемогу гос-
подарям ізоляційної «бульбашки». Мог-
ло здатися, що команда Айнарса Багатскі-
са нервово очікуватиме результатів підра-
хунку додаткових показників, оскільки 
одразу три команди набрали рівну кіль-
кість очок.

 Утім, дозволивши «Рілскі» здобути в 
матчі підсумкову п’ятиочкову перевагу, в 
«Київ-Баскеті», схоже, добре знали тонко-
щі регламенту, котрі навіть з «-5» дозволя-
ли столичному клубу «на виході» отрима-
ти одну з двох прямих перепусток від гру-
пи до «плей-оф».
 «Ми вийшли до наступного етапу. І за-
раз це найголовніше. Те, як ми почали гру, 
як ми відіграли дві чверті, я думаю, це був 
наш найякісніший баскетбол. Проти нас 
грала краща команда Болгарії, з гравцями 
збірної, котра мала перевагу домашнього 
майданчика. Однак, думаю, нам дійсно не 
вистачило ресурсу, але я пишаюся своєю 
командою, котра витримала цей важкий 
чотириденний марафон», — заявив голо-
вний тренер «Київ-Баскету» Айнарс Багат-
скіс.
 Єдину ж перемогу в Самокові, котра 

стала доленосною для «Київ-Баскету», пі-
допічні Багатскіса здобули над «Капфен-
бергом».
 «Я радий, що ми вийшли з честю з цієї 
ситуації. Вітаю всіх фанатів «Київ-Баске-
ту» з виходом у плей-оф до 16 кращих ко-
манд Кубку Європи ФІБА. Подивимося, 
чого ми вартуємо», — заявив Багатскіс.
 На тлі турнірних страждань київських 
«бджіл» шлях «Дніпра» до «плей-оф» Куб-
ка Європи виглядає легкою прогулянкою. 
Вийшло так, що про свій вихід до 1/8 фіна-
лу КЄ команда Дениса Журавльова знала 
ще на половині турнірної дистанції, маю-
чи в своєму активі одну лише стартову пе-
ремогу.
 На гру другого туру «дніпряни» вихо-
дили вже з квитками до «стикових мат-
чів», відтак не виключено, що саме це й не 
дозволило їм виграти свою групу. ■

БАСКЕТБОЛ

«Бджоли»-марафонці
Усі три українські повпреди продовжують свої виступи 
в чоловічому Кубку Європи

■

У дебютному сезоні на євроарені «Прометей» уже пробився до 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА.
Фото з сайта prometeybc.com.
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❙

ТАБЛО

 Кубок Європи ФІБА. Група E. «Фрібург» — 
«Дніпро» — 57:62, «Дніпро» — «Анвіль» — 71:74.
 Підсумкове становище: «Фрібург», «Дніп-
ро», «Анвіль» — 1 перемога/1 поразка.
 Група В. «Київ-Баскет» — «Прометей» — 
66:72, «Капфенберг» — «Київ-Баскет» — 51:61, 
«Прометей» — «Рілскі» — 89:76, «»Капфенберг» 
— «Прометей» — 58:64, «Київ-Баскет» — «Ріл-
скі» — 69:74.
 Підсумкове становище: «Промететй» — 3 
перемоги/0 поразок, «Київ-Баскет», «Рілскі», «Кап-
фенберг» — 1/2.

■
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 Йде лекція про шкоду алкого-
лю.
 Лектор:
 — Відомо чимало випадків, коли 
дружина йде від чоловіка, який п’є.
 Голос із залу:
 — І скільки для цього треба ви-
пити?

* * *
 — Сьомо, любий, коли ми одру-
жимося?
 — Я не хочу одружуватися, а 
хочу їсти.
 — Якраз на весіллі й поїси.

* * *
 Єврейський похорон .

 — Якове Мойсейовичу, ви таки 
поспiвчувати?
 — Ні, я таки впевнитися.

* * *
 Перехожий звертається до полi-
цейського:
 — Шановний, тут просто перед 
вами грають у наперстки, а ви прохо-
дите повз.
 — Я вчора вже поставив тисячу 
гривень і все програв.

* * *
 Провiзор навчає пpактиканта:
 — Із цiєї банки ми наливаємо 
лише тоді, коли почеpк на pецептi не-
pозбіpливий.

Заручниця століття
Броніслава Зеленська з Проскурівщини пережила Голодомор, працюючи в чоловічій бригаді

По горизонталі:
 1. Заросла дерном та кущами 
улоговина, утворена зазвичай руслом 
висохлої ріки. 5. Витягнуті, відносно 
невисокі пасма пагорбів. 8. Місто в 
Нідерландах, де засідає Міжнарод-
ний військовий трибунал. 9. Один 
із провідників гайдамацького руху, 
який, за легендою, вбив своїх синів-
католиків. 10. Пер ... — французький 
Дід Мороз. 11. Давньогрецька боги-
ня перемоги. 13. Велике озеро на кор-
доні Перу та Болівії. 16. «Священна 
війна» мусульман. 17. Український 
композитор, автор знаменитої «Ме-
лодії» з фільму «Високий перевал». 
19. Частина цілого, уривок, уламок. 
21. Вигода, отримана за домовленіс-
тю. 25. Експрезидент Чехії, колишній 
драматург і дисидент. 26. Культур-
на столиця України. 27. Ім’я одного 
з синів Богдана Хмельницького, який 
став гетьманом після смерті батька. 
28. Гопак, капоейра, полька, паса-
добль. 29. Пристрасний аргентинсь-
кий танець. 
По вертикалі:
 1. Вінницький козацький пол-
ковник, один з героїв фільму «Вог-
нем і мечем». 2. Невелика прісно-
водна риба. 3. Єгиптянка, рабиня Ав-
раама, яка народила йому сина Ізмаї-
ла. 4. Каша чи пюре як доповнення до 
м’ясних страв. 5. Старе полотно, яке 
використовують у прибиранні. 6. Го-

ловний герой поеми Тараса Шевченка 
«Гайдамаки». 7. Перша літера грець-
кого алфавіту. 12. Субтропічне дере-
во, фіга, смоква. 14. Тверда поверхня 
замерзлої водойми. 15. «Подільсь-
кий Робін Гуд», оспіваний Марко Во-
вчок в однойменній повісті. 18. Сол-
дат регулярної піхоти Османської ім-
перії, яка набиралася із слов’янських 
полонених, обернених у мусульманс-
тво. 19. Герой роману Булгакова 
«Майстер і Маргарита», один із почту 
Воланда. 20. Підвищення в церкві пе-
ред іконостасом. 22. Країна на Сході, 
на прапорі якої зображено кедр. 23. 
Спеціальний знак, який випікали на 
шкірі тварин чи рабів та злодіїв. 24. 
«Брат» скрипки, що має більш низь-
кий регістр звучання. ■

Кросворд №6
від 27 січня

Дара ГАВАРРА

 Чимало стереотипів, 
нав’язаних суспільству 
рекламою, «глянцем», ін-
дустрією моди, призводить 
до комплексів, особливо в 
підлітковому віці, невдо-
волення власним тілом чи 
іміджем, а з боку обива-
телів — ще й до бодішей-
мінгу (дискримінації че-
рез зовнішній вигляд. — 
Ред.). Ще з підліткового 
віку через це страждала й 
популярна американська 
співачка Біллі Айліш. Ну, 
здавалося б, які можуть 
бути проблеми в суперпо-
пулярної 19-річної зірки, 
нагородженої «Еммі», об-
ласканої увагою публіки й 
критиків, яка має мільйон-
ні гонорари? Проте дівчина 
нещодавно зізналася, що з 
дитячих літ переживала 
через своє недосконале, як 
їй здавалося і здається до 
цього часу, тіло. Займаю-
чись у дитинстві танцями, 
дівчина вже тоді вживала 
таблетки для корекції ваги 
тіла і навіть одного разу об-
мочилася в ліжку через ті 
пігулки. Вона втрачала 

притомність через недої-
дання, але все одно худну-
ла, адже так вимагали за-
кони шоубізнесу — бути 
тоненькою, як тростиноч-
ка.
 Саме через невдоволен-
ня своєю зовнішністю дів-
чина постійно носить хоч і 
брендові, дорогі речі, про-
те безформені й оверсайз 
(тобто не за розміром). Так 
вона намагається прихо-
вати деякі недоліки (на її 
думку) свого тіла. Нещо-
давно її зазнімкували па-
параці, коли вона прогу-
лювалася в топі та корот-
ких шортах, і в інтернеті 
тут-таки почалося цьку-
вання  й шеймінг співач-
ки. На щастя, каже Ай-
ліш, вона давно прийняла 
своє тіло таким, яке воно 
є, вважає себе здоровішою 
і цільнішою, ніж була під-
літком, і ці нападки її вже 
не зачіпають, як раніше. 
Проте вона в курсі, як не-
навидять її тіло в інтер-
неті.
 Зазначимо, співачка не 
раз виступала проти боді-
шеймінгу і навіть зняла 
кліп на цю тему. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Батьки одного жителя Канза-
су (США) дуже любили розгаду-
вати кросворди, тож син вирішив 
пожартувати над ними й подару-
вав кросворд... на 28 тисяч (!) слів. 
Палетка цієї головоломки мала 
розміри 213 см х 213 см, скла-
далася з 90 тисяч квадратиків і 
28 тисяч слів, а брошура із запи-
таннями складала 100 сторінок. 
Можливо, подарунок сина так би 
й лежав десь на поличці і припа-
дав пилом, якби не коронавірус, 
який загнав усіх по хатах. Тож 
десь у квітні минулого року бать-
ки, аби не нудьгувати, здмухнули 
пил із того кросворду, який про-

лежав без діла 10 років, і почали 
його розгадувати. Та річ у тім, що 
розкласти його на столі виявилося 
неможливо через гігантські розмі-
ри. Проте головоломка була обач-
но розділена на 9 частин, тож літні 
люди почали розгадувати її части-
нами, а потім їх з’єднали і прикрі-
пили на стіні, щоб сфотографува-
ти і вислати сину як доказ, що вони 

впоралися з його завданням. 
 На розгадування кросворду 
пішло 10 місяців, тож по дружжя 
не нудьгувало під час пандемії. 
У січні вже цього року батьки 
надіслали сину «звіт» про зроб-
лену роботу і пожартували — те-
пер йому доведеться попітніти, 
щоб перевірити правильність їх-
ніх відповідей. ■

ЖАРТИ

Розваги під час пандемії
28 тисяч запитань? Не проблема!

■

Біллі Айліш.❙

ЧАРІВНЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ

Біллі Айліш проти бодішеймінгу

■

Співачка розповіла про свої 
«взаємини» з власним тілом

3 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мокрий снiг i дощ. На доро-
гах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi -4...-6, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий мокрий снiг i дощ. 
Славське: вночi 0...-2, удень +3...+5. Яремче: вночi 0...
-2, удень +3...+5. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +4...+6. Рахiв: 
уночi +1...+3, удень +5...+7.

1 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
4 см, Стрий — немає, Славське — 9 см, Плай — 57 см, 
Мiжгiр’я — 6 см, Рахiв —  10 см, Долина — 1 см, Іва-
но-Франкiвськ — 1 см, Яремче — 4 см, Коломия — 3 
см, Пожежевська — 59 см.
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