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В аграрній Україні молоко може стати розкішшю.
Фото з сайта erprofil.com.
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Через відсутність 
стратегії підтримки 
тваринницької 
галузі Україна 
перетворюється 
з потужного 
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продукції на нетто-
імпортера
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«...ЄС рішуче засуджує постійні погрози та обмеження СММ ОБСЄ, які відбуваються 
переважно в районах, що не контролюються урядом України».

Із заяви Євросоюзу

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Без крил
Тернополянам укотре 
обіцяють, що місцевий 
аеропорт запрацює

Світлана МИЧКО

 У Тернополі задекларували чергову спро-
бу реанімації місцевого аеропорту, останні 
регулярні рейси в якому припинили ще де-
сять років тому. Вiдтодi кожний новий очіль-
ник області у презентаційних заявах обіцяв 
відродити місцеве летовище. За каденції де-
кого щось у цьому напрямку навіть робили, 
але результатів жителі області так і не доче-
кались. І ось — знову. Новообраний голова 
Тернопільської обласної ради Михайло Го-
ловко назвав своїм ключовим завданням пов-
ноцінний запуск роботи аеропорту. А на ос-
танній сесії облради було ухвалено рішення 
про створення нового товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Аеропорт», заснов-
никами якого виступили КП Тернопільської 
обласної ради «Наглядбудінвест» та КП Тер-
нопільської міської ради «Підприємство ма-
теріально-технічного забезпечення». Статут-
ний капітал «Аеропорту» має становити 1 мі-
льярд гривень, де частка кожного із заснов-
ників — половина.
 «Новостворене підприємство займеться 
пошуком інвестора, — повідомив Михайло 
Головко. — Передбачено також виділення 
коштів на запуск повноцінної діяльності ле-
товища з обласного та міського бюджетів. І 
тепер ми зможемо вимагати співфінансуван-
ня з боку держави, що дозволить за державні 
кошти добудувати злітну смугу. Це не лише 
відкриє можливість жителям області подоро-
жувати, а й дасть додаткові надходження до 
бюджету». 
 Тим часом голова Тернопільської обл-
держадміністрації Володимир Труш у своє-
му недавньому інтерв’ю місцевому тижне-
вику «Газета номер один» змалював перс-
пективи місцевого аеропорту дещо обережні-
ше: «Аеропорт — це не школа, не садок, які 
можна за пів року чи рік збудувати. Я не хочу 
бути голослівним і казати: «Так, ми віднови-
мо аеропорт!» Насправді ми малюємо дорож-
ню карту. Думаю, що 2021 рік буде присвя-
чений проєктно-кошторисній документації, 
а потім намагатимемося добудувати злітну 
смугу, встановити огорожу і хоча б отримати 
сертифікат для внутрішніх авіарейсів. Якщо 
ці задуми вдасться втілити, то це буде вже ве-
лике досягнення для Тернопільщини, тому 
що на сьогодні аеропорт просто стоїть пуст-
кою. Упродовж останнього часу з Кабміном 
та інвесторами проводили перемовини, роз-
глядають різні варіанти. Тернопільський ае-
ропорт цікавить багатьох перш за все логіс-
тично, адже ми перебуваємо практично по-
середині чотирьох сусідніх обласних центрів 
— Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Хмель-
ницький. Паралельно з пасажирськими пере-
везеннями розглядаємо варіант розвитку ае-
ропорту у вантажному плані. Але ми повин-
ні зрозуміти, що цей проєкт точно не на рік, а 
мінімум на три-п’ять років. Головне, щоб цей 
маховик запустився,  аеропорт запрацював, а 
далі можна його вдосконалювати». ■

■

Раніше у Тернопіль можна було 
дістатися літаком.
Фото з архіву телеканала ІНТБ

❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Чиновники міста Ізюм 
оголосили на сайті Prozorro 
електронний аукціон iз про-
дажу «об’єкта малої при-
ватизації — скульптури 
«В. І. Ленін».  Пропозиція 
досить цікава, адже покупе-
ць отримає не просто чоти-
риметрову фігуру декомуні-
зованого вождя, а 1,5 тонни 
чистої бронзи. 
 Ізюмчани не прихову-
ють, що лот рекламується 
не як історичний символ, а 
як цінна вторинна сирови-

на, проте й за таких умов 
охочих немає. «Ми вже три 
роки поспіль його продаємо 
— з 2017 року, але чомусь 
ніхто не купує, — розчаро-
вано повідомив мер міста 
Валерій Марченко. — Двічі 
виставляли. Оце вже буде 
третя спроба».
 Містяни ідею чиновни-
ків сприйняли неоднознач-
но, але без відвертого осуду. 
Один з користувачів сайта, 
наприклад, порадив не про-
давати Леніна взагалі, адже 
«ситуація у світі нестабіль-
на». Мовляв, стара вла-
да може ще воскреснути, а 

в Ізюмі раз — і вже є гото-
вий Ілліч. Ще один допису-
вач підказав продати скуль-
птуру за дорого «місцевим 
ОПЗЖистам», бо вони бу-
дуть радо «катати її на бро-
ньовичку по своїх збіговись-
ках». Та й місту, на його 
думку, буде хоча б якась фі-
нансова допомога від тих 
«опозиціонерів». 
 Ще одну пораду ізюм-
ській мерії дала представ-
ниця Українського інсти-
туту національної пам’яті 
Марія Тахтаулова: «Якщо 
пам’ятник не вдасться про-
дати, то його можна відвезти 
до музею «Парк радянсько-
го періоду», що в Путивлі». 

Але до такої підказки в Ізю-
мі навряд чи дослухаються, 
адже, як свідчить практика, 
ідея з продажем Ілліча не 
така вже й примарна. Ска-
жімо, наприкінці 2018 року 
Семенівській міськраді Чер-
нігівської області поталани-
ло збути свого вождя на схо-
жих торгах. Аукціоном тоді 
зацікавилося аж 14 учасни-
ків! Правда, семенівці по-
годилися на 220 тисяч гри-
вень, у той час коли ізюмча-
ни просять за свій лот зама-
лим не пів мільйона. Меншу 
суму управлінці відкинули, 
оскільки за виручені кошти 
хочуть переобладнати міс-
цеву лікарню. ■

А колись стояв...❙

МЕТАЛОБРУХТ

Продається Ленін. 
У хорошому стані. 
Дорого
Ізюмська міськрада вже три роки 
поспіль шукає покупця на бронзовий 
пам’ятник пролетарському вождю, але 
охочі чомусь не з’являються

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Окупаційні війська РФ на Донбасі 
будують нові інженерні укріплення в 
бік села Кримське, а звідти до розта-
шування підрозділів ЗСУ лише 600 
метрів. Це інженерне посилення пози-
цій терористів біля лінії розмежування 
штаб ООС виявив днями.
 А 8 лютого в районі проведення 
Операції Об’єднаних сил було зафік-
совано сім порушень режиму припи-
нення вогню.
 У зоні відповідальності оперативно-
тактичного угруповання «Північ», не-
подалік населеного пункту Південне, 
російсько-окупаційні війська відкри-
вали вогонь iз мінометів 120-го та 82-го 
калібрів, а також з автоматичного стан-
кового гранатомета. 
 У передмісті Авдіївки, де ситуацію 
контролює оперативно-тактичне угру-
повання «Схід», противник неодноразо-
во вів вогонь у бік українських позицій 
із гранатометів різних систем i стрілець-
кої зброї. А неподалік Пісків i Водяного, 
що на Приазов’ї, крім стрілецької зброї, 
окупанти застосували проти наших за-
хисників ще й гранатомети.
 На прицільні обстріли збройних 
формувань Російської Федерації ук-
раїнські воїни давали адекватну від-
повідь.
 Станом на 7-му годину ранку 9 лю-
того було зафіксовано одне порушен-
ня режиму припинення вогню: побли-
зу Пісків росіяни гатили зі стрілець-
кої зброї. Про факт порушення режи-
му припинення вогню через українську 
сторону СЦКК було повідомлено пред-
ставників ОБСЄ. Бойових втрат серед 
наших воїнів немає.
 Спостерігаючи за безпековою ситу-
ацією на фронті, українська сторона 
Спільного центру з контролю та коор-
динації питань припинення вогню та 
стабілізації лінії розмежування сторін 
констатує продовження перешкоджан-
ня діяльності Місії ОБСЄ в районі про-
ведення Операції Об’єднаних сил.
 Нагадаємо, що для мирного врегулю-
вання збройного конфлікту в Мінську 
було ініційовано Тристоронню контак-
тну групу, де уповноважені представ-
ники України, ОБСЄ та Росії вирішили 
дипломатичним шляхом урегулювати 
ситуацію на сході нашої країни. 

 Усі підписанти Мінських угод пого-
дилися з необхідністю вільного та без-
печного доступу СММ ОБСЄ для вико-
нання нею Мандату, а також із тим, що 
обмеження свободи пересування СММ 
є серйозним порушенням. 
 Але тільки впродовж перших 80 днів 
2020 року мали місце 308 фактів подіб-
ного перешкоджання, про що було за-
значено у Тематичному звіті Місії. У 
зв’язку з цим на одному із засідань Пос-
тійної ради ОБСЄ у Відні Європейський 
Союз виступив проти будь-яких спроб 
перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ 
в Україні: «...ЄС рішуче засуджує пос-
тійні погрози та обмеження СММ, які 
відбуваються переважно в районах, що 
не контролюються урядом України. 
СММ повинна мати вільний, безпечний, 
безумовний i безперешкодний доступ по 
всій території України. Це стосується 
також незаконно анексованого Криму 
та міста Севастополь і вздовж держав-
ного кордону між Україною та Росією, 
де СММ стикається з систематичною за-

бороною в доступі з боку підтримуваних 
Росією формувань...»
 Однак, незважаючи на заяви між-
народної спільноти, збройні формуван-
ня РФ та їхні найманці з початку цьо-
го року 27 разів забороняли патрулям 
Місії доступ до районів спостереження 
й фіксації порушень в окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей, 
що свідчить лише про повне небажання 
збройних формувань РФ робити кроки 
для врегулювання конфлікту.
 Переважно зазначені інциденти 
спостерігаються на Маріупольському 
напрямку — 13 випадків, на Донецько-
му напрямку — 7 випадків, на Лугансь-
кому напрямку, на державному кордоні 
України з РФ, — також 7 випадків.
 Подібні дії та відмови в доступі Місії 
на непідконтрольну уряду України те-
риторію мають надумані причини та 
приводи, метою яких є приховування 
порушень Мінських домовленостей, а 
ще небажання дотримуватися норм 
міжнародного права. ■

НА ФРОНТІ

Повзуча окупація
На Донбасі загарбники будують укріплення у бік 
наших позицій

■

Росіяни — ОБСЄ: «Місія небажана».❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Грошові перекази ук-
раїнських заробітчан завж-
ди були досить суттєвими й 
відігравали не останню роль 
у фінансово-економічному 
становищі нашої держави. За 
даними НБУ, обсяг переказів 
від українців, які працюють 
за кордоном, у минулому 
році навіть зріс (порівняно 
з 2019 роком) на $200 млн i 
становить $12,121 млрд.
 Так, через рахунки банків 
минулоріч в Україну надійш-
ло $4,7 млрд (у 2019 — $3,8 
млрд), через міжнародні 
платіжні системи — $2,69 
млрд (у 2019 — $2,2 млрд), 
неформальнi канали — $4,7 
млрд (у 2019 — $5,8 млрд).
 У НБУ роз’яснили, що 
приватні грошові перекази 
за методологією платіжного 
балансу являють собою дохід 
домашніх господарств, що 
надходить від інших домо-
господарств з-за кордону, та 
пов’язані з тимчасовою або 

постійною міграцією насе-
лення.
 Варто зазначити, що пере-
кази можуть здійснюватись 
як за офіційними канала-
ми (через банки, міжнародні 
системи грошових переказів, 
поштові відділення), так і не-
офіційними — шляхом пере-
дачі наявних грошей та ін-
ших матеріальних цінностей 
від одного домогосподарства 
іншому.
 За оцінками НБУ, в 2020 
році темп зниження реаль-
ного валового внутрішнього 
продукту становив 4,4%, що 
менше, ніж очікувалося у по-
передньому прогнозі (6%). 
Також там зазначили, що піс-
ля проходження твердої фази 
карантину падіння валового 
продукту сповільнилося до 
3,5% у третьому кварталі й 
цей же тренд зберігся в чет-
вертому кварталі.  Та-
кож у регуляторі спрогнозу-
вали цьогорічну ситуацію — 
сподіваються на зростання 
ВВП до 4,2%. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Ще 28 січня біля входу до 
Кременчуцького перинатально-
го центру ІІ рівня залишили но-
вонароджене дитя. Подібних ви-
падків в індустріальному цен-
трі Полтавщини не було понад 
20 років. «Близько 23-ї години у 
двері нашого медичного закладу 
подзвонили, — розповідає дирек-
тор перинатального центру Радо-
мир Сербін. — І коли наші спів-
робітники вийшли на вулицю, 
то біля порога побачили спор-
тивну сумку, в якій лежало не-
мовля. Навкруги в цей час ніко-
го не було. Дитину одразу занес-
ли до приміщення й викликали 
лікарів. Ті обстежили маля (це 
виявилася дівчинка вагою 2 кі-
лограми 50 грамів) і дійшли вис-
новку, що, попри таку невели-
ку вагу, вона доношена й цілком 
здорова. Відтак із самого почат-

ку дитина не мала потреби в лі-
куванні — потребувала тільки 
догляду. До речі, у сумці була й 
записка, у якій мати дiвчинки ви-
бачалася за свій вчинок і проси-
ла, щоб працівники перинаталь-
ного центру подбали про її донь-
ку. Також вона назвала дату по-
логів, а ще поінформувала, що 
назвала дівчинку іменем Мі-
шель».
 Наразі дитина перебуває в пе-
ринатальному центрі. За слова-
ми Радомира Сербіна, вона забез-
печена всім необхідним: як адап-
тованими сумішами для штучно-
го вигодовування, так й одягом 
i підгузками. «Тому ніяка допо-
мога не потрібна, — ще раз на-
голошує керівник Кременчуць-
кого перинатального центру, — 
бо ми маємо багато телефонних 
дзвінків від містян, які воліли б 
чимось допомогти. Дівчинка пе-
ребуватиме в нашому закладі мі-
сяць, після цього ми переведемо 

її до дитячої лікарні. А вже звід-
ти вона потрапить до Будинку 
дитини, де охочі зможуть її вдо-
черити (у перинатальному цент-
рі зробити це неможливо)». 
 Як повідомив речник полтавсь-
кої поліції Юрій Сулаєв, поліція 
вже встановила особу матері «під-
кидька». «Їй 32 роки, вона місце-
ва, — розповів він. — А свою по-
ведінку молода жінка пояснює 
тим, що в неї багато дітей (ново-
народжена дівчинка — восьма), а 
тому вона не в змозі підняти всіх їх 
на ноги. Принісши дитину до пери-
натального центру, вона дочекала-
ся, доки відчинилися двері, аби пе-
реконатися, що її донька в безпеці. 
І слава Богу, що ця жінка прийня-
ла рішення, в результаті якого з не-
мовлям нічого не трапилося: якщо 
дитина небажана, то краще все ж 
передати її до державної устано-
ви, де про неї подбають. І, можли-
во, врешті-решт вона буде щасли-
вою в іншій родині». ■

Людмила НІКІТЕНКО 

 Черкаський обласний кар-
діологічний центр завдяки 
професіоналізму своїх лікарів 
знову може похвалитися свої-
ми досягненнями. Цього разу 
цей лікувальний заклад увій-
шов до рейтингу Асоціації сер-
цево-судинних хірургів Украї-
ни, причому за трьома позиція-
ми.
 За словами головного кар-
діохірурга Шевченкового 
краю, завідувача операційним 
відділенням Черкаського кар-
діоцентру Олега Журби, над-
звичайна подяка Асоціації сер-
цево-судинних хірургів, осо-
бисто академіку НАМН Васи-
лю Лазоришинцю, за високу 
оцінку роботи кардіохірургіч-
ної служби Черкащини. 
 «За рейтингом АССХ Ук-
раїни ми зайняли друге міс-
це з хірургічного лікування 
ішемічної хвороби серця серед 
усіх кардіохірургічних клінік 
України,  третє місце з хірур-
гічного лікування інфекційно-
го ендокардиту, а ще підняли-
ся з 11-го на четверте місце з 
хірургічного лікування вкрай 
життєзагрожуючої патології 
грудної аорти», — говорить 
Олег Журба. 
 І додає, що на онлайн-зуст-
річі Асоціації серцево-судин-
них хірургів України було під-
бито підсумки роботи всіх кар-
діохірургічних клінік i центрів 
нашої держави, які надають 
високоспеціалізовану кардіо-
логічну та кардіохірурічну до-
помогу жителям країни. 
 «Було відзначено, що всу-
переч пандемії SARS-CoV-2 усі 
клініки працювали злагодже-
но, продуктивно та ефективно. 
Незважаючи на всі складнощі, 
наші лікарі успішно та з хоро-
шими результатами борють-
ся з серцево-судинними захво-
рюваннями», — зазначає Олег 
Олександрович. 
 Він каже, що вже стає тради-
цією, враховуючи минулоріч-
ний звіт АССХ України, коли 
Черкащина займає високі по-
зиції у рейтингу кардіохірур-
гічних клінік України. Також 
представник Черкаського кар-

діологічного центру став чле-
ном правління Асоціації серце-
во-судинних хірургів України, 
і це високе досягнення не тіль-
ки для колективу кардіоцент-
ру, а й для всієї Черкаської об-
ласті. 
 «Кардіохірургічна служба 
плідно працює задля забезпе-
чення здоров’я жителів Чер-

кащини. За попереднім рішен-
ням АССХ,  Всеукраїнський 
з’їзд серцево-судинних хірур-
гів планують провести в Черка-
сах восени цього року. Ми й на-
далі будемо розвивати новітні 
технології, мініінвазивні ме-
тодики та готуватися до транс-
плантації серця», — підсумо-
вує Олег Журба. ■

ДОСЯГНЕННЯ

У ритмі серця
Черкаський кардіоцентр — один із кращих 
у рейтингу провідних клінік України

■

 На вiдмiну вiд елект-
ронних ЗМІ, друкованi 
видання дуже дорого-
вартiснi у виробництвi. 
Кожен номер газети — 
це папiр (iмпортований, 
тому недешевий), друк i 
доставка Укрпоштою, на 
якi в останнi роки постiй-
но зростають цiни.
 «Україна молода» 
всi цi роки витримувала 
конкуренцiю на газетно-
му ринку. Попри тягар 
збиткiв i мiзернi зарпла-
ти спiвробiтникiв, нама-
галася не пiдвищувати 
перед платну i роздрiбну 
цiни, аби об’єктивна iн-
формацiя була доступною 
для читачiв. Певне зрос-
тання вартостi за 2019-
2021 роки — це збiль-
шення частки вiдраху-
вань Укрпоштi при тому, 
що до її роботи з доставки 
видання — безлiч претен-
зiй.
 І сьогоднi редакцiя пе-
ребуває в непростому фi-
нансовому становищi. 
Тому звертаємось до всiх 
прихильникiв «Украї-
ни молодої» пiдтримати 
улюблену газету в силу 
своїх можливостей. Над-
то ми сподiваємося на ук-
раїнський бiзнес.
 Зi свого боку, ми 
обiцяємо не просто чес-

ну журналiстику. Ми 
забезпечували i буде-
мо забезпечувати чита-
чiв об’єктивною iнфор-
мацiєю. Ми також роби-
тимемо  все можливе для 
відстоювання головних 
нацiональних цiннос-
тей, утвердження реаль-
ної незалежності Украї-
ни в час, коли за сприян-
ня влади промосковськi 
сили рвуться до реван-
шу.

 Банкiвськi реквiзити для 
перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 13351005000002600
5557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 
351005
Призначення платежу: бла-
годiйний внесок на розвиток 
газети

АТ Комерційний банк «При-
ватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674

 Щиро вдячнi за пiдтрим-
ку!
 З повагою — редактор 
Михайло Дорошенко і ко-
лектив «України молодої»

До наших читачiв

ТЕНДЕНЦІЯ

Від мами з Італії
Обсяг грошових переказів в Україну 
від заробітчан помітно виріс

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Україна з одним зі своїх західних сусідів розроблять угоду про соцзахист за-
робітчан: Київ і Варшава домовляються про укладення міжурядової угоди щодо 
соціального захисту українців, які перебувають на території Польщі. 
 Про це повідомив віцепрем’єр-міністр iз питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України Олексій Резніков, який днями перебував iз візитом 
у Польщі. «Ми обговорювали питання, зокрема, з розробки та укладення уго-
ди про працевлаштування та міграцію. Ми не заглиблювалися в деталі, оскільки 
цим займатимуться фахівці, але зійшлися на тому, що така угода потрібна», — 
заявив віцепрем’єр.
 Не дивно, що саме в цю країну завітав наш урядовець, адже не секрет, що 
саме в Польщі чи не найбільше наших співгромадян шукають кращої долі: за да-
ними Головного статистичного управління Польщі, на території країни може пе-
ребувати приблизно... 1,3 млн громадян України.

■

ЩАСЛИВОЇ ДОЛІ

Пригоди маленької Мішель 
Новонароджену дівчинку, яку підкинули в перинатальний центр, 
невдовзі переведуть до дитячої лікарні, а потім — у Будинок 
дитини, де її зможуть удочерити

■

Черкаські кардіохірурги — серед кращих в Україні.
Фото з «Фейсбук»-сторінки Олега Журби.

❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Українська молочна промисловість уже три-
валий час стикається із системним дефіци-
том сировини. І надалі проблема тільки заго-
стрюватиметься. Адже, на думку профільної 
асоціації, через відсутність належної держав-
ної підтримки Україна все далі заглиблюєть-
ся в молочну кризу. Крім стрімкої втрати 
поголів’я корів та скорочення виробництва, 
країна скотилася до статусу нетто-імпортера 
молочної продукції. 

Колись продавали, зараз купуємо
 «Виходом із цієї ситуації є реалізація 
національної стратегії розвитку молочної 
галузі 2021-2030 років, розробленої Мі-
некономіки в діалозі з галузевими асоціа-
ціями. Якщо в 2018 році Україна зароб-
ляла на виробленій молочній продукції, 
то в 2019 році в молочному еквіваленті 
вже було імпортовано молокопродукції в 
обсязі 500 тисяч тонн», — розповідає Ган-
на Лавренюк, віцепрезидент Асоціації ви-
робників молока. 
 За її словами, в 2020 році тільки 
за дев’ять місяців імпорт склав 218 млн 
доларів і до кінця року його загальний 
вал у перерахунку на молочний еквіва-
лент досяг мільйона тонн молока-сиро-
вини. «У 2017 році, скасовуючи спец-
режим ПДВ для агровиробників, уряд 
зобов’язався виділяти до 2021 року 
не менше 1% «аграрного» ВВП на про-
грами державної підтримки АПК: тоб-
то близько 7 млрд гривень. Жодного 
року загальна сума державної підтрим-
ки не досягала таких розмірів», — про-
довжує Лавренюк. 
 Як заявила експерт, у Державному 
бюджеті на нинішній рік фонд підтрим-
ки сільгоспвиробників збільшили лише 
на 500 млн грн, до 4,5 млрд гривень. 
Це незрівнянно менше, ніж пропонува-

ло Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України, підтримував Комітет 
Верховної Ради України з питань аграр-
ної та земельної політики та очікували 
представники галузі. Фонди, передбачені 
на держпідтримку, на думку галузевих 
лобістів, уже показують, що їх недостат-
ньо. Наприклад, відшкодування вартості 
племінних ресурсів у бюджеті на 2021 рік 
закладено на рівні 300 млн грн, а заявок 
на сьогодні вже на майже 400 млн грн. Та-
ким чином, усі господарства, які розрахо-
вували на підтримку, отримають пропор-
ційно нижчу суму. 
 На думку експертів, кризова ситуа-
ція, яка є в молочній галузі, має голов-
ний фактор — відсутність бачення у дер-
жавних чиновників важливості молочно-
го сектору для розвитку економіки. Для 
підтримки ж молочного сектору необхід-
но інвестувати 90 млрд грн протягом 10 
років, адже в Україні сьогодні реально 
виробляється 6 млн тонн молока, а не 9,6 
млн тонн, як заведено вважати. Всього ж 
для задоволення потреб молочної галузі 
необхідно виробляти 10 млн тонн моло-
ка. Тільки в такому випадку будуть за-
безпечені потреби внутрішнього ринку й 
Україна знову набуде статусу експортно-
орієнтованої країни. 

Інвестиції і нові робочі місця 
 Виробники сировини та переробники 
вже давно стверджують: український аг-
росектор має стати пріоритетом держав-
ної політики України. Тобто правильно 
налагоджена реінвестиційна політика де-
ржави допоможе вирішити багато побіч-
них і прямих загроз для українського 
села, яке зникає. І вже вкотре наголошу-
ють, що сільське господарство — це безпе-
ка нації. 
 Але при цьому агросектор і молочна 
галузь зокрема потребують більшої і фі-

нансової, і законодавчої підтримки. На-
приклад, аби зрівнятися з Європейським 
Союзом, в Україні треба було би виділя-
ти близько 400 млрд гривень на рік. На-
справді ж у нас виділяється всього 4 млрд 
грн і 1 мільярд на тваринництво. А це, 
зрозуміло, зовсім не достатньо. Субсиду-
ють агросектор не тільки в ЄС, а й, ска-
жімо, в Російській Федерації, в Білорусі: 
приблизно вдвічі менше, ніж у Європей-
ському Союзі, але в кілька десятків разів 
більше, ніж в Україні. 
 Окрім грошей, аграрії просять і зако-
нодавчої підтримки. Наприклад, ухва-
лення закону щодо посилення боротьби 
з фальсифікацією молочних продуктів. 
Утім Верховна Рада протягом останніх 
п’яти років так і не змогла його розгляну-
ти. Також — ймовірність зниження став-
ки податку на додану вартість на гото-
ву продукцію галузі тваринництва. Цей 
крок селянам також тільки обіцяють, 
хоча в Європі знижена ставка податку на 
додану вартість, за даними експертів, діє 
на всі продукти харчування. Виробники 
просять Кабінет Міністрів внести зміни 
до тексту документа до другого читання, 
ухвалити вигідне для них остаточне рі-
шення щодо фінансування сектору тва-
ринництва загалом, і молочного зокрема. 
 Як наслідок, країна отримає багато 
якісної і доступної за ціною молочної про-
дукції. На думку експертів, такі кроки да-
дуть можливість наростити обсяги вироб-
ництва молока від промислових ферм до 

очікуваних 10 млн тонн — тих самих, які 
необхідні нам, аби не бути залежними від 
імпорту. 
 Також це сприятиме тому, щоби при-
садибний сектор трансформувався в сі-
мейні молочні ферми, фермерські гос-
подарства, став прозорим для контролю 
і гарантування безпечності та якості мо-
лочної сировини. З цим в Україні завжди 
була проблема. Неналежна якість сиро-
вини вже тривалий час є головним галь-
мом, яке не давало нам експортувати про-
дукцію до країн Європейського Союзу. А 
тому в певний час наші експортери працю-
вали переважно на ринок Російської Фе-
дерації. Утім після «сирних» війн на по-
чатку 2000 років обвалився і цей експорт. 
Разом із частиною самої галузі. 
 До того ж, як наголошують 
експерти, кожна додаткова тонна моло-
ка-сировини, вироблена в молочній га-
лузі, дозволяє створити 15 тисяч нових 
робочих місць у молочному тваринниц-
тві та 135 тисяч — у суміжних галузях. А 
також 10 млрд гривень відрахувань із зар-
плат до бюджету, додаткових 160 тисяч 
корів, нові молочнотоварні ферми. 
 Зрештою, влада та аналітики навіть 
сподіваються на залучення у галузь інвес-
тицій. У тому числі й іноземних. Адже всі 
природні умови, культура і традиції ви-
робництва у нас є. Залишилося зовсім не-
багато: створення привабливого інвести-
ційного клімату та розумне дистанцію-
вання держави від процесу. ■

Олег ГАНСЬКИЙ

Криза в українському тварин-
ництві поглиблюється. Процес, 
який, утім, відбувався і раніше, 
минулоріч набрав обертів — з 
одного боку, через коронавірус-
ні обмеження, з іншого — че-
рез падіння ринків, які суттєво 
зменшують доходи аграріїв. 
Один із перших наслідків, який 
ми вже відчули, — подорожчан-
ня продуктів харчування. Який, 
імовірно, надалі буде поглиб-
люватися. 

Збиткові ферми
 В Україні вперше за остан-
ні 13 років тваринництво ста-
ло збитковим. Навіть торіш-
нє зростання цін на м’ясо на 
13,2% не дозволило компенсу-
вати зменшення обсягів реалі-
зації. За прогнозами експер-
тів, подорожчання м’яса і яєць 
не вдасться уникнути і в 2021 
році. 
 За словами директора На-
ціонального наукового цент-
ру «Інститут аграрної економі-
ки» Юрія Лупенка, збитковість 
тваринництва в минулому році 
стала поглибленням негатив-
них тенденцій 2019 року, коли 
галузь отримала лише 0,1 млрд 
грн доходів — проти 5,3 млрд 
грн у 2018 році. Позаминуло-
го року найбільші збитки скла-
лися на виробництві яєць — 
4,9 млрд грн, що в 2018 році 
було прибутковим. Але якщо в 
2019 році збитки на виробниц-
тві яєць удалося перекрити за 
рахунок доходів від молока, то 

в минулому році ще й свинина 
стала збитковою.
 Подолання збитковості тва-
ринництва, на думку Юрія Лу-
пенка, залежить переважно від 
зростання цін на тваринниць-
ку продукцію, насамперед на 
яйця, ціни на які зросли більш 
ніж на 25% за два роки. Вод-
ночас важливим чинником, як 
він вважає, залишається підви-
щення продуктивності тварин і 
птиці, адже навіть минулорічне 
зростання цін на м’ясо великої 
рогатої худоби на 13,2 % не доз-
волило компенсувати зменшен-
ня обсягів реалізації. 

Поголів’я зростає, прибутки 
падають
 Тим часом у стагнації пере-
буває також і українське про-
мислове свинарство. І хоча, за 
статистикою, ми сьогодні ба-
чимо навіть незначний приріст 
свинопоголів’я, причому вже 
третій місяць поспіль, виснов-
ки про впевнене відновлення га-
лузі робити зарано. 
 «Загальна чисельність сви-
ней в Україні на початку листо-

пада минулого року зрівнялася 
з позаминулорічною. Так, за да-
ними Держстату на 1 листопа-
да 2020 року показник становив 
6,19 млн голів, що на 0,6% біль-
ше, ніж на відповідну дату 2019 
року», — повідомила Олександ-
ра Бондарська, керівник аналі-
тичного відділу Асоціації «Сви-
нарі України». Незначний при-
ріст свинопоголів’я в Україні 
забезпечила відповідна дина-
міка у промисловому секторі. 
Збільшення кількості тварин 
на сільськогосподарських під-
приємствах на 7,5%, чи 254 
тис. голів, «перекрило» зворот-
ну зміну в господарствах насе-
лення. 
 «Попри те, що відповідна 
динаміка в промисловому сви-
нарстві спостерігається третій 
місяць поспіль, висновки про 
впевнене відновлення галузі 
робити зарано. Зокрема, хоча 
статистичні дані фіксують по-
зитивну динаміку в третьо-
му кварталі, ринкові обстави-
ни змушують сумніватися, чи 
ці позитивні коливання пе-
реростуть у тренд», — конс-

татує Бондарська, зауважив-
ши, що наростання песиміз-
му серед окремих операторів 
галузі тягне за собою активні-
ший вихід із ринку та призупи-
нення планів подальшого роз-
витку тих, хто залишився.

Газ, нафта, бензин... 
 Однією з причин підвищен-
ня вартості продуктів харчу-
вання, на думку аналітиків, є 
підвищення тарифів на газ та 
електроенергію, яке створює 
відповідну динаміку цін на рин-
ку вітчизняних продуктів.
 «Починаючи від прогнозів 
того ж Національного банку і 
закінчуючи повсякденним жит-
тям, видно, що динаміка цін по-
чалася і триватиме», — заявив 
економіст Олексій Плотніков, 
додавши, що ситуація з цінами 
на вітчизняні продукти мен-

шою мірою залежить від курсу 
долара, а більшою — від її скла-
дових.
 «Підвищення цін на наф-
топродукти, які в нас імпорт-
ні, подорожчання ціни на газ, 
електроенергію, — якщо зрос-
тають ціни на тарифи, то ціна 
на кінцеві продукти включає в 
себе ці коливання цін, — сказав 
Плотніков. І пояснив: — Щоби 
запакувати гречку в пакети, 
потрібно палити електроенер-
гію, потрібно використовувати 
газ, хоча б для опалення при-
міщення, де її фасують».
 А тому, на думку експер-
та, якщо зростають тарифи, 
ціни на паливо, якщо зростає 
ціна на те, що, здавалося б, не 
є продаваною продукцією насе-
лення, але входить частково до 
вартості цієї продукції, природ-
но ціни будуть рости. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Продукти на межі
В Україні падає прибутковість 
тваринницької галузі, як наслідок — 
зростає вартість продуктів харчування

■

Яйця у магазинах дорожчають не просто так: собівартість їх 
виробництва останнім часом суттєво зросла.
Фото з сайта img2.abo.media.

❙
❙
❙

Молочні ферми в Україні перетворилися на раритет.
Фото з сайта zarajsky.org.

❙
❙

ГАЛУЗЬ

Молоко з-за кордону
Через відсутність стратегії підтримки тваринницької 
галузі Україна перетворюється з потужного експортера 
молочної продукції на нетто-імпортера

■
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 Більшість iз нас симпатизує 
нашим найближчим сусідам бі-
лорусам у їх намаганнях вибо-
роти собі вільне та демократич-
не суспільство. Але якою самі 
білоруси бачать свою майбутню 
державу, з ким із сусідів вони 
збираються йти у майбутнє? 
Певні висновки про це можна 
зробити на підставі моніторин-
гу, який провели фахівці Цен-
тру східних досліджень (OSW) 
у Варшаві. Ці результати опри-
люднив сайт Польського радіо. 
 Так, аж понад 96% опи-
таних білорусів прихильні до 
росіян, 85,5% — до українців, 
85,3% — до німців і 82,9% — 
до поляків. 
 Дещо інакшими є оцінки бі-
лорусів щодо країни: позитивне 
та скоріше позитивне ставлен-
ня до Росії висловлює 86,7 від-
сотків білорусів, до Німеччини 
— 78,5 відсотка, до Польщі — 
73,5, до України — 70,5, а до 
Литви — майже 67 відсотків.
 На запитання про причи-
ни розбіжності в 15 відсотків у 
ставленні білоруських респон-
дентів до українців та українсь-
кої держави, головний експерт 
OSW iз питань Білорусі Каміль 
Клисінський пояснив: «Такі 
розбіжності зареєстровано та-
кож щодо інших держав і на-
родів, це не тільки проблема Ук-
раїни, хоча в цьому випадку це 

насправді велика різниця. Вона 
випливає, по-перше, з того, що 
білоруси ліпше ставляться до 
людей, ніж до держав, котрі для 
них є абстрактними або ідеоло-
гічно обтяженими в контекс-
ті білоруської пропаганди, яка, 
залежно від кон’юнктури, дану 
державу представляє позитив-
но або негативно. Нині Україна 
представлена, швидше, негатив-
но як держава, яка діє на шко-
ду білоруській владі, приєднала-
ся до західних санкцій, підтри-
мує продемократичні «бунтівні» 
рухи, як це визначає режим та 
його пропаганда».
 Крім того, білоруси вважа-
ють, що Україна є менш органі-
зованою країною, менш перед-
бачуваною і забезпечує нижчий 
рівень життя, є країною, в якій 
панує правовий хаос та висо-
кий рівень корупції серед еліт. 
Білоруси думають так на основі 
власного суб’єктивного досві-
ду, поїздок в Україну, розмов iз 
людьми, які там були, з родича-
ми і знайомими, котрі там жи-

вуть, а також того, що бачать по 
телевізору, зазначає експерт.
 Більшість респондентів 
(52%) позитивно сприймає 
політику Польщі щодо Біло-
русі під час нинішньої політич-
ної кризи; з іншого боку, 27 від-
сотків респондентів оцінює її 
негативно. Клисінський з оп-
тимізмом дивиться на такий 
розподіл акцентів. «Ми повин-
ні пам’ятати, що після 9 серп-
ня минулого року, коли в Біло-
русі відбулися фальсифіковані 
президентські вибори, і під час 
безпрецедентної внутрішньої 
кризи в цій країні, великих де-
монстрацій, масових репресій, 
Польща та Литва стали основ-
ною мішенню як президента 
Лукашенка, так і підпорядко-
ваного йому режимного пропа-
гандистського апарату», — за-
значає він.
 Він нагадує, що Польщу пос-
тійно звинувачують у прагнен-
ні захопити частину Білорусі, 
відокремити Гродненську об-
ласть, дестабілізувати внут-

рішню ситуацію у Білорусі, 
розпалити суспільні настрої. 
«У цьому  контексті, беручи до 
уваги масштаби цієї негативної 
пропаганди, сповненої інсину-
ацій», така оцінка білорусами 
політики Польщі щодо своєї 
країни «не є поганим результа-
том» і навіть «показує значний 
опір більшості білорусів інтен-
сивній антипольській пропа-
ганді влади» в Мінську.
 Дослідження теж показує, 
що вперше більше білорусів роз-
глядає можливість працевла-
штування швидше в Польщі 
(41%), ніж у Росії (30%), яка 

впродовж багатьох років не-
змінно була майже єдиним пун-
ктом міграції для них. Польща 
також є більш привабливим міс-
цем для еміграції, ніж Західна 
Європа та Литва, зазначають в 
OSW.
 У все ще сильно совєтизова-
ному білоруському суспільстві 
вперше в історії подібних до-
сліджень набагато більше гро-
мадян висловилося, що Біло-
русь повинна посилатися на іс-
торичну спадщину, пов’язану з 
Великим князівством Литовсь-
ким (40%), ніж на традиції Ра-
дянського Союзу. ■

НОВИНИ ПЛЮС

США повертаються до Ради ООН 
iз прав людини
 Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 
Сполучені Штати відновлюють роботу з Радою ООН 
iз прав людини. За його словами, РПЛ ООН «недоско-
нала і потребує реформи», проте вихід iз неї цього 
не виправить. «Кращий спосіб поліпшити Раду, щоб 
вона змогла реалізувати свій потенціал, — це силь-
не і принципове керівництво США. Під керівництвом 
президента Байдена ми відновлюємо співпрацю і го-
тові бути на чолі», — написав Блінкен у «Твіттері». 
США вийшли з Ради ООН з прав людини в 2018 році. 
Адміністрація попереднього президента США До-
нальда Трампа критикувала Раду за те, що її члена-
ми є Венесуела, Куба і Китай, а також називала «упе-
редженим» ставлення до Ізраїлю. Раніше Сполучені 
Штати також повернулися до складу ВООЗ.

Німеччина, Швеція та Польща 
висилають російських дипломатів 
 У відповідь на рішення Москви вислати їхніх 
дипломатів Німеччина, Швеція та Польща висила-
ють російських дипломатів. Німеччина заявляє, що 
оголосила «персоною нон грата» співробітника росій-
ського посольства в Берліні. У німецькому МЗС на-
голосили, що рішення Москви вислати європейських 
дипломатів «не було виправдане жодним чином», ос-
кільки співробітник посольства Німеччини діяв у ме-
жах своїх прав і у відповідності до Віденської конвен-
ції, щоб «проінформувати себе про розвиток подій 
на місці». Уряди Швеції та Польщі зробили анало-
гічні заяви. «Ми проінформували російського посла, 
що людину з російського посольства попросили зали-
шити Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рі-
шення видворити шведського дипломата, який лише 
виконував свої обов’язки», — написала міністр за-
кордонних справ Швеції Анн Лінде у твіттері. Поль-
ща повідомила, що попросила залишити країну спів-
робітника російського консульства в західному місті 
Познань.

Латвія заборонила російські 
телеканали
 Національна рада Латвії з електронних ЗМІ 
(NEPLP) вирішила виключити 16 телеканалів зі спис-
ку тих, що ретранслюються на території країни, пові-
домляє «Європейська правда». До переліку потрапи-
ли REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, 
NTV Serial («НТВ Серіал»), NTV Stilj («НТВ Стиль»), 
«НТВ право», «Кіномікс», «Наше нове кіно», «Рідне 
кіно», «Індійське кіно», «Кінокомедія», «Кіносерія», 
«КВН ТВ», «Кухня ТВ», BOX TV і HD Life.
 Усі канали є російськими. «Це рішення було при-
йнято, тому що Рада не має інформації про вищезга-
даного представника поширення програм або пред-
ставників у Латвії, які могли б дати згоду від імені 
власників програм на поширення в Латвії», — йдеть-
ся в повідомленні регулятора. Рішення набуде чин-
ності опівночі 10 лютого. ■

■Ігор ВІТОВИЧ

 Депутат Європарламен-
ту від Естонії Ріхо Террас, 
колишній керівник армії 
своєї країни, а тепер член 
найбільшої фракції ЄП «На-
родна партія», повідомив у 
понеділок, що він та ще 60 
депутатів Європарламенту 
різних політичних груп ске-
рували лист главі Євроко-
місії Урсулі фон дер Ляєн, 
в якому закликали відпра-
вити у відставку главу дип-
ломатії ЄС Жозепа Борреля. 
Після ганебно провальної 
для Борреля пресконферен-
ції з главою МЗС Росії Сер-
гієм Лавровим Террас підго-
тував цей дуже критичний 
лист на ім’я Урсули фон дер 
Ляєн з проханням «вжити 
заходів, якщо пан Боррель 
не подасть у відставку за 
власним бажанням». «Сам 
візит був катастрофою», — 
пояснив мотиви своїх дій 
Террас в інтерв’ю «Євро-
ньюс». Деталі цієї поїздки, 
нагадаємо, «УМ» розповіда-
ла в минулому номері. 
 У тексті йдеться про те, 
що пан Боррель «неоднора-
зово не захищав інтереси Єв-
ропейського Союзу» і робив 
неправдиві заяви щодо санк-
цій ЄС. Террас також крити-
кує його за підтримку росій-
ської вакцини проти COVID-
19 «Супутник V», і за напад-
ки на «головного союзника 
ЄС — США». Водночас Тер-
рас обурений діями Борреля 
через те, що той негайно не 
перервав візит, коли дізнав-
ся, що Росія вислала трьох 
дипломатів ЄС — з Німеччи-
ни, Польщі та Швеції.
 «Росія зробила все мож-
ливе, щоб принизити най-
вищого дипломата ЄС», — 
сказав Террас «Євроньюс». 
— Я розумію, ви хочете вес-
ти діалог. Але якщо один 
грає в хокей з шайбою, то ін-
ший не може займатися фі-
гурним катанням. Це і ста-
лося в Москві.  Міністр за-
кордонних справ Росії возив 
пана Борреля по льоду, при-

нижував його, напав на на-
ших союзників — США, об-
ражав Європейський Союз. 
Я очікую, що Боррель усві-
домить, наскільки це при-
низливо, і сам піде у відстав-
ку».
 Євродепутат вважає, що 
Жозеп Боррель повинен на-
слідувати приклад Філа Хо-
гана, колишнього комісара з 
питань торгівлі, який подав 
у відставку в серпні після 
відвідування гольф-вечері в 
Ірландії, що суперечить об-
меженням щодо коронавіру-
су. Террас вважає, що Хоган 
вчинив «значно менші зло-
чини», ніж Боррель.
 Звісно, звільнення з та-
кої важливої посади — Вер-
ховного представника у за-
кордонних справах, який 
також є віцепрезидентом Єв-
рокомісії, не буде простою. 
Саме тому пан Террас ви-

магає від пані фон дер Ляєн 
звернутися до Європейської 
Ради з проханням про від-
ставку Борреля. «Я сподіва-
юся, що наш лист дасть зро-
зуміти Комісії, що необхідна 
єдина європейська політика 
щодо Росії», — додає Террас. 
— Тепер кожен грає власни-
ми картами, і це неприйнят-
но». У своїй заяві, опублі-
кованій у неділю, він додає: 
«Одним із перших кроків, 
безумовно, було б, щоб Ні-
меччина показала приклад 
і відмовилася від абсолютно 
злочинного проєкту «Пів-
нічний потік-2».
 Європейські (та й аме-
риканські) ЗМІ та політи-
ки у своїй критиці не зали-
шають сухої нитки на главі 
дипломатії ЄС панові Борре-
лю, вживаючи до коментарів 
про його візит міцні слова 
про «ганьбу», «блазнюван-

ня», «висміювання Європей-
ського Союзу». Американсь-
ке видання «Вашингтон Ек-
замінер» висловилося ще 
дошкульніше: «Чудово впи-
савшись у сценарій росій-
ської гри в дезінформацію, 
глава дипломатії Європейсь-
кого Союзу Жозеп Боррель і 
сам зробив iз себе блазня, 
і виставив на посміховись-
ко ЄС. Але, незважаючи на 
хвилю критики, іспансь-
кий політик може розрахо-
вувати... на повну підтрим-
ку глави Єврокомісії Урсули 
фон дер Ляєн».
 Глава дипломатії ЄС Жо-
зеп Боррель має «повну під-
тримку» президента Євро-
пейської Комісії Урсули фон 
дер Ляєн, заявив речник Єв-
ропейської Комісії Ерік Ма-
мер на пресконференції в 
Брюсселі в понеділок. Ко-
легія комісарів Єврокомісії 
займеться нещодавнім візи-
том Борреля до Москви. А 
вчора по обіді в Європарла-
менті мали відбутися дебати 
щодо ситуації в Росії (вклю-
чаючи ситуацію з Олексієм 
Навальним) та візиту пред-
ставника ЄС до Москви. По-
яснення щодо своєї «невда-
лої» поїздки євродепутатам 
мав надати особисто Жозеп 
Боррель. 
 Та головна інтрига — чи 
запровадить ЄС нові санкції 
щодо Росії після візиту свого 
головного дипломата до Мос-
кви. На це представники ЄК 
відповіли вищезгаданому 
американському виданню, 
що «санкції не є метою полі-
тики Європейського Союзу». 
Отакої, навіть сам Боррель, 
iз ганьбою залишаючи Мос-
кву, говорив про «нові санк-
ції», а тепер уже їх не буде. 
Потрібно, як кажуть, диви-
тися в корінь. Німкеня Ур-
сула фон дер Ляєн пройш-
ла на посаду президента Єв-
рокомісії як протеже Ан-
гели Меркель. Тепер, коли 
«матінка» Ангела все біль-
ше схиляється в бік Росії, її 
рухи відтворює і «донька» 
Урсула. ■

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

Хто сябру миліший
Найприязніше білоруси ставляться 
до росіян, українців, німців і поляків

■

Білоруси вперше за багато років iз більшим оптимізмом дивляться 
в бік Європи, ніж Росії. 
Фото з сайта glavcom.ua. 

❙
❙
❙

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Побороли Борреля 
Глава дипломатії ЄС має піти у 
відставку за ганьбу в Москві, вважають 
депутати Європарламенту

■

Ріхо Террас, у минулому — міністр оборони Естонії.❙
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Іван ПОВАЛЯЄВ

 Правоохоронці за-
тримали «на гарячому» 
зрадника України, за-
вербованого ФСБ Росії. 
Мешканець Миколаєва 
ретельно збирав і готу-
вався передати секрет-
ні дані про військові 
розробки російським 
кураторам. 
 Як повідомляє офіс 
генпрокурора, йдеться 
про матеріали, що ста-
новлять державну таєм-
ницю у сфері оборо-
ни. Зокрема, агент от-
римав завдання зібра-
ти закриту інформацію 
про новітню військо-
ву техніку та програми 
розробок використання 
безпілотних літальних 
апаратів.
 Відтак завербований 
українець протягом січ-
ня-лютого домовився з 
керівником одного з на-
укових інститутів Хар-
кова, який займається 
розробками з обмеже-
ним доступом у сфері 
безпеки та оборони Ук-
раїни, що той за 10 ти-
сяч доларів передасть 
йому таємну програму 
розробки приладів для 
ураження безпілотних 
літальних апаратів.
 Зрадника затрима-
ли 7 лютого на заліз-
ничному вокзалі Хар-

кова під час отримання 
імітованих секретних 
матеріалів i передачі 
авансу за них у розмірі 
500 доларів. Затриман-
ня провели слідчі Голо-
вного управління СБУ 
в Донецькій i Лугансь-
кій областях спільно з 
Департаментом контр-
розвідки СБУ.
  Наразі проводяться 
невідкладні слідчі дії. 
Вирішується питання 
про обрання підозрюва-
ному запобіжного захо-
ду у вигляді тримання 
під вартою. Йому вже 
повідомлено про підоз-
ру в державній зраді.
  Зауважимо, що ос-
таннім часом, після 
скандалу з криміналь-
ними розбірками на рів-
ні керівництва СБУ, це 
відомство демонструє 
неабияку активність на 
антитерористичному 
фронті. Як повідомляла 
«УМ» на минулому тиж-
ні, агенти ФСБ Росії на-
віть планували викрас-
ти і вивезти до Росії ко-
лишнього командувача 
Сил спеціальних опера-
цій, генерал-лейтенан-
та Ігоря Луньова. За це 
виконавцям пропонува-
ли 100 тисяч доларів. 
Адже засновник ССО 
володіє важливою ін-
формацією про вітчиз-
няні спецслужби, яка 

цікавить ворога.
  І хоча прізвище екс-
командувача у Служ-
бі безпеки не повідо-
мили, втім відомо, що 
Сили спеціальних опе-
рацій ЗСУ засновані в 
2016 році, за цей час 
їх очолювали лише два 
офіцери — з 2016-го по 
2020-й генерал-лейте-
нант Ігор Луньов, а з 
серпня 2020 року гене-
рал-майор Григорій Га-
лаган, тож затримані, 
ймовірно, мали намір 
викрасти саме Луньо-
ва.
  Вражає, що до аген-
турної мережі ФСБ вхо-
дили колишні спец-
призначенці військо-

вої розвідки України, 
які збирали інформа-
цію про дислокацію 
та переміщення ук-
раїнських Збройних 
сил, кадровий склад 
та оперативно-службо-
ву діяльність Головно-
го управління розвідки 
Міністерства оборони, 
Сил спеціальних опе-
рацій, Штабу ВМС, 73-
го Морського центру 
спеціальних операцій 
ЗСУ, їх міжнародної 
взаємодії з іноземними 
партнерами. А сама ме-
режа діяла на території 
Київської, Одеської, 
Миколаївської, Жито-
мирської та Чернігівсь-
кої областей.  ■

СИЛОВИКИ

Ціна зради — 10 тисяч «баксів» 
На Луганщині затримали агента ФСБ, який мав передати кураторам 
секретні дані щодо ураження безпілотників

■

Завербований агент ФСБ під час затримання 
на залізничному вокзалі у Харкові.
Фото офісу генпрокурора.

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Лише через сім років після ганебно-
го судового рішення одіозна служитель-
ка Феміди Оксана Царевич має усі шан-
си відповісти за свої «помилки» часів Ре-
волюції гідності. 
 Адже лише днями прокурори офісу 
Генеральної прокуратури повідомили 
про підозру колишній судді Печерсько-
го районного суду в незаконному пере-
шкоджанні проведенню акції біля ре-
зиденції колишнього президента Вік-
тора Януковича «Межигір’я» в селі 
Нові Петрівці Вишгородського району 
Київської області
  Як офіційно повідомляють на Різни-
цькій (традиційно не називаючи прізви-
ще підозрюваної), за даними слідства, 23 
січня 2014 року, з метою перешкоджан-
ня проведенню мітингів і демонстрацій, 
суддя притягла до адміністративної від-
повідальності за відсутності доказів і об-
ставин, що обтяжують відповідальність, 
трьох осіб за вчинення правопорушення, 
передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невико-
нання водіями вимог про зупинку). 
  Йдеться про водіїв — учасників руху 
протестної автоколони, яка у ті гарячі 
зимові дні мирно стартувала на Євро-
майдані (вулиця Хрещатик у Києві) і 
фінішувала перед парканом резиденції 
Януковича «Межигір’я».
 На думку слідчих, для залякуван-
ня мітингувальників суддя свідомо 

призначила їм найсуворiший вид ад-
міністративного стягнення, передбаче-
ний санкцією зазначеної статті — поз-
бавлення водійських прав. Потім апе-
ляційні інстанції скасували ці неправо-
мірні рішення судді.
 «Досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні здійснюється 
слідчими Державного бюро розсліду-
вань. Судді у відставці інкримінується 
незаконне перешкоджання проведенню 
мітингів і демонстрацій, вчинене служ-

бовою особою (ст. 340 КК України)», — 
повідомляють в офісі генпрокурора. 
  Відтак фігурантці кримінально-
го провадження загрожує позбавлення 
волі до п’яти років або обмеження волі 
на такий самий термін, або арешт до 
шести місяців, або виправні роботи до 
двох років.
  І хоча на Різницькій не назвали 
імені судді у відставці, однак, за даними 
«УМ», iдеться саме про скандально відо-
му колишню суддю Печерського райсу-

ду столиці Оксану Царевич. Адже саме 
вона неабияк «відзначилася» затятими 
рішеннями позбавляти водійських прав 
автомайданівців на догоду режиму Яну-
ковича. 
  Усі ці сім років пані Царевич вда-
валося уникати притягнення до кримі-
нальної відповідальностi за свою діяль-
ність у заплямованій суддівській ман-
тії. Зокрема, 30 червня 2020 року 
Шевченківський райсуд Києва навіть 
визнав колишню колежанку невинною 
у винесенні в 2014 році завідомо непра-
восудних рішень щодо активістів Авто-
майдану.
  Після цього рішення суду першої ін-
станції, як повідомляє юрист, член прав-
ління ГО «Автомайдан» Роман Маселко, 
наразі пані Царевич намагається отри-
мати виправдальний вирок в Апеляцій-
ному суді. Зокрема, минулого тижня 
відбувся розгляд апеляційної скарги за 
її участі. 
  «Після рішення Конституційного 
Суду про неконституційність відпові-
дальності за неправосудні рішення Ца-
ревич уже не нічого не загрожує, але їй 
дуже важливо отримати саме виправ-
дальний вирок. Це відкриває їй шлях до 
повернення посади судді та мільйонних 
компенсацій iз бюджету за «незаконне 
перебування під слідством». Натомість 
потерпілі та прокурор наполягають на 
скасуванні вироку Шевченківського 
райсуду, який є явно необґрунтованим 
і незаконним», — зазначив пан Масел-
ко за результатами судового засідання.
  За його даними, 10 лютого має відбу-
тись чергове засідання Верховного Суду 
у справі про оскарження Царевич свого 
звільнення. 
 «Очевидно, на нього вона хоче прий-
ти з підтвердженим апеляцією виправ-
дальним вироком, щоб уже точно по-
новитись. Недаремно ж Верховний Суд 
зробив перерву на понад місяць», — при-
пустив захисник автомайданівців. ■

ФЕМІДА

Підозра через сім років 
Колишня суддя Оксана Царевич стала підозрюваною у справі Автомайдану, 
але намагається виправдати себе в Апеляційному і Верховному судах

■

Оксана Царевич в Апеляційному суді намагається повністю виправдати себе.
Фото Романа МАСЕЛКА.

❙
❙

НАШІ

Діаспора проти 
пропаганди 
Європейський конгрес українців 
вітає санкції щодо телеканалів 
Медведчука
Василь ТАВР

 Українці Європи вітають запроваджені в Україні сан-
кції щодо телеканалів iз так званого пулу Тараса Козака 
— Віктора Медведчука: «112 Україна», Zik та NewsOne. 
Зокрема, Європейський конгрес українців (ЄКУ) вважає 
санкції, запроваджені рішенням РНБО і затверджені 
указом президента Зеленського, важливим кроком.
 На цьому діаспоряни наголосили у відповідному 
листі ЄКУ, направленому на адресу чинного голови 
ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде.
 «В Україні був зроблений важливий крок щодо забо-
рони мовлення проросійських каналів «112 Україна», 
Zik та NewsOne. Ми підтримуємо таке рішення», — за-
значається в листі.
 Українці Європи зауважують, що від початку росій-
ської агресії проти територіальної цілісності України 
низка українських громадських організацій підтриму-
ють Україну політично й гуманітарно.
 «Ми постійно спостерігаємо за інформаційною про-
пагандою Російської Федерації, яка дезінформує світ 
про ситуацію в Україні щодо прав російськомовного на-
селення, релігії, свободи та толерантності українського 
народу. Завдяки нашій діяльності та участі в міжкуль-
турних програмах ми в країнах нашого проживання по-
казали, що немає ворожнечі між схiдною та західною 
частинами України. Теза про «Дві України» є продук-
том інтенсивної пропаганди, спрямованої на розкол сус-
пільства в Україні», — наголошують представники Єв-
ропейського конгресу українців.
 В організації також «вважають за доцільне знати по-
зицію відповідної установи — ОБСЄ — щодо роботи та 
негативного впливу згаданих каналів у Європі». 
 Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ з питань сво-
боди ЗМІ Тереза Рібейро закликала українську владу 
знайти збалансоване та пропорційне рішення у протидії 
пропаганді, зі збереженням плюралізму медіа та різно-
маніття думок. ■

■
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Інстинкт самозбереження
 І трапилося диво! Пізно вве-
чері 2 лютого Зеленський підпи-
сав указ №43/2021, яким увів у 
дію рішення Ради національної 
безпеки і оборони України  «Про 
застосування персональних спе-
ціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санк-
цій)». Указом, зокрема, накла-
дені санкції на п’ять років проти 
народного депутата з ОПЗЖ Та-
раса Козака (близького соратни-
ка Віктора Медведчука — кума 
Путіна) і його телеканали ZIK, 
NewsOne та «112 Україна».
 Моя публікація, звичайно, не 
була причиною відключення те-
леканалів від ефіру. Причини за-
стосування санкцій викладені в 
аналітичній довідці та оператив-
них і слідчих матеріалах СБУ, 
а також розвідданих, наданих 
спецслужбами наших стратегіч-
них партнерів, які доповіли Зе-
ленському. Значна частина з них 
мені відома, але оприлюднювати 
їх ще передчасно, щоб не зашко-
дити справі. Після ознайомлен-
ня з матеріалами Зеленського 
охопив страх за своє майбутнє. 
Інстинкт самозбереження зму-
сив його в пожежному порядку 
підписати указ і негайно ввести 
його в дію. До цього Зеленський 
улесливо заглядав у вічі Путіну 
— вбивці понад 14 тисяч україн-
ців. 
 Поет Микола Соболь у звер-
ненні до українського народу на-
писав:
 Народе мій, ти сам обрав ганьбу! 
 Такого ще не бачила країна.
 Як легко заморочити юрбу 
 й підсунути їй Каїна за сина.

 Він виссе материнське молоко, 
 тебе лишивши з голоду вмирати,
 бо ти не брат для нього, ти — ніхто!
 Ніхто для нього й Україна-мати...

«Рідна мова»
 На мою публікацію надійшло 
багато відгуків від читачів, а та-
кож прохання продовжити тему 
української мови, що з задово-
ленням і роблю. 
 Привертаю увагу шануваль-
ників української мови до пуб-
лікації професора, академіка 
Академії наук вищої школи, за-
служеного діяча науки і техні-
ки України, учасника Устано-
вчої конференції Товариства рід-
ної мови ім. Т. Шевченка (тепер 
«Просвіта») у Львові Панаса Зі-
новійовича Столярчука (світла 
йому пам’ять) «Рідна мова». 
 «Було це давно, ще за ста-
рої Австрії, в 1916 році. В купе 
першої кляси швидкого потя-
га «Львів — Відень» їхали чоти-

ри пасажири: англієць, німець, 
італієць. Четвертим був відомий 
львівський юрист Богдан Косів. 
Розмова велася навколо різних 
проблем і тем. Нарешті заговори-
ли про мови — чия краща, котрій 
з них належить світове майбут-
нє. Першим заговорив англієць: 
  — Англія — країна великих 
завойовників і мореплавців, які 
рознесли славу англійської мови 
по всьому світу. Англійська мова 
— мова Шекспіра, Байрона, Дік-
кенса, Ньютона та інших вели-
ких літераторів і вчених.
  — Ні в якому разі, — гордо-
вито заявив німець. — Німець-
ка мова — це мова двох великих 
імперій — Великої Німеччини 
й Австрії, які займають більше 
половини Європи. Це мова фі-
лософії, техніки, армії, медици-
ни, мова Шиллера, Гегеля. Кан-
та, Вагнера, Гейне. І тому, безпе-
речно, німецька мова має світове 
значення.
 Італієць усміхнувся і тихо 
промовив: 
  — Панове, ви обидва поми-
ляєтеся. Італійська мова — це 
мова сонячної Італії, мова музи-
ки й кохання, а про кохання мріє 
кожен. На мелодійній італійсь-
кій мові написані кращі твори 
епохи Відродження, твори Дай-
те, Боккаччо, Петрарки, лібрето 
знаменитих опер Верді, Пуччіні, 
Россіні, Доніцетті. Тому італій-
ській мові належить бути провід-
ною у світі.
 Українець довго думав і наре-
шті промовив: 
  — Ви ж по суті нічого не ска-
зали про багатство і можливості 
ваших мов. Чи могли б ви напи-
сати невелике оповідання, в яко-
му б усі слова починалися з однієї 
літери?
  — Ні, ні, ні! Це ж неможли-
во, — відповіли англієць, німець 
та італієць.
  — Вашими мовами немож-
ливо, а нашою — просто. Назвіть 
якусь літеру, — звернувся він до 
німця.
  — Нехай буде П — сказав 
той.
  — Добре. Оповідання буде на-
зиватися

Перший поцілунок
 Популярному перемишлянсь-
кому поетові Павлові Подільчаку 
прийшло поштою приємне пові-
домлення: «Приїздіть, пане Пав-
ле, — писав поважний правитель 
повіту Полікарп Паскевич, — 
погостюєте, повеселитесь». Пан 
Павло поспішив, прибувши пер-
шим потягом. Підгорецький па-
лац Паскевичів привітно прий-
няв приїжджого поета.

 Потім під’їхали поважні пер-
сони — приятелі Паскевичів... 
Посадили пана Павла поряд пан-
ночки — премилої Поліни. По-
говорили про політику, погоду. 
Пан Павло прочитав підібрані 
пречудові поезії. Панна Полі-
на програла прекрасні полонези 
Понятовського, прелюд Пучіні. 
Поспівали пісень, потанцюва-
ли падеспань, польку. Прийшла 
пора пообідати.
 Поставили повні підноси пля-
шок: портвейну, плиски, пше-
ничної, підігрітого пуншу, піль-
зенське пиво. Принесли печені 
поросята, приправлені перцем, 
півники, пахучі паляниці, печін-
ковий паштет, пухкі пампушки 
під печеричною підливкою, пи-
роги, підсмажені плєцки. Потім 
подали пресолодкі пряники, пер-
сикове повидло, помаранчі, пов-
ні порцелянові полумиски полу-
ниць, порічок.
 Почувши приємну повноту, 
пан Павло подумав про панноч-
ку. Панна Поліна попросила про-
гулятися по Підгорецькому пар-
ку, помилуватися природою, 
послухати пташині переспіви. 
Пропозиція повністю підійшла 
прихмелілому поетові. Походи-
ли, погуляли.
 ...Порослий папороттю пре-
давній парк подарував приєм-
ну прохолоду. Повітря п’янило 
принадними пахощами. Побро-
дивши по парку, пара присіла під 
порослим плющем платаном. По-
сиділи, помріяли, позітхали, по-
шепталися, пригорнулися. По-
чувся перший поцілунок: про-
щай парубоче привілля, пора по-
етові приймакувати!
 В купе пролунали оплески. 
Всі визнали: милозвучна, багата 
українська мова буде жити вічно 
поміж інших мов світу. 
 Зазнайкуватий німець ніяк 
не міг визнати своєї поразки.
  — Ну, а коли б я назвав іншу 
літеру? — заявив він. — Ну, на-
приклад, літеру С!
  — Я своєю мовою можу ук-
ласти не лише оповідання, але й 
навіть вірш, де всі слова будуть 
починатися на С. Якщо ваша лас-
ка, прошу послухати.
Самітний сад
 Сонно сипляться сніжинки,
 Струмінь стомлено сичить.
 Стихли струни, стихли співи,
 Срібні співи серенад
 Сріблом стеляться сніжинки
 Спить самітній сонний сад...
 Сипле, стелить сад самітній
 Сірий смуток — срібний сніг,  
 Сумно стогне сонний струмінь
 Серце слуха скорбний сміх
 Серед саду страх сіріє.
 Сад солодкий спокій снить.

  — Геніально! Незрівнянно! — 
вигукнули англієць й італієць. 
Потім усі замовкли. Говорити не 
було потреби...».
 Так завершується оповідання 
шановного Панаса Зіновійовича 
«Рідна мова».
 Прийде час глибокого зану-
рення в розуміння української 
мови. Нею будуть зацікавлені 
найвідоміші заклади світу, її бу-
дуть розбирати на молекули й 
атоми. Психологи, нейропсихо-
логи, парапсихологи, біофізики, 
квантові механіки. Не тільки за 
її архаїчність і витонченість, а як 
засіб свідомості і регулятор ба-
лансиру прожитого віку. Вжи-
вання і розуміння біоритмів ук-
раїнської мови має таємниці не 
тільки прожиткового терміну, 
а й взаємодію зi структурними 
резонансами побудови Всесвіту, 
наголошує відомий художник-
ілюстратор Володимир Євкар (iз 
ним важко не погодитися!).

Офіцерська честь дорожча
 Ніколи не забуду конститу-
ційну ніч 28 червня 1996 року 
та як народжувалася Конститу-
ція Незалежної України. Скіль-
ки було в неї ворогів як внут-
рішніх, так і зовнішніх, які 
пере шкоджали її ухваленню, 
особливо при затвердженні на-
ціональних державних символів 
України — Прапор, Герб, Гімн 
(ст. 20), що «державною мовою 
в Україні є українська мова» (ст. 
10) та про землю, надра, при-
родні ресурси, право власності 
(статті 13, 14, 41). Була справж-
ня війна, в тому числі й невиди-
ма, яку вели офіцери-депута-
ти очолюваного мною Комітету 
з питань боротьби з корупцією 
та організованою злочинністю. 
При прийнятті Конституції при-
годився і досвід специфічної опе-
ративної роботи в СБУ (це окре-
ма тема з детективними сюже-
тами). Зауважу, що статті Кон-
ституції про державну мову, 
державні символи України, по-
ложення про надра, землю, пра-
во власності та інші були прого-
лосовані лише на декілька голо-
сів більше від необхідних 300. 
 Скажу без перебільшен-
ня, завдяки депутатам-офіце-
рам спецслужб (нас було вісім 
— Анатолій Єрмак, Олександр 
Жир, Микола Карнаух, Ана-
толій Кулаков, Григорій Омель-
ченко, Микола Петренко, Олек-
сандр Скіпальський, Сергій Сін-
ченко) та офіцерам-депутатам 
В’ячеславу Білоусу, Євгену Лу-
пакову, Івану Біласу, Леоніду 
Бородичу були ухвалені зазна-
чені та інші статті Конституції 
України.
 Вранці 28 червня 1996 року 
президент України Леонід Куч-
ма на засіданні Верховної Ради 
вибачився за «некоректне сти-
мулювання конституційного 
процесу» і заявив, що хоче на-
городити вищими державними 
нагородами народних депутатів 
попереднього скликання за вне-
сок у становлення України і цей 
склад парламенту за прийняття 

Конституції.
 Моя відповідь не забарилася. 
Я виступив із заявою від імені 
групи офіцерів-депутатів: «...
Ми приймаємо, пане президен-
те, Ваше вибачення перед нами, 
народними депутатами, вислов-
ленні Вами (думаємо щиро) на 
пленарному засіданні Верхов-
ної Ради України вранці 28 чер-
вня, коли на мирному небу вже 
сяяло яскраво-жовте сонце Пере-
моги, яке сповістило про консти-
туційне народження України як 
незалежної, демократичної, пра-
вової держави. Погоджуємося з 
Вашим висновком, що з дня при-
йняття Конституції «жодна лю-
дина в Україні не матиме жодних 
сумнівів щодо дієздатності ук-
раїнського парламенту». Бажа-
но, щоб такою дієздатною стала і 
виконавча влада на чолі з Вами, 
пане президенте. Свій конститу-
ційний і професійний обов’язок 
ми, депутати-офіцери, виконали 
перед Батьківщиною і Українсь-
ким народом, яким присягали на 
вірність. 
 Вибачаючись перед Верхов-
ною Радою за свою некоректність 
у конституційному процесі, Ви, 
пане президенте, запропонува-
ли нагородити вищими держав-
ними нагородами народних де-
путатів минулого і нинішньо-
го скликань. Вдячні Вам за ви-
соку оцінку нашої депутатської 
діяльності. Але, враховуючи те, 
що прийняття Конституції було 
частиною нашої передвиборчої 
програми (і ми її виконали!), про-
симо Вас, пане президенте, не на-
городжувати нас жодними наго-
родами. Найвищою нагородою 
для нас є прийнята Конститу-
ція, довіра виборців та наша офі-
церська честь. Рано чи пізно пре-
зидентські і депутатські повнова-
ження закінчуються. Ми з Вами 
— тимчасові. Вічні — УКРАЇНА 
та її НАРОД!
 З повагою і надією на поро-
зуміння.
 Честь маємо!
 Народні депутати-офіцери: 
полковник Григорій Омельчен-
ко, підполковник Анатолій Єр-
мак, підполковник Микола Пет-
ренко, полковник Анатолій Ку-
лаков, полковник В’ячеслав Бі-
лоус, капітан 1-го рангу Євген 
Лупаков».
 Наша заява лунала в новинах 
на радіо і телебаченні, її опублі-
кували вітчизняні і зарубіжні 
ЗМІ, що викликало гнів і обу-
рення Кучми. Але по-іншому 
ми, офіцери-депутати, вчинити 
не могли...

* * *
 Сьогодні йде війна з путінсь-
кою фашистською Росією не 
лише за збереження української 
мови й унітарної незалежної Де-
ржави Україна. Українці ряту-
ють світ від ядерної пожежі, яку 
погрожує розпалити «божевіль-
ний з ядерною кнопкою» Путін. 
За нами Правда, за нами Бог! Пе-
ремога в цій війні буде за нами, 
українцями. Віримо, боремо-
ся і перемагаємо ворогів на всіх 
фронтах! ■

ВІДЛУННЯ

Прикусіть «язика»! 
За мову билися ще в 1996 році, ухвалюючи Конституцію України
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, генерал-лейтенант, почесний голова Спілки офіцерів України  

Світлій пам’яті побратима Анатолія ЄРМАКА, 
який загинув 11 лютого 2003 року, ПРИСВЯЧУЮ 
В «УМ» (за 26 січня) я опублікував статтю «Україна починається там, де звучить українсь-
ка мова». Це була моя відповідь кривавому кремлівському карлику Путіну на його твер-
дження: «Россия заканчивается там,  где заканчивается русский язык», а також «рабам, підніжкам, грязі 
Москви» — російським прихвостням з ОПЗЖ і «ЗЕленим гнидам» із «слуг народу» на чолі з українофо-
бом Бужанським, які хочуть скасувати статтю 30 Закону «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної». 
Нагадаю, що з 16 січня норма статті набула чинності. Нею встановлено, що всі надавачі послуг, незалежно 
від форм власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги 
державною мовою — українською. У разі порушення закону правопорушнику оголошують попередження 
та вимогу усунути порушення впродовж 30 днів. У разі повторного порушення протягом року — наклада-
ють штраф від 5100 до 6800 грн.
У публікації я наголосив, що Зеленський не реагує на українофобські заяви, що лунають iз проросійських 
«медведчуківських» фейкових телеканалів, та на законодавчі ініціативи своїх «слуг», які подали антиук-
раїнський законопроєкт про відміну 30-ї статті зазначеного Закону. 
(див.: https://umoloda.kyiv.ua/number/3685/188/153886/).

■

За 400 років українська мова пережила 134 заборони.
Фото з сайта bbc.com.

❙
❙
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Чим же має відрізнятися 
профільне навчання 
в старшій школі від 
нинішнього?
 Зараз діти в 10-11-му класі 
вивчають 20+ предметів, не 
маючи змоги зосередитись на 
тому, що їм справді цікаво і 
потрібно для свого подальшо-
го розвитку.
 Відбуваючи обов’язкову 
програму в школі, учні після 
уроків вимушені або самостій-
но опановувати те, що їм пот-
рібно, або звертатися до репе-
титорів.
 Ідея профільного навчан-
ня полягає в тому, щоб у са-
мій старшій школі були ство-
рені умови для задоволення 
освітніх потреб учнів та уче-
ниць відповідно до їхніх на-
хилів, здібностей, орієнтації 
на майбутню професію.
 Чи можливо це, з ма-
теріальної, кадрової та органі-
заційної точок зору, зробити в 
кожній школі? Очевидно, ні. 
В більшості шкіл зараз панує 
так званий загальний (універ-

сальний) профіль — згадані 
20+ предметів, які жодна ди-
тина не може опанувати на ви-
сокому рівні, та й це неможли-
во, якщо предмет 1-1,5 години 
на тиждень. Але щоб дитина 
могла обрати профіль навчан-
ня, влада має цю можливість 
вибору створити. Саме тому 
Закон про «Повну загальну се-
редню освіту» перед бачає, що 
профільний ліцей має мати 
щонайменше 4 класи на пара-
лелі, щоб вибір профілю був 
реальним, а не ефемерним.
 Створення таких шкіл но-
вого типу вимагає часу і гро-
шей.
 Поява першого 10-го кла-
су, який уже вчитиметься згід-
но з реформою «Нова українсь-
ка школа», передбачена в за-
конодавстві лише з 2027 року. 
Але щоб це було справжнє про-
фільне навчання, в добре об-
ладнаних школах, iз фахови-
ми відібраними вчителями, за 
добре підготовленими освітні-
ми програмами, починати під-
готовку потрібно вже зараз. 

 Ще один міф, що нове освіт-
нє законодавство передбачає: 
«профільні ліцеї можуть ство-
рюватися лише в громадах чи 
містах iз населенням понад 50 
тисяч мешканців». Це груба і 
нечесна маніпуляція.
 Стаття 32 Закону «Про пов-
ну загальну середню освіту» 
передбачає, що «розвиток ме-
режі комунальних ліцеїв пла-
нують i забезпечують Верхов-
на Рада Автономної Респуб-
ліки Крим, обласні та міські 
ради (міст iз населенням біль-
ше 50 тисяч)».
 Ця норма означає, що в 
громадах менше 50 тисяч про-
фільний ліцей може бути, але 
створити його має обласна 
рада.
 У цьому є логіка — з об-
ласного рівня краще видно 
загальну картину, обласний 
бюджет більший і має більше 
можливостей для ефективно-
го розподілу коштів, облашту-
вання доріг, закупівлі шкіль-
них автобусів — за коректної 
роботи в інтересах громадян.

 Але, знову ж, низький рі-
вень довіри в суспільстві до 
влади призводить до того, що 
місцеві громади геть не впев-
нені, що обласна влада по-
справжньому і повноцінно 
дбатиме про їхні інтереси, і 
ця недовіра генерує спротив 
реформі.

Що мала б зробити держава, 
щоб не допустити згортання 
чи імітації реформи
 Координувати і підтриму-
вати в питаннях трансформа-
ції шкільної мережі, щоб ін-
тереси дітей були дотримані, а 
умови для якісної освіти ство-
рювали не на папері, а в реаль-
ності.
 Таку роль мало б викону-
вати Міністерство освіти і на-
уки як центральний орган ви-
конавчої влади, відповідаль-
ний за впровадження освітньої  
політики. Конкретно — цим 
мав би займатися профільний 
заступник з питань середньої 
освіти. За міністра Лілії Гри-
невич (2016—2019) найбільше 
за створення старшої профіль-
ної школи вболівав Павло Хоб-
зей, навіть лобіював питання 
прискорення її впроваджен-
ня, вважаючи, що саме про-
фільна старша школа з реаль-
ною можливістю дітям обира-
ти предмети і забезпеченням 
ліцеїв кращими вчителями 
зможе якнайкраще показати 
результати реформи.
 За міністра Ганни Новосад 
(вересень-2019 — березень-
2020, саме в цей період і ухва-
лили Закон «Про повну загаль-
ну середню освіту») міністерс-
тво проводило окремі зустрічі 
з усіма директорами обласних 
департаментів освіти і брало 
активну участь у моделюван-
ні ефективної шкільної ме-
режі. Також МОН працював 
над розрахунком спеціальної 
дер жавної субвенції регіонам 
на створення старшої профіль-
ної школи. Наразі про діяль-
ність МОН у цій сфері публіч-
но нічого не відомо.
 А обласні департамен-
ти освіти і керівництва ново-

створених ОТГ потребують 
роз’яснень із багатьох питань 
і надати їх може лише МОН: і 
щодо передачі майна, і щодо 
особливостей фінансування з 
обласного бюджету, і найго-
ловніше — від МОН чекають 
Положення про профільний 
ліцей, яке мало б надати кри-
терії для такого типу закладу 
освіти.
 Також МОН мав би очолити 
консультації щодо змісту осві-
ти в профільній школі, визна-
читись, які профілі навчання 
можуть бути, і почати роботу 
над державними стандартами 
та програмами до них.
 Звичайно, лікування не по-
винно бути гіршим за саму хво-
ру. Імітація реформи — гірше, 
ніж чесно залишити все як є. 
Але українські діти заслугову-
ють на кращу освіту. Власне, 
вiдповiдальнi батьки й зараз 
шукають для своїх дітей хо-
роші профільні старші школи, 
для чого возять їх в інші райо-
ни міста чи навіть в інші на-
селені пункти, бо розуміють, 
що якісна освіта — запорука 
успішного майбутнього.
 Це мала б зробити держава 
для всіх дітей, незалежно від 
активності батьків: створити 
умови для реального розкрит-
тя здібностей кожної дитини в 
сучасному освітньому середо-
вищі.
 Без створення повноцінної 
профільної старшої школи 
збільшення терміну навчання 
до 12 років не матиме жодно-
го сенсу. І якщо справу почати 
зараз, координувати і підтри-
мувати регіони з рівня МОН, 
комунікувати з громадами, пе-
дагогами, учнями і батьками, 
чесно розповідаючи про пла-
ни і наміри, надаючи раціо-
нальну фінансову підтримку з 
держ бюджету, в Україні може 
бути створено справжню стар-
шу школу. Школу, яка нав-
чить дітей ухвалювати влас-
ні рішення, підготує до до-
рослого життя, дасть знання і 
компетентності, щоб досягти 
особистого успіху і розвивати 
країну. ■

КОЛІЗІЇ

(Не)страшна старша 
профільна школа
Чи закриватимуть 10-11-й класи і коли

■

Зараз діти в 10-11-х класах вивчають 20+ предметів, 
не маючи змоги зосередитись.
Фото з сайта life.pravda.com.ua.

❙
❙
❙

Іванна КОБЕРНИК,
співзасновниця ГО «Смарт освіта»
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

«З вересня в нашій школі не буде 10-го класу. Вирішуйте, де ви продовжите навчання». Це «есемес», які 
отримали батьки в деяких шкільних чатах. Такий текст здатен налякати будь-яких батьків та й дітей.
Друга страшилка, яку розігнали ЗМІ, — старша профільна школа буде лише в містах iз населенням 50 
тис.+, а в менших населених пунктах її не буде.
На жаль, правда це чи неправда, відповідає це законодавству чи не відповідає, не розiбралися не лише 
батьки чи користувачі соцмереж, а й журналісти, які почали писати про масове закриття 10-11 класів 
мало не у всіх школах, та окремі політики, які під приводом захисту інтересів виборців кинулися лікувати 
головний біль гільйотиною.
Іншими словами — під приводом захисту інтересів дітей зупинити реформу, яка покликана покращити 
якість освіти, не розбираючись, чи справді нове законодавство про повну загальну середню освіту пере-
дбачає щось подібне.
На щастя, не всі депутати такі легковірні, і члени Комітету освіти і науки від різних фракцій 29 січня висту-
пили із заявою у Верховній Раді, де чітко заявили:
— Повна загальна середня освіта в Україні обов’язкова, безкоштовна і гарантується Конституцією.
— Це відвертий фейк, що в селах і селищах більше не буде старших класів.
— Реформа старшої профільної школи має відбуватися в інтересах дитини, щоб створити умови для якіс-
ної освіти дітей і дати їм можливість повноцінно підготуватися для подальшого професійного життя.
Насамперед, невелике засадниче пояснення: трирічна старша профільна школа (10-12 класи), згідно з 
реформою «Нова українська школа», має з’явитися до 2027 року. Вона спроєктована, щоб дати старшим 
школярам можливість вибору після закінчення базової середньої школи (9-й клас) — продовжити нав-
чання в академічному ліцеї за певним обраним школярем профілем (з можливістю обирати предмети) чи 
ж піти до професійного ліцею і до моменту випуску зі школи не лише здобути повну загальну середню 
освіту, а й отримати першу професію.
Щоб дати таку можливість учням, потрібно підготувати відповідні заклади освіти, бюрократичною мовою 
— реорганізувати чи трансформувати шкільну мережу. Кажучи простіше, створити ці самі академічні та 
професійні ліцеї. Це вимагає коштів і часу.
Щоб зробити все якісно до 2027 року, необхідно починати вже зараз. Але ще раз — це не означає, що вже 
до наступного навчального року хтось зобов’язує когось перекроїти школи. Закон дає час засновникам 
шкіл до 2024 року.
До того ж, як з’ясувалося, в багатьох школах, де були «есемес» «у нас закривають 10-11-й класи», стра-
шилка з’явилася лише після вивчення департаментами освіти потенцiйної можливостi в перспективі зали-
шити в школі лише 1-9 класи після створення окремих профільних ліцеїв.
Але страх і тотальна недовіра, а також відсутність проактивної комунікації з боку місцевої влади роблять 
свою справу з розгону «зради».

 Клич про допомогу надійшов до нашої 
редакції від  31-річного Віталія Васенка, 
з котрим два роки тому сталася трагедія. 
Він пройшов певний курс лікування, але 
для того, аби звестись на ноги, наразі не-
має ресурсів. Фахівці кажуть про необ-
хідність хоча б тримісячної реабілітації 
в Трускавці. Одна доба коштує 4822 грн. 
Віталій звертається до всіх небайдужих, 
котрі могли б допомогти. 
 Копії підтверджуючих документів є в 

редакції. Друкуємо звернення чоловіка 
без змін. 
 «Друзі! Звати мене Віталій Васенко, 
народився у м. Мена Чернігівської облас-
ті. Звертаюся до всіх милосердних людей 
iз проханням! Зі мною трапилася біда. В 
результаті нещасного випадку на воді я 
зламав хребці шиї. Далі — 11 місяців лі-
карні, з них 3 місяці в реанімації... Зараз 
маю інвалідність I групи. 
 Я потребую дороговартiсної реабілі-

тації для того, щоб стати на ноги. Мені 
лише 31 рік. Мушу розраховувати тіль-
ки на себе. Батьки померли, коли я був 
у підлітковому віці. Сім’ї немає. Рідних, 
як з’ясувалося, також... На даний мо-
мент я змушений перебувати в Геріат-
ричному пансіонаті м. Чернігова. Низь-
кий уклін усім добрим людям, які пере-
йнялись моєю долею, не відвернулись від 
мене, відгукнувшись на моє благання про 
допомогу.
 Завдяки їм я мав змогу в 2019 році 
пройти 21-денний курс такої необхідної 
для мене реабілітації. Величезна Вам всім 
подяка! Шана і низький Вам всім уклін! 
Я дуже вдячний всім, і особисто кожному 
за Вашу чуйність, людяність і милосердя. 

Ваша матеріальна і моральна підтримка 
у цей страшенно тяжкий для мене період 
життя є просто безцінною... Але, на жаль, 
час грає проти мене: реабілітація, як ка-
жуть спеціалісти, не тільки конче необ-
хідна зараз, а була необхідна ще вчора... 
Кожна гривня, яку Ви мені пожертвує-
те, наблизить мою мрію про одужання. Я 
буду дуже вдячний, якщо хтось iз Вас про-
стягне мені руку допомоги.

Номер моєї карти ПриватБанку
4149 4391 0516 0620 
Васенко В.М.
Бережи Вас Господь. Нехай біда обходить 
Вас і Ваші домівки стороною.

ПОТРІБНА ПІДТРИМКА

Допоможіть стати на ноги

■
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Ганна ВОЛКОВА

Рая змалечку тільки й мріяла про те, щоб 
стати артисткою. Але куди сільській дів-
чині було рипатися? Колгоспникам тоді не 
видавали паспортів, тому в більшості їхні 
таланти так і залишалися нерозкритими. 
Раїсі пощастило — одного разу, коли вона, 
стоячи на кузові вантажівки, виступала на 
районному святі, її неповторний голос по-
чув керівник хору при Будинку культури 
Кременчуцького автозаводу Павло Оченаш. 
Наступного дня Павло Федорович був уже 
в голови колгоспу. «Відпустіть Раю Корж 
у місто, в неї талант співачки, я візьму її у 
свій хор», — просив керівника. «А хто корів 
буде доїти?» — упирався той.

Унікальний народний голос заважав 
пробиватися на сцену
 Пів року воював Оченаш, а разом iз 
ним і батько Раїси, за те, щоб дівчині 
все-таки видали паспорт. Це відкрило їй 
дорогу до її мрії. Але куди б не закидала 
доля Раїсу Кириченко, вона завжди пос-
пішала додому, у свою Корещину, де в 
маленькій хаті-мазанці її чекала мама. 
 «Доцю, ніколи не співай пісень ні про 
що, аби не дарма було. Співай так, щоб 
людям подобалося, щоб у душу пісня за-
падала», — радила мама, проста сільсь-
ка жінка, своїй талановитій доньці ще на 
початку її артистичної діяльності. Раїса 
Панасівна завжди пам’ятала про це і в 
плані вибору репертуару була досить ви-
моглива. Вона співала не тільки своїм 
унікальним голосом — глибоким окса-
митовим меццо-сопрано. Вона співала 
душею. Тому її творчість така близька й 
зрозуміла кожному. 
 «У дитинстві, коли я починала спі-
вати, мама мене постійно осмикувала: 
«Чого ти кричиш? Спiвай тихенько!» — 
згадувала Раїса Кириченко. — А я дума-
ла: «Хiба ж тихенько спiвають?» 
 Поки була жива мама, донька час-
то, даючи концерт, садила її в останньо-
му ряду й співала для неї. «Менi ж ду-
же радiсно. Так ловко, коли Рая спi-
ває, — говорила Марія Євдокимівна. — 
Бо це ж моя дитина. Адже не кожен може 
так високо пiднятися. А як поїду до неї 
в Полтаву, то цілими днями слухаю по 
магнітофону. Сиджу i слухаю. Пiснi гар-
нi-гарнi...».              
 Марія Євдокимівна теж співала. Спі-
вали і батько Афанасій Миколайович, і 
чотири старші Раїні брати. Але донечку, 
найменшу в родині, Бог нагородив голо-
сом iз найширшим діапазоном. 
 Однак унікальний народний голос 
їй... заважав. Тому дівчину з першого 
разу й не прийняли до Полтавської облас-
ної філармонії, «щоб не виділялася» на 
тлі академічних голосів. Довелося повер-
татися Раї в Корещину, на ферму. Вона з 
шістнадцяти років почала працювати у 
колгоспі підмінною дояркою. Видоюва-
ла вручну за раз по дванадцять-чотирнад-
цять корів. По три бідони молока. І так 
тричі на день. 
 Пізніше, коли траплялися труднощі, 
з вуст знаменитої артистки виривалося: 
«Ой, краще б я дояркою була!» 
 «Доцю, ти й дотепер корів доїш, — 
якось сказала їй, уже відомій артистці, 
мама. — Ти заснула вдень, і я бачила, як 
твої пальчики, натруджені з дитинства, 
смикаються».
 На щастя, керівник і диригент на-
родного хору Кременчуцького автоза-
воду Павло Оченаш помітив  і «відвою-
вав» гарну талановиту Раю Корж  у голо-
ви колгоспу, забрав до себе на підприємс-
тво. Раїса працювала у відділі технічного 
контролю інструментального цеху КрА-
Зу й співала у заводському хорі, який 
гримів тоді на всю Україну. А через рік 
її таки запросили в обласну філармонію, 

де на неї чекала зустріч зі своєю долею. 
Баяніст Микола Кириченко одразу зако-
хався у симпатичну дівчину з променис-
тими сіро-голубими очима й довгою чор-
ною косою. Їхній творчий тандем посту-
пово переріс у сімейний. 
 Прожило подружжя душа в душу со-
рок два роки. Микола Михайлович пере-
жив свою дружину на вісім років.

Полола город, білила хату, варила 
борщі в похідних умовах
 А своє сімейне життя Кириченки по-
чинали... порізно. Тоді вони працювали 
в Поліському вокально-хореографічно-
му ансамблі «Льонок» у Житомирі й ці-
лих вісім місяців після весілля змушені 
були жити в різних гуртожитках — ви-
наймати квартиру не дозволяли заробіт-
ки. Ба, навіть на обручки грошей у них 
не було. Лише через кілька років піс-
ля весілля Микола Михайлович, будучи 
на гастролях у Москві, зміг купити дру-
жині скромну обручку за вісімнадцять 
рублів. Раїса Панасівна ніколи не зніма-
ла її з безіменного пальця на правій руці. 
З нею її й поховали. 
 Артистка дуже цінувала турботу чо-
ловіка про себе, який звільняв її від по-
бутових проблем, намагався відгородити 
від прикростей.
 «Бувало, приїжджаємо взимку з кон-
цертом у клуб чи в Будинок культури, 
то Коля, перш за все, бере мої концертні 
чобітки й засовує їх між батареями, щоб 
зігрілися, — розчулено згадувала Раїса 
Панасівна. — А одного разу йому довело-
ся визволяти мене зі сцени. Високий під-
бір мого черевика застряг між дошками, 
і я не могла з місця зрушити».

 «У побуті Рая була невибагливою. 
Траплялося, їздили на гастролі в холод-
них автобусах, iз розбитими вікнами, 
жили у вагонах без зручностей, — прига-
дував Микола Михайлович. — Організа-
тори турів тоді заощаджували на артис-
тах, а ми вважали за честь давати кон-
церти хоч на краю землі. Пам’ятаю, у 
Середній Азії смажили яєчню на розпе-
ченому залізі, і такою смачною вона нам 
здавалася. А Раїса Панасівна могла зва-
рити борщ і наліпити вареників у будь-
яких похідних умовах. Уміла все: доїла 
корів, полола город, білила хату, сама 
собі наносила макіяж, робила манікюр, 
укладала волосся... Із задоволенням ро-
била це й іншим, коли її просили. На 
косметиці ми не економили, дивилися 
тільки, щоб вона була нешкідливою. І 
тканини на сценічні вбрання, як прави-
ло, самі вибирали у звичайних магази-
нах, але шити їх Рая довіряла тільки ві-
домим майстрам. Чого не робила, так це 
пластичних операцій. Взагалі була їхнь-
ою противницею, цінувала натуральну 
красу. І ще ніколи не називала ціну за 
свої концерти. Їй було незручно проси-
ти грошей».
 Односельці, проте, не соромилися 
просити «своїх» артистів Раїсу й Мико-
лу Кириченків дістати хорошої цибулі 
на посадку або породисте порося. Вози-
ли й таке в багажнику «Жигулів». Діли-
лася Раїса Панасівна й грошима. Навіть 
тоді, коли перебувала у вкрай тяжкому 
стані й уся Україна збирала для неї кош-
ти на лікування в Німеччині, вона вик-
роювала з цього дещо для інших, кому 
ніхто не міг допомогти. Але найголовні-
шою справою свого життя Раїса Кири-
ченко вважала побудувати в Корещині 
церкву, провести селянам газ, відродити 
середню школу й не допустити закриття 

дитячого садка. Ось про це вона просила 
владу й впливових людей, навіть у Каб-
мін ходила. Відмовити такій жінці ніх-
то не міг...

«Коханка» Щербицького, «шпигунка» 
Андропова
 Творчий шлях української Чураїв-
ни, як почали називати в народі Раїсу 
Кириченко після того, як у її репертуарі 
з’явилася пісня про легендарну пісняр-
ку Марусю Чурай, котра жила колись у 
Полтаві, складався непросто.
 — Так вона ж безголоса! Навіщо нам 
таке нещастя? Краще б її ставку розді-
лили на всіх, — шепталися у неї за спи-
ною у Черкаському українському на-
родному хорі, куди Раїса Кириченко, 
вже маючи досвід роботи у творчих ко-
лективах Полтави, Херсона та Жито-
мира, приїхала у 1968 році на прослу-
ховування. Хористи відразу ж відчу-
ли в ній конкурентку. «Це не твій соль-
ний концерт!» — кидали Раї в обличчя, 
коли вона зривала овації залу, виходя-
чи на сцену. «Вона коханка Щербицько-
го, тому в неї така слава», — розпуска-
ли плітки. По суті, Кириченко, яка от-
римала тут звання заслуженої, а потім і 
народної артистки, яка віддала хору 18 
років, так і не стала своєю у колективі. Її 
відверто недолюблювали. За її унікаль-
ний голос, за талант. 
 — Тодішній перший секретар ЦК 
Компартії України Володимир Ва-
сильович Щербицький дійсно пова-
жав мене як співачку, — розповіда-
ла якось Раїса Панасівна. —  Але на-
ші стосунки з ним далі закулісних піс-
ляконцертних зустрічей не заходили. 

Тому розмови незабаром стихли. Бо не 
було для них підживлення. А Черкаси 
для мене — це перш за все плідна робота 
з композитором Андрієм Пашкевичем 
і поетом Дмитром Луценком. Це піс-
ні «Хата моя, бiла хата», «Степом, сте-
пом», «Синові», «Ой, ти, нiченько», 
«Пiсня про хлiб». Там я зрозуміла, що 
таке для мене українська пісня і що та-
ке для мене Україна.   
 Знаменита «Хата моя, біла хата», на-
писана Дмитром Луценком та Анатолієм 
Пашкевичем, була першою піснею, яку 
солістка Черкаського народного хору 
Раїса Кириченко записала на республі-
канському радіо. Вона про долю самої 
співачки...
 Та Черкаси були затісними для Раї-
си Кириченко. Тому вона із задоволен-
ням приймала запрошення на співробіт-
ництво з іншими колективами. Навіть 
не маючи ще високих звань, виступала 
на концертах із власним репертуаром ра-
зом із багатьма популярними артиста-
ми, відомими оркестрами України й Ра-
дянського Союзу, у тому числі й естрад-
но-симфонічним оркестром Центрально-
го телебачення під керівництвом Юрія 
Силантьєва.
 — У Раїси Панасівни тоді було досить 
багато пісень російською мовою, однак у 
Москву вона зазвичай везла яку-небудь 
українську, — розповідав Микола Кири-
ченко. — Це була її умова, і з нею раху-
валися. 
 А режисер Борис Шарварко заявляв: 
«Немає Кириченко — немає концерту». 
Він запрошував її на всі свої постанов-
ки. 
 Загалом репертуар Раїси Киричен-
ко складався з майже двох сотень творів. 
Текстів вона спеціально ніколи не вчила: 
їй, щоб запам’ятати, досить було один раз 

його проспівати. Найулюбленішими се-
ред народу в останні роки її життя були 
«Ой, на горi два дубки», «Мамина виш-
ня», «Моє рiдне село», «Козачка», «Жі-
ноча доля», «Доля у нас — два крила»... 
 А у 1983 році у складі творчої делега-
ції СРСР Раїса Кириченко вперше побу-
вала в США. Це було невдовзі після того, 
як радянські війська збили південноко-
рейський пасажирський літак. І це була 
перша радянська делегація, що прибула 
в Америку після того випадку, тому на 
неї дивилися з підозрою. Американсь-
кі ж спецслужби заявили, що артистка 
Кириченко — «шпигунка Андропова». 
У неї, мовляв, особлива місія — присип-
ляти пильність американських чоловіків 
своїми піснями і своєю красою, щоб виві-
дувати у них таємниці для свого боса.  
 — Перший виступ проходив у куль-
товій споруді, схожій на костел, — роз-
повідала Раїса Панасівна. — Стою пе-
ред прокуреним залом, сизим від диму, 
і не знаю, як поводитися. Шум, так ми 
розуміли, — своєрідний протест проти 
СРСР. І ось у такій атмосфері я почала 
«Думу про землю»: «Земля важка, зем-
ля важка, Бо в ній багато зброї. Земля 
легка, земля легка, Бо в нiй лежать ге-
рої...» Дивлюся, глядачі почали при-
слухатися і поступово сідати. Закінчу-
вала співати вже у повній тиші. А потім 
зал підвівся й вибухнув оплесками. «Гос-
поди, тепер я буду співати!» — відлягло 
у мене од серця. 
 Перед від’їздом зі США Раїса зайш-
ла в один iз магазинів — дуже хотіла 
купити собі дублянку. Але зароблених 
за цілий місяць відрядження 180 до-
ларів не вистачало. Ціни «стартували» 
від 250. І так сталося, що її впізнала 
одна з продавчинь і скинула ціну.
 «Хоч де б ми були з Колею і хоч би де 
жили — у Черкасах чи в Полтаві, всі мої 
знайомі й колеги знали, що, коли я го-
ворю «ми їдемо додому», це означає: їде-
мо в Корещину. Для мене дім завж-
ди був саме там», — говорила Раїса Ки-
риченко. 
 У Корещині народна артистка і 
знайшла вічний спокій.  
 ...На початку своєї творчої кар’єри 
Рая Корж намагалася наслідувати своїх 
кумирів: Лідію Русланову, Клавдію 
Шульженко, Людмилу Зикіну, Дмитра 
Гнатюка. Але це не завадило їй стати Раї-
сою Кириченко — унікальною, неповтор-
ною, справжньою народною співачкою, 
талант якої приніс Україні міжнародну 
славу і пам’ять про яку житиме у віках.
 «Якби мене хтось попросив нама-
лювати образ України, я намалював би 
його з Раїси Кириченко», — сказав якось 
поет-пісняр Вадим Крищенко. ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

«Краще б я дояркою була!» — іноді, коли щось 
не ладилося у творчості, говорила Раїса Кириченко
Шістнадцять років тому, 9 лютого, зупинилося серце народної артистки України, 
яку називали Берегинею української пісні

■

Раїса Кириченко.
Фото з сайта vistinov.com.ua.
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«Якби мене хтось попросив намалювати образ України, я намалював 
би його з Раїси Кириченко».



ІНІЦІАТИВА

Героям — шана
Відкритий лист президентові 
України Володимиру 
Зеленському
Шановний Володимире Олександровичу!
 Громадські організації Тернопільщини на своїй 
спільній нараді вирішили у тридцяту річницю Не-
залежності України підтримати звернення депу-
татів Тернопільської обласної ради та Тернопіль-
ської міської ради про відновлення звання Героїв 
України багаторічному провідникові ОУН Бан-
дері Степану Андрійовичу та головному команди-
ру УПА Шухевичу Роману Осиповичу.
 Наші герої у важких умовах Другої світової 
війни зуміли організувати як ідеологічний, так і 
збройний опір на захист українського народу та на-
шої Незалежної держави проти двох тоталітарних 
режимів — націонал-соціалістичного німецького 
та комуністичного московського — і самі поклали 
голови за волю України.

Голова Відокремленого підрозділу ГО 
«Всеукраїнське товариство політичних в’язнів 

і репресованих» у Тернопільській області 
Д. Чернець,

голова тернопільського обласного об’єднання 
ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка С. Абрем’юк,

Тернопільська обласна організація 
«Спілка офіцерів України», П. Варакута,

Українське козацтво, Тернопільський крайовий 
кіш, В. Мосейко,

Центр національного відродження, Т. Гребеняк,
голова «Союзу українок» Тернопільщини 

Н. Постільська.

■

Станіслав ОЛІЙНИК, 
учитель-пенсіонер
с. Михнівці, Лубенський район, 

Полтавська область

«Бережи своє право думати, 
адже навіть думати 

неправильно краще, 
ніж не думати зовсім»

Гіпатія, 
давньогрецька філософиня

 Наша немічна пропаган-
да якось більше зорієнтована 
на національно свідомих гро-
мадян. Одначе вкрай необхід-
но достукатися, аби таки почу-
ла позаторішня 73-відсоткова 
«худшая часть народа» (Б. Па-
тон). Може, облишила б колін-
кувати біля кремлівського 
муру та канючити милості від 
Путіна.
 Ой далеко не всіх нас, на-
щадків древньої цивілізації, во-
лелюбних русичів чи оспіваних 
у народних піснях козацьких 
лицарів, дошкуляє, що якась 
квартальна камарилья глобаль-
ні виклики сприймає бездум-
но, наосліп. Не те щоб як нале-
жить мислителям-стратегам, а 
нерідко на рівні тюремних на-
глядачів. Згущую фарби, ска-
жете? Тоді навіщо Феміда, наче 
пришелепкувата, занесла меч 
над головою президента Поро-
шенка? І то за наказ перейти 
в контрнаступ із метою звіль-
нення власної території. Чи й 
відведення військ із займаних 
позицій, як і обопільне інспек-
тування. Що за маячня у воєн-
ній стратегії? Або переслідуван-
ня активістки Майдану Тетяни 
Чорновол та громадян гуманних 
професій — медсестри, хірурга, 
музиканта, буцімто вони під-
клали вибухівку в авто жур-
наліста Павла Шеремета. А по-
нишпорити виконавців теракту 
серед «беркутівців» слабо?
 І ви, розвісивши вуха, віри-
те в якесь добро? Краще при-
дивіться, як зухвало безчес-

ність, зажерливість витісняють 
християнські чесноти. Та на-
віть побажання гаранта трид-
цяти й шести звучать нещиро, 
награно. Передовсім з огляду 
на те, що справжня турбота про 
наш порятунок від covid-19, як 
і про оборону держави, зводить-
ся нанівець. Зате левова час-
тка держбюджету дістається 
поліцейським та бюрократич-
ним структурам. Не скидаємо 
з рахунків ще й нецільове вико-
ристання, казнокрадство та ко-
рупцію. На чиєму боці пріори-
тетність, здогадатися неважко. 
Чи не є це загрозою національ-
ній безпеці? Далебі, наш фаво-
рит спритно змінює амплуа ли-
цедія на повелителя Малоросії. 
Нічого дивного, його вознесіння 
саме й починалося від лукавого 
зубоскальства, паплюження на-
ціональних святинь та дешевого 
популізму.
 Зрештою, опустімося дещо 
нижче — до проблем місцево-
го значення — та прослідкуємо 
вплив державної політики на 
долю громадян. Недавно, про-
їжджаючи селом (на велосипе-
ді, звісно ж) у передвиборчій ве-
ремії, був украй збентежений 
його запустінням. Обійстя, не-
давно уквітчані чорнобривця-
ми й бузком, заросли дерезою 
та будяками, на полях розко-
шують бур’яни, вікна й двері 
деяких осель забиті дошками. 
Лише зрідка можна почути му-
кання корів, кувікання сви-
ней, кукурікання півнів. Хоча 
наслідки згубного керівництва 
значно глибші. Вони — в отрує-
ному довкіллі, демографічних 

конвульсіях і навіть у розпаді 
родин.
 Викликають сум світлини на 
якомусь злобному сайті, на одній 
з яких добірний врожай на кол-
госпному полі збирають комбай-
ни з написами «Слава КПРС!», а 
на другій — поле, де розкошують 
бур’яни і гасло «Слава Україні!». 
Так і хочеться обуритися: а хто 
владарює в Україні? Щоправда, 
потурають тій владі не хто інші, 
як ми самі. Не маємо чіткої пози-
ції, відколи блукаємо у виборчо-
му бюлетені...
 Не станемо далеко ходити 
за прикладами. Була у списках 
претендентів на лубенського 
міського голову (туди тепер при-
лягаємо територіально) молода 
перспективна Надія (!) Костіна. 
Кандидатка економічних наук, 
курсистка Гарварду, лауреат-
ка премії «Земля жінок» Фонду 
Ів Роше. На виборчі перегони 
йшла з упевненістю, що про-
фесійна молодь змінить Украї-
ну на краще. Переміг, одначе, 
чинний мер, котрий уславився 
хіба що руйнацією інфраструк-
тури. Чи не за його правління 
розтягли вщент Лубенський 
м’ясокомбінат, колись потужне 
підприємство союзного значен-
ня? Траплялися ж інвестори, 
хоча й зарубіжні. Приклався, 
було, й до тваринницького ком-
плексу в Михнівцях. Далі вже 
за інерцією спорожніли цегель-
ня і крупорушка, вивітрилися 
звабливі запахи коптильного 
цеху й хлібопекарні. Почепили 
замки на дверях сауни з баром 
і готельними номерами, побут-
комбінату.

 Ага, ледь не забув, ви ж тіль-
ки подумайте: як можна двопо-
верхову новобудову дитсадка 
зрівняти з землею? Як на здо-
ровий глузд — то незбагненно! 
Нині туляться дітки в присто-
сованому приміщенні шкіль-
ного інтернату. Гадаю, причина 
в тому, що на той час уже нІко-
му було рапортувати про свої 
досягнення. Тепер на тому міс-
ці шкільне футбольне поле — і 
то чи не єдина споруда, на яку за 
півтора десятка років розщедри-
лися орендатори агрохолдигну 
«Кернел». Отак воно, кожен по-
своєму й підриває престиж де-
ржави.
 Даруйте за сюжетні зигзаги. 
Бідкаємося, що скачуть галопом 
ціни на харчі та ліки. Дошку-
ляють захмарні тарифи на світ-
ло та тепло, вартість проїзду в 
громадському транспорті. Бра-
кує не тільки пенсії, а нерідко 
й зарплатні, щоб погасити борг 
за комірне. Окрім цього, ще й 
шахрайство на кожному кроці. 
Скільки від такого життя пода-
лося людей галасвіта. А кінця 
«епосі бідності» не видно...
 Чи не тому дехто тужить за 
совєцьким минулим: дешевою 
ковбасою та горілкою, злиден-
ною рівністю і театральним бра-
терством у колоніальному ярмі, 
при духовній стагнації? Швид-
ко ж усе забулося: репресії, го-
лодомори, депортації цілих на-
родів, «чорні тюльпани», черги 
і тотальний дефіцит. Нині, 
осквер няючи національну гід-
ність, тягнуть нас на налигачі у 
минуле кремлівські прихвосні. 
А влада нерідко потурає їм. Із 

гіркотою згадуємо, що серйоз-
ним прорахунком В. Ющен-
ка було відчуження від Руху 
на милість «любих друзів» чи 
й надмірний лібералізм. Для 
П. Порошенка фатальним ви-
явилося побиття горщиків з 
А. Яценюком. Опісля, як ра-
зом здолали економічну прір-
ву «пост’януковичівщини» і 
таки привели країну до стабіль-
ності.
 Отож іншого виходу, як на-
вернути заблудлих соратників 
на стезю покаяння та єднан-
ня, немає. Звертаємося персо-
нально до братніх політиків 
А. Яценюка, О. Ляшка, І. Смеш-
ка, О. Тягнибока — годі вам ти-
нятися узбіч єдиного пориву де-
ржавності. Переходьте гуртом 
у наступ! Якщо, звісно, не хо-
чете бачити у президентському 
кріслі кремлівського баскака 
Медведчука чи космополіта Зе-
ленського. Останній мостився в 
кріслі Черчилля, хоча насправді 
далекий від його принципів де-
ржавної політики. Насамперед 
тим, що не полишив ілюзій поро-
зумітися з агресором. Чим ближ-
чий по духу до Чемберлена.
 Допоки політична ситуа-
ція не така вже й безнадійна, 
якщо діяти вдумливо і рішу-
че. Відрадно, що заокеансь-
кий «Байда» наче силкується 
по сприяти, щоб заповітна мрія 
славетного Кобзаря створи-
ти державу «з новим і правед-
ним законом» таки здійснила-
ся. Наразі, аби не плутатися у 
президента під ногами, хоті-
лося б напоумити, щоб більше 
думав про відповідальність пе-
ред співвітчизниками. Осмілю-
ся навести повчання мого діда, 
що запам’яталися на все жит-
тя: «Дивися мені у вічі! Замі-
чай мене...» 
 Адже не стільки кадри, як 
оцінка з поведінки вирішує 
все. Наша з вами оцінка. На ви-
борах, референдумі, імпічмен-
ті... ■

ПОЛІТПАРНАС

Темні дні забутих 
дітей
Річне послання пані Ю. Тимошенко 
та її друзям-«алігархам»

Валерій ЖОЛДАК

Щомиті в світі народжуються діти.
Мають різні іграшки улюблені свої.
І не можуть, щоб одній із них радіти.
Ще обожнюють піснi усі веселі
Під які танцюють залюбки до стелі.

А найбільша радість все-таки в малечі,
Коли вранці, вдень вони і в тихий вечір —
Всюди та постійно бачать рідні очі
Мами, тата, баби, діда! Й дуже хочуть,
Щоб всміхався завжди кожний їхній родич!

Та не всі щасливі дітки на планеті,
Бо без батька чи без мами мають темні дні.
Їсти сяк-таке доводиться їм змалку.
Сум один у долі в них — щодня і зранку.
Всі існують без надії до останку.
Дяді й тьоті — президенти і прем’єри!

Депутати-«алігархи», «губернатори» і мільярдери!
Ви маєте дітей, якi живуть аж ЗАШИБІСЬ!
Але й до вас колись прийде кудлатий БІС — 
В пекло потягне, щоб не задирали ніс.

 Нужденні діточки не вірять у цей світ.
Поміркуйте, тьоті, дяді ситі, про свій рід. 
Не ховайте в банках і в свої кишені
Всі мільйонні, аж по саме горло, пенні!                     
Вам не вдасться зберегти їх і в могилі.
                   Відмовтеся від зверхньої пихатості! 

Поцуплені у скривджених невдах, в держави
Мільйонні скарби не принесуть вам слави. 
Згадуйте тих, аби ніхто з них не страждав!
Як олігарх один донецький це започав! ■

■

Закінчилися новорічно-різдвяні свята, й окраси наших осель — святкові 
дерева — стали нікому не потрібними. Екологи вже не один рік 
б’ють на сполох, що використаними деревцями захаращені не лише 
майданчики перед сміттєвими контейнерами, а й полігони. То чи не 
краще використовувати багаторазові синтетичні ялинки або ж дерева 
у вазонах, які потім можна висадити на присадибну ділянку чи біля 
багатоповерхівок?

ГЛАС НАРОДУ

«Дивися менi у вiчi!»
Оцінка з поведінки

■
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
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Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

Журнал іноземної літера-
тури «Всесвіт» визначив 
лавреатів традиційної 
премії Ars Translationis 
(«Мистецтво перекладу») 
імені Миколи Лукаша за 
2020 рік.

 Лавреатів двоє. Вік-
тор Мотрук — за пе-
реклад із французької 
оповідань «Мушлі пана 
Шабра» Еміля Золя, 
«Цар Кандоль» Теофі-
ля Ґотьє, «Панночка з 
млина» Еміля Блемана, 
опублікованих у №3-
4/5-6 журналу «Всесвіт» 
у 2020 р. 
 Пан Мотрук — доцент 
кафедри полікультурної 
освіти та перекладу Уж-
городського національ-
ного університету. Ок-
рім французької, добре 
володіє німецькою, чесь-
кою, сербсько-хорват-
ською, польською. Чи-
тав лекційний курс із 
давньої та сучасної ук-
раїнської літератури на 
філологічному факуль-
теті університету в Пу-
атьє (Франція). Автор 

посібника «Франція і 
французи» (французь-
кою мовою) та французь-
ко-українського словни-
ка. Перекладав Сартра, 
Камю, Леблана, Базена, 
Неміровскі, Азнавура.
 Другим лавреатом 
став Віктор Мельник за 
переклад із середньовіч-
ної латини аквітанської 
хроніки ІХ-ХІ ст. «Ан-
гулемські аннали» та 
коментарі до неї (Всес-
віт. 2020. № 3-4/5-6) та 
фрагментів філософсь-
кого трактату «Про при-
роду речей» і поеми 
«Похвала Божественній 
мудрості» Александра 
Неккама (1157-1217) у 
№ 11-12. 
 Пан Мельник — кан-
дидат політичних наук, 
історик права, головний 

редактор наукового жур-
налу «Аннали юридич-
ної історії». З 2019 року 
працює на кафедрі полі-
тології філософського 
факультету Київського 
національного універси-
тету імені Тараса Шев-
ченка, викладає історію 
зарубіжних політичних 
вчень та курс соціально-

політичних студій. Од-
ночасно викладає логі-
ку, етику та філософію 
англійською мовою сту-
дентам-іноземцям на 
кафедрі філософії та 
суспільних наук Вінни-
цького національного 
медичного університе-
ту імені Миколи Пиро-
гова. ■

 Авторське «Я» присутнє 
у цих мемуарах не в ролі рів-
нозначного персонажу (хоч і має 
на це всі підстави), а як погляд 
багаторічного очевидця, здатно-
го скласти враження до купи ре-
алістичного портрету. Зазвичай 
мемуаристи уникають згаду-
вати, як колись, юними, диви-
лися на майбутніх побратимів 
знизу вгору, з роззявленим ро-
том. Так дивився одеський сту-
дент Володимир Яворівський на 
Миколу Вінграновського, коли 
той завітав до тамтого універ-
ситету: «Ми так не вміли ду-
мати». Рідкісне мемуаристич-
не зізнання.
  Уміння вчитися — домінан-
та спогадів Яворівського. Вони 
були, вони є для нього — Вчите-
лями. Не коучами з набором рек-
ламно-нав’язливих теоретичних 
рекомендацій, а самодостатніми 
особистостями, перейняти від 
яких Знання можна лише в один 
спосіб — спостерігати й розмір-
ковувати. Таке собі неформаль-
не, ненавмисне, неусвідомлене 
навчання-всотування, коли од-
ного разу раптом бачиш у дзер-
калі себе-іншого. Як-от уходив 
до свідомости нашого автора 
Лесь Танюк: «Його досвід очіль-
ника Клубу творчої молоді в 
Києві переформатовував наш 
тодішній парубоцький, стихій-
ний націонал-романтизм у сис-
темний реалізм національного 
мислення й буття, національ-
ної гідности, навіть твердого 
національного стоїцизму».
  А у Романа Іваничука Во-
лодимир Яворівський, схоже, 

вчився чи не в буквальному 
сенсі — історичній романісти-
ці. «Він означив свій, особливий, 
досі ніким не освоєний погляд на 
події та персоналії української 
історії: проєктувати їх на су-
часність» — саме цей концепт 
Яворівський реалізував і собі у 
двох крайніх романах: про кня-
гиню Ольгу (2019) та гетьмана 
Мазепу (2020).
  У літературних портретах 
ніяк уникнути оцінок творчос-
ти. Закон жанру. Пригадуєть-
ся лише один виняток з нього: 
блискучий есей Оксани Забуж-
ко про Юрія Покальчука, де 
жодного слова про його прозу 
(Планета Полин. — К.: Комо-
ра, 2020). Коли ж Володимир 
Яворівський оцінює творчість 
старших колег, він потрапляє 
на спільні з ними регістри, як у 
випадку з Романом Іваничуком. 
А ось про Григора Тютюнника: 
«Він залишив нам золоті злит-
ки українських характерів». На 
перший погляд, тут немає пере-
гуку з письмом самого Яворівсь-
кого — адже він знаний не так за 
майстра характерів, як за вигад-
ливого конструктора мізансцен. 
А може, та оцінка корелює саме 
з оцією книжкою мемуарів? 
Адже й історичні романи за фор-
мулою Іваничука став писати 
оце щойно. А «Вони були, вони 
є» — цілий інкубатор імовірних 
повноформатних біографічних 
романів. До всього, саме в рома-
нах сценографія формує харак-
тери, хіба ні? Тож, може і злит-
ків чекати недовго?
  Неперебутня принада лі-

тературних мемуарів — імена, 
паролі, явки. У Яворівського 
цього доста. Письменницьке се-
редовище, спілчанська тусівка 
описані колоритно й інформа-
ційно поживно. Ми вже приза-
були, що Спілка письменників 
створювалася яко ефективний 
інструмент примусу до лояль-
ности. Тож «видати книжку в 
обхід Спілки було неможливо, 
бо всі видавничі плани затверд-
жувались секретаріатом». Що 
й казати, бездоганно елегантне 
поєднання батога і пряника.
  Новодруків на всіх спілчан не 
вистачало. Зелене світло до дру-
карень мали затяті соцреалісти, 
що планово постачали «суціль-
ні мистецькі відходи, а то й — 
сміття». Тих, хто мовчки стояли 
в черзі «на книжку», підгодовува-
ли платними письменницькими 
виступами у трудових колекти-
вах, «багато письменників із цьо-
го жили». А тих, хто десь-якось 
сказав щось «не так», могли лег-
ко позбавити всього — як то було, 
приміром, з Валерієм Шевчуком, 
котрому десять років не давали 
друкуватися. Коли ж людина і 
далі «не розуміла» — виключа-
ли зі Спілки, і тоді над тобою на-
висала кримінальна стаття «за 
тунєядство». Це — схема приму-
су до колаборації.
  Звісно, схеми виглядають 
переконливо, поки не зіткнуть-
ся з людським фактором. Тоді 
виникають тромби, дисбаланси, 
відторгнення та інші ознаки ло-
кального хаосу. Ось скорочений 
епізод про публікацію роману 
Павла Загребельного «Півден-
ний комфорт» — найрезонан-
снішого українського твору на 
піку «застою»: «Несамовитий 
Загребельний воює, щоб редак-
тором новоствореного журналу 

«Київ» призначили Володими-
ра Дрозда. Дуже талановитого, 
але химерного й лякливого чо-
ловіка. Призначили... За кілька 
місяців по тому Загребельний 
дає йому свій новий роман «Пів-
денний комфорт»... Дрозд дов-
го «маринує» твір і... повертає 
його авторові... Почувши про це, 
сивий Любомир Дмитерко хо-
див коридорами «Вітчизни», як 
весільний дружба: а ми надру-
куємо!». Коли «дешифрувати» 
кожне речення та додати ситу-
ацію з пізніше організованим 
владою «обговоренням» роману 
у прокурорському середовищі — 
не важко уявити справжній лі-
тературний детектив, не менш 
резонансний за недавню «Клав-
ку» Марини Гримич.
  Спогади Яворівського, як 
пригледітися, щоразу зводять-
ся до вияснення ролі людського 
фактору в нашій недавній ми-
нувшині. А оскільки у спогаду-
вані часи всі письменники зму-
шені були належати до Спілки 
— це таки про колаборацію, хоч 
цього слова у книжці і не знай-
деш. Автора можна зрозуміти: 
це надто складна категорія для 

мемуару. І в чорно-білій свідо-
мості телезалежного люду вона 
досі однозначно негативна. По-
надлюдський тест на вибір «або 
ти є — або тебе нема» проходили 
усі великі письменницькі талан-
ти. Закінчувалося по-різному, 
частіше погано, передчасною 
смертю. 
  Та хоч як дивно звучить 
— це також історії про умін-
ня вчитися. Уміння знаходити 
асиметричні відповіді владі та 
зупинятися на червоній лінії. 
Показовий спогад про голову 
львівської Спілки Ростислава 
Братуня, «який вільно заходив 
до обкому партії», завдяки чому 
неабияк допоміг багатьом пись-
менникам. На похороні вбитого 
каґебістами Володимира Івасю-
ка сказав таке, що шокувало-
сколихнуло не тільки львівську 
інтелігенцію. 1979-го прилюдно 
звинуватити владу у терористич-
ному акті — то був крок самогуб-
ця. Чудом вцілів, хоч зі Спілки, 
ясна річ, витурили. З настанням 
«пєрєстройки» львів’яни обира-
ють Братуня народним депута-
том СРСР: «Якось він, узявши 
слова, кине Михайлові Горбачо-
ву: «Я, український націоналіст 
Ростислав Братунь, стою пе-
ред вами!» І додасть: «А Украї-
на буде вільною». Інші довго ще 
не одважувалися говорити таке 
з таких трибун.
  І ще один спогад про люди-
ну, яка вміла учитися — про Іва-
на Плюща, котрий з директора 
радгоспу за півсотні кілометрів 
від Києва злетів до крісла пер-
шого заступника голови парла-
менту. Якось нині про це мало 
згадують, а було ж насправді 
так: «Коли два керівники Вер-
ховної Ради Івашко та Кравчук 
поїдуть до Москви на партій-
ний з’їзд, а Плющ залишиться 
на парламентському господарс-
тві — буде ухвалено Декларацію 
про державний суверенітет Ук-
раїни... Іван поспішав, поки не 
повернуться два секретарі ЦК. 
І встиг!» 
  «Вони є» — ця частина за-
головку спогадів В. Яворівсько-
го домінантна. Принаймні для 
тих, хто вміє вчитися. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Портретист:
уміння вчитися

■Костянтин РОДИК

Біографічна проза Василя Шкляра «Треба спитати у Бога» та Ок-
сани Забужко «Планета Полин» увійшли до Короткого списку но-
мінації «Красне письменство», а книжка Володимира Яворівсько-
го «Вони були, вони є» — до класичних «Життєписів». Чому таке 
різне позиціонування? Очевидно, річ не в ступенях літературної 
вправности. Колись В.Яворівський розпочав роман (біографічний, 
між іншим) такою фразою: «Серед літа, вдосвіта, дикий мак змерз 
у найтонший корінчик, спробував поворушити ним і скрушно поду-
мав, що тієї осені таки доведеться здичавіти зовсім» (Автопортрет 
з уяви. — К.: Радянський письменник, 1981). Тож годі сумнівати-
ся, що перед нами один із найвіртуозніших українських стилістів. 
Але в новій книжці пан Яворівський по-професійному жорстко об-
межив себе традиційними рамками жанру «спогади».
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* номінувалося 22 видання
** Лавреатів буде названо на традиційній церемонії 
наприкінці лютого

■ЛАВРЕАТИ

Премія Миколи Лукаша:
з французької 
і латини

■

Віктор Мельник.❙ Віктор Мотрук.❙
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Зустріч із матір’ю письменника
 Тамара Мороз-Стрілець за-
писала і спогад матері Грицька 
Наталії Романівни про його ди-
тячі роки: «Бувало, не спить ди-
тина, на лікоть рученя поста-
вить, голівку схилить і слухає, 
як з вулиці спів долинає... Піс-
ня все ближче, ближче... Оченя-
та у Грицька поблискують у те-
мряві. А коли пісня покотить-
ся селом, затихаючи в далечині, 
тільки тоді покладе голівку й 
спить моя дитина... Полюбили-
ся Грицькові ці вечірні співи». 
 У 1965-1966 роках я писав 
університетську дипломну робо-
ту про творчість Григорія Косин-
ки і попросив письменника Ми-
киту Шумила, аби він познайо-
мив мене з матір’ю письменни-
ка як автора дуже щемливого 
нарису про неї, який опубліку-
вали в «Літературній Україні» 
з назвою «Мати». Домовилися. 
Зустрілися. 
 Я дивився на Наталію Ро-
манівну, сухеньку, якусь потем-
нілу, з затаєним сумом в очах, і 
ніби бачив, як малий Грицько 
вбирає в себе тужну материнсь-
ку пісню та співи односельців, 
щоб потім понести їх у вели-
ку літературу, а його — на роз-
стріл. Стріляли тоді (тепер ми, 
«мудрі», добре знаємо) за теро-
ризм, а насправді за те, що пись-
менник був талановитим. Так 
само за «тероризм» розстрілю-
вали в ленінсько-сталінських 
катівнях 1930-х років таланови-
тих драматурга Миколу Куліша, 
поетів-неокласиків і професорів 
Київського університету Мико-
лу Зерова й Павла Филипови-
ча, театрального режисера Леся 
Курбаса й багатьох інших діячів 
української культури, кількість 
яких донині залишається прак-
тично невідомою. 
 Усіх їх цинічне радянське су-
дочинство після 1956-1957 років 
реабілітувало з не менш циніч-
ним формулюванням: «...при-
говор Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР от 13-14 декабря 
1934 года в отношении... Косын-
ка-Стрилец Григория Михайло-
вича... по вновь открывшим-
ся обстоятельствам отменить и 
дело... прекратить за отсутстви-
ем состава преступления». 

4-класниця «вбила Кірова»
 Працюючи над дипломною 
роботою, я читав оригінал пос-
танови про припинення судової 
справи. А рідна сестра Григорія 
Косинки-Стрільця Фросина мені 
особисто розповідала, як її, уче-
ницю четвертого класу, вчитель-
ка Щербанівської школи у груд-

ні 1934 року витурила з класу, 
сказавши, що її брат Григорій 
був причетний до вбивства Сер-
гія Мироновича Кірова. Дитина, 
звичайно, покинула клас, а їй 
услід лунали вигуки одноклас-
ників: «Вона вбила Кірова!». 
 Нині є змога ознайомитися 
в деталях, як готувалося звину-
вачення письменника в терориз-
мі і як здійснювався сам акт су-
дочинства над ним та розстріл. 
Науковець Сергій Гальченко в 
книзі Григорія Косинки «Повна 
збірка творів / документи / спо-
гади» (К., 2020, 43, 25 ум. друк. 
арк.) публікує майже всі доку-
менти із «Сумних архівів ГПУ» 
та «Фрагменти слідчої справи», 
заведеної на Григорія Косинку 5 
листопада 1934 р. і завершеної 5 
листопада 1957 р. 
 Колись я з гумором сприй-
мав зізнання одного класика, 
що цікавішої літератури, ніж 
чужі листи, він зроду не читав. 
Нині мушу визнати (але вже без 
гумору), що «цікавішого» чти-
ва, ніж радянські слідчі справи 
щодо українського письменс-
тва, мені читати не доводилося. 
Уявіть собі, що перед вами біль-
ше ста доносів на Григорія Ко-
синку, кожен з яких здійсню-
вався агентами-стукачами з ви-
гаданими псевдонімами: «Раев-
ский», «Невстановлений», «Р», 
«Соколов», «№ 802», «Еже-
ли», «Франт», «ПОЛИЩУК», 
«Культурник», «Бузько», «На-
горянец», «Сирко», «Султан», 
«Веденский», «Бидовий», «Ве-
тиринар», «Арсеналец», «Бе-
денский», «Сергеев», «Чер-
нець», «Холмский», «Шпик», 
«Б. С.», «№ 7», «Журналист», 
«Жан», «Леонов», «Кипяч», 
«Профессор» (майже «проФФе-
сор»), «Обновлённая», «Стел-
ла», «Оль», «Актёр», «Немо»...
 Виявляється, найбільшим 
злочином письменника було те, 
що в нього знайшли під час трусу 
два значки, які видавали воякам 
армії УНР, та кілька примірників 
якоїсь літератури, що видавалася 
в часи тієї ж УНР. Ну ще те, що 
Косинка колись при поетові Пер-
вомайському сказав якесь «по-
гане» слово про радянську вла-
ду і те «слово» потрапило в одну 
з доповідей тодішнього секрета-
ря ЦК КП(б)У товариша Косіора. 
Як воно потрапило в ту доповідь, 
міг би сказати хіба що сам Перво-
майський, але... царство небес-
не. І не скаже він, чи серед псев-
донімів донощиків не прихову-
вався й він сам, хоча відомо, як і 
скільки разів «доносили» здебіль-
шого самі письменники на пись-
менників, що видно хоча б з гім-

назійного прізвиська «Жан». 
 Не виключено, що йдеться 
про Івана Дніпровського, яко-
го в гімназії прозивали Жаном, 
а був він найближчим другом 
майбутнього великого драма-
турга Миколи Куліша. Як до-
пускає Наталя Кузякіна, «Жан» 
був приставлений наглядачем за 
тим своїм гімназійним другом. 
Стати на цей шлях його зму-
сило, очевидно, перебування в 
Кам’янці разом з прихильника-
ми УНР, які втекли туди. Піс-
ля повернення в радянську Ук-
раїну місцеве КДБ (ДПУ) взяло 
його, очевидно, на гачок і зму-
сило бути стукачем не тільки 
на свого гімназійного друга, а й, 
можливо, на Григорія Косинку. 
 Трохи ясніша справа з до-
нощиком на прізвище Бузь-
ко. Письменник Дмитро Бузь-
ко, як відомо, спочатку служив 
в агентстві ГПУ, був засланий 
як шпик в одне з протирадянсь-
ких об’єднань на Одещині, але, 
побувавши в ньому, «перебу-
дувався», перейшов на бік того 
об’єднання і написав одну з кра-
щих повістей 20-х років про на-
родний опір окупаційній рад-
владі в Україні «Лісовий звір» 
(1924). Після цього займався 
суто літературною справою, але 
в одному з виступів на письмен-
ницьких зборах в Одесі бовкнув, 
що всі, навіть товариш Сталін, 
можуть у чомусь помиляти-
ся, і це стало для нього фаталь-
ним: 14 листопада 1937 року 
його розстріляно за «контррево-
люційні виступи» та за те, що в 
1918-1920 роках займав нібито 
низку посад у петлюрівських ор-
ганізаціях. У підтексті звинува-
чень письменнику звучало, зви-
чайно, й те, що вищу освіту він 
здобував у Копенгагені. Отже — 
агент іноземних розвідок...
 Григорію Косинці теж 
«пришили» контрреволюцій-
ну діяльність (згадану участь у 
підготовці «терористичних» ак-
цій)... Прикметно, що українсь-
кого письменника і засуджува-
ли, і реабілітовували — Ульрих, 
Батнер, Цирлинський, Горбачев 
і Стуканов — «фахівці» інших 
націй, для яких злочинцем був 
українець тільки тому, що він — 
українець. В радянській імперії, 
де, крім російсько-імперської, 
всі інші нації вважалися, як ві-
домо, злочинними. 

Вплив Стефаника 
і Винниченка
 В автобіографічних матеріа-
лах Григорій Косинка серед 
своїх учителів називав ще Оль-
гу Кобилянську, Кнута Гамсуна, 
Степана Васильченка й Володи-
мира Винниченка, але на пер-
шому плані — тільки він: Ва-
силь Стефаник. Коли той прочи-
тав першу збірку новел письмен-
ника «На золотих богів» (1922), 
то назвав його «своїм сином з Ді-
вич-гори» (гора над Дніпром на 
київській Обухівщині). 
 Початкову освіту майбутній 
письменник здобував у Крас-
нянській (поруч із рідною Щер-
банівкою) земській школі; під-
літком працював полільником 
«на буряках» в економії, робіт-
ником григорівської цукровар-
ні, а до Києва прийшов пішки з 
Щербанівки (понад 50 км), щоб 
на вулиці чистити взуття пере-
хожим, а ввечері вчитися на так 
званих гімназіальних курсах. 
 У революційні роки, за його 
словами, «служив в армії рядо-
вим козаком, брав участь у боях... 
та ще по-дурному сидів місяців зо 
три в тюрмі». «Козакував» май-
бутній письменник у якомусь ар-
мійському загоні, що виборював 
українську державність. О. Чер-
нова писала про армію опонента 
Директорії П. Болбочана; Пет-
ро Панч (в усному спілкуванні зі 
мною) говорив про загін отамана 
Зеленого, який діяв на Обухів-
щині, та участь у його загоні ста-
вили потім у неабияку вину вже 
підслідному Косинці-Стрільцю 
(Стрілець — справжнє його пріз-
вище). 
 Тюрма, про яку він згадував, 
була білогвардійською чи «му-
равйовською», тобто російсь-
ко-більшовицькою. Про остан-
нє можна здогадатися з новели 
письменника «Фавст», у якій 
використано автобіографічні мо-
тиви. Коли рештки української 

державності (під тиском більшо-
вицьких полчищ) поспішно ви-
биралися на Захід (спочатку до 
Кам’янця-Подільського), при-
став був до них і Григорій Ко-
синка, але невдовзі повернувся 
в Київ (1920) та вступив на нав-
чання до Київського універси-
тету (тодішій «ВІНО» — «Ви-
щий інститут народної освіти»). 
Через матеріальну скруту зміг 
провчитися в інституті лише 
три роки, які дали йому нема-
ло: історико-філологічні знан-
ня й опозиційне ставлення до 
радянського режиму.
 Ще в часи навчання на гім-
назіальних курсах дописував до 
газети лівих есерів «Боротьба», 
друкувався у збірнику «Гроно», 
а після повернення з Кам’янця-
Подільського публікував неве-
ликі замітки в газеті «Більшо-
вик» та працював у штаті кіль-
кох газет та журналів, кіностудії 
ВУФКУ, у видавництві ДВУ та 
в Київському і Харківському 
радіокомітетах як редактор і 
диктор. Віддавшись цілком лі-
тературі, належав до літератур-
них об’єднань «Аспис» («Асо-
ціація письменників»), «Лан-
ка» і «Марс». Разом із ним у ці 
об’єднання входили прозаїки 
Борис Антоненко-Давидович, 
Валер’ян Підмогильний і Марія 
Галич та поет Євген Плужник. 
 На прозовий дебют молодо-
го письменника звернули ува-
гу Мирослав Ірчан (рецензія на 
збірку новел у газеті «Земля і 
воля», 1922, № 24-25), М. Риль-
ський (стаття про Г. Косинку і 
М. Хвильового «Два поети-гро-
мовиці» в журналі «Нова гро-
мада», 1924, № 22), С. Єфремов 
(в «Історії українського пись-
менства», 1923); а В. Стефаник, 
як я говорив, назвав його своїм 
«сином з Дівич-гори». Надси-
лав Г. Косинка свою першу збір-
ку новел і В. Винниченку, який 
у 1923 р. перебував в еміграції, 

ЯК ЦЕ БУЛО■

На Григорія Косинку написали понад сотню доносів, 
звинувачуючи у причетності до УНР, а він зображував словами 

імперсько-муравйовський карцер і перекладав 
українською «Мертві душі» Гоголя

Вдача 
Неблагонадійний

Михайло НАЄНКО, літературознавець, лауреат Шевченківської премії

Від батька у Григорія було прізвище «Стрілець». Для роботи в літе-
ратурі він свідомо відійшов від нього, бо ж для радянських цензорів 
воно асоціювалося з ненависними більшовикам «січовими стрільця-
ми» та з войовничим (стрілецьким) його підтекстом. Обрав він собі 
псевдонім від назви наймирнішої рослини-квітки, яку часто бачив у 
дитинстві на цілинних пагорбах рідного села Щербанівка. В одному з 
біографічних начерків Григорія Косинки читаємо: «Квітка ця мало ві-
дома, а вона така ніжна й красива, скромна і разом з тим велична». 
«Трепетним» назвав розстріляного в 1934-му і реабілітованого в 
1957-му Григорія Косинку в передмові до його вибраних новел Мак-
сим Рильський. А про незрозумілий без контексту вигук «У будку!» 
згадував у приватній розмові зі мною поет і професор Степан Кри-
жанівський. «Грицько загалом був «тихим» у побуті, — міркував 
уголос Степан Андрійович, — але коли на перших зборах щойно 
створеної Спілки письменників України в Харкові її члени критично 
накинулись (як собаки) на тих, хто ще не був членом, він із зали й 
вигукнув оту характерну для гицелів команду: «У будку!». 
Це була одна з зачіпок, яку додавали до звинувачень Григорія Косин-
ки в тероризмі. Оббрехавши, його й знищили в підвалах колишнього 
КаДеБе, що став згодом у Києві Жовтневим палацом культури. 
З усіх чотирнадцяти розстрілюваних 13-14 грудня 1934 року чинив 
опір убивцям від влади лише «тихий» Григорій Косинка. Він називав 
їх катами, а одному дав навіть добрячого стусана. Не допомогло. Роз-
стріляли і труп відвезли в одну з безіменних могил Лук’янівського 
цвинтаря. Так вважає авторка дослідження «Київський некрополь» 
Людмила Проценко (К., 1994, с. 247), хоча дружина Григорія Михай-
ловича Тамара Мороз-Стрілець припускала, що безіменним місцем 
поховання її чоловіка могла бути й Биківня.

Григорій Косинка і його дружина — Тамара Мороз-Стрілець. 
Фото 1930-х років.

❙
❙

ПОШАНУВАННЯ

 Ім’я Григорія Косинки увічнено 
принаймні в двох меморіальних зна-
ках: бюст на будинку по вулиці Воло-
димирській у Києві (скульпторка Га-
лина Кальченко) та два пам’ятники — 
в селах Щербанівці (Г. Кальченко) і 
Красному (М. Горловий), в яке май-
бутній письменник ходив до школи. А 
безпосередньо опікувалася створен-
ням цих знаків дружина Григорія Ми-
хайловича Тамара Мороз-Стрілець.

■
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у Німеччині. У щоденниково-
му записі від 26 квітня 1923 р. 
читаємо про це в письменника-
емігранта. 
 Від новели до новели Гри-
горій Косинка дедалі виразні-
ше утверджував себе саме в сте-
фаниківському експресіонізмі, 
який базувався на реалістич-
них штрихах і модерному пог-
ляді на страдницьку долю лю-
дини: її або загнано в кут зли-
денного існування і втягнуто в 
революцію («В хаті Штурми»), 
або кинуто у вир завойовниць-
ких погромів імперської біло-
гвардійщини («На золотих бо-
гів») чи в розгул розперезаних 
хижацьких інстинктів («За зе-
мельку»). Обраний стиль «спіл-
кування» з ворожою для люди-
ни більшовицькою дійсністю не 
обіцяв йому, звичайно, спокій-
ного життя в літературі. 
 Офіційна критика (з допомо-
гою лютої цензури) дедалі ак-
тивніше штовхала його на шлях 
ортодоксально-радянської од-
номірності та докоряла йому за 
аполітичний «об’єктивізм»: не 
можна зрозуміти, писав В. Ко-
ряк, «за кого є власне автор — 
з революцією чи проти неї, чи 
спостерігає, як стороння люди-
на». Пізніше О. Слісаренко за-

уважить, що Г. Косинці в його 
новелах «все одно, хто кого б’є», 
а Я. Савченко називав письмен-
ника «найкривавішим» в ук-
раїнській пореволюційній про-
зі. З цих «причин» цензура не 
допустила до видання другої 
книжки письменника «Нове-
ли дезертира» (1924). М. Хви-
льовий у листі до М. Зерова пи-
сав про цей факт як про кричуще 
порушення літературної етики. 
 Потрібні були два роки, щоб 
Г. Косинка зважився на видання 
цієї «другої» книжки, але вже з 
назвою «В житах» (1926). Вона 
(та пізніші оповідання) засвід-
чила, що предметом художнього 
осмислення письменника були 
щонайменше три народні дра-
ми, які випливали ще з першої 
його новели «На буряки» («му-
жицька доля гірка»). Ця «гір-
ка доля» була найголовнішою 
у проблематиці практично всіх 
письменників, що стали відоми-
ми у 1920-30-х роках як «Роз-
стріляне відродження». 

Три драми
 Перша — це драма найбідні-
шого селянства, яке стало свід-
ком революційних бур та бра-
товбивчих війн і після них так і 
залишилося в неволі. Художній 

дискурс цієї драми набув особ-
ливої глибини в новелах, де йш-
лося про долю страдниць-ма-
терів, яким судилося за нових 
умов нести на собі той мучениць-
кий хрест, що гнув до землі і Ма-
ланку з повісті М. Коцюбинсь-
кого «Фата моргана», і безімен-
ну матір з «Кленових листків» 
В. Стефаника, і багатьох інших 
героїнь із подібною долею в кла-
сичній літературі. 
 Мати в новелах Г. Косин-
ки піднесена до рівня симво-
лу материнства, для зображен-
ня якого бракує і слів, і почут-
тів («Мати»). У новелі «Змови-
ни» (1930) вона пробуватиме 
протистояти махінаторським 
домаганням багатія Рудика, а 
в «Гармонії» (1933) на її серце 
ляже «туга й журба, мов та саж-
ка на пшениці», бо з пучок своїх 
вигодувала трьох дітей, «та те-
пер так виходить, що то вона 
трьох наймитів людських вико-
хала». Прикметно, що всі матері 
в письменника — вдови. 
 Друга драма поставала у тво-
рах письменника із сюжетних 
структур, в основі яких — гост-
родраматичний конфлікт героя 
з дійсністю. Мова про так званих 
заблукалих героїв, котрі не виз-
нають жодної офіційної влади, 

стають дезертирами, втікачами 
в космічне нікуди і право на свою 
позицію відстоюють найрізно-
манітнішими способами, зокре-
ма й — у кривавій боротьбі. Такі 
герої діють у новелах «Десять», 
«Темна ніч», «Постріл», «В жи-
тах», «Анархісти» й ін. Вульгар-
но-соціологічне літературознавс-
тво закидало Г. Косинці «поети-
зацію» цих героїв як речників во-
рожих більшовицькій революції 
сил, через що згадані новели на-
віть після реабілітації письмен-
ника в 1957 р. ще протягом трид-
цяти років не включалися до ви-
дань його творів. 
 Інша форма «поетизації» — 
у незакінченій новелі «Зустріч», 
яка ще чекає на свій друк. Тут 
зіткнулися дві «банди» — сот-
ника січових стрільців Санду-
ляка та отамана з «банди» Зе-
леного. Перший докоряє друго-
му за нерозуміння самого факту 
отаманщини, яка навіки «про-
ковтне нас... знищить саму ідею 
визволення України», а коли 
йому довелося конати на снігу 
від ран, неподалік за клунею на 
його смерть чекав дядько, «щоб 
зняти з нього важкі австрійські 
черевики і велику, колиш ньої 
російської армії шинелю». В 
«Анкеті» (1924) Антон Собачка 
з колишнього борця проти біль-
шовиків цілком перероджуєть-
ся вже на бандита справжнього, 
але... більшовицького. 
 Як художник слова, Г. Ко-
синка досяг своїх вершин твор-
чості в середині 20-х років. Фор-
ма його творів набувала справді 
стефаниківської експресивності, 
а зміст їх, виростаючи з частко-
вих життєвих мотивів, ставав 
усеохопним, поліфонічним. Це 
особливо помітно в новелах, де 
на першому плані (третя драма) 
доля тих, хто віддав себе на ол-
тар комуністичної ідеї («Това-
риш Гавриш», 1923; «Політи-
ка», 1926). 
 Своєрідним синтезом ху-
дожніх роздумів Г. Косинки 
про драматичні випробування 
людини й народу в пореволю-
ційну добу стали два його твори 
— «Фавст» (1923) і «Гармонія» 
(1933). В обох оповіданнях, що 
близькі до жанру повісті, голов-
них героїв проведено крізь гор-
нило в’язничних випробувань: 
муравйовських застінків і бі-
логвардійської катівні. Василь 
Гандзюк («Гармонія») уособ-
лює найменш свідому частину 
українського селянства («...Не 
гаразд розуміє він, що воно виз-
начає — нація? Справді, якої він 
нації?»); в ув’язненні ж він ево-
люціонує до усвідомлення азів 
марксистської ідеології і мимо-
волі починає бачити в ній оман-
ливу перспективу. Прокіп Ко-
нюшина («Фавст»), одержимий 
національною ідеєю, доведений 
тюремними тортурами практич-
но до божевілля, пише на тюрем-
ній стіні своєю кров’ю з розби-
тих щиколоток найсвятіше для 
нього слово «Укра...». 
 Схильний до драматичного 
світосприймання, письменник 
дедалі скутіше почувався в умо-
вах режимно-бадьорих регла-
ментацій творчості початку 30-
х років, але роботу над новими 
новелами не припиняв. «Під-
бадьорював» його в певному ро-
зумінні рідний дядько — ко-
лишній офіцер царської армії, 
автор кількох новел і пречудо-
вої повісті «Баланс» Калістрат 
Анищенко. Він дуже рано помі-
тив у своєму племіннику пись-
менницький дар і, як міг, допо-
магав йому виходити з непрос-
тих творчих ситуацій. 
 В останні роки життя Г. Ко-
синка намагався знайти продих 
у мотивах інонаціональної те-
матики, створивши, зокрема, 

новелу «Серце» (1931) про ре-
цидиви фашизму на землях «по 
той бік Збруча»; переклав та-
кож українською мовою «Мерт-
ві душі» М. Гоголя (видавалися 
в Україні без імені перекладача 
до 60-х років ХХ ст.); працював 
над новелою «Перевесла», сліди 
якої загублено. А восени 1934 
року на одному з літературних 
зібрань, де обговорювалися «ус-
піхи» боротьби радянської влади 
з «ворогами народу» та насиль-
ницької колективізації селянсь-
ких господарств, автор «Фавста» 
у своєму виступі сказав: «За та-
ких умов художня творчість — 
неможлива». На тлі тодішньо-
го заціпеніння вільної думки це 
був мужній вчинок письменни-
ка-громадянина і, по суті, остан-
ній рядок його творчості, котру 
вульгарно-соціологічна критика 
дедалі агресивніше кваліфікува-
ла як творчість «куркульського 
агента в радянській літературі» 
(О. Полторацький). Це був, по 
суті, вже літературознавчий ви-
рок, що дорівнював вироку про 
розстріл письменника за нібито 
участь у підготовці терористич-
них актів проти працівників Ра-
дянської влади. 
 Новелу-повість «Фавст» вря-
тувала від кадебешних держи-
морд дружина письменника Та-
мара Михайлівна. Коли вони 
перевертали в київській його 
квартирі все догори дном, вона 
зуміла прихопити з собою кіль-
ка рукописів і втекти з ними до 
Харкова, до родичів. 
 Перша публікація «Фавс-
та» з’явилася в окупаційному 
журналі «Український засів» 
(1942), на погоду якого впли-
вали радянський розвідник (по 
суті — кадеб’ятник) Віктор Пет-
ров (Домонтович) та вцілілий 
від арештів письменник Ар-
кадій Любченко. У 1955 році 
«Фавста» передрукував у тако-
му ж вигляді в Нью-Йорку Бог-
дан Кравців. На материковій 
Україні мені вдалося опублі-
кувати твір лише в часи горба-
човської «перестройки», у хар-
ківському журналі «Прапор» 
(1990), з коментарем і з акцен-
том на мотивах, які ніколи не 
могли б бути допущені для дру-
ку в радянських виданнях. Йш-
лося ж бо у творі про імперсько-
муравйовський карцер, де кона-
ють не лише переважно україн-
ці, але й росіяни, поляки, євреї, 
хтось із мусульман, а, крім 
того, запроторено за ґрати без-
ліч осіб не національної, а пар-
тійної приналежності: меншо-
вик, укапіст тощо. Одне слово, 
імперська муравйовщина під-
минала під себе все, що потрап-
ляло під її чобіт, і нове життя 
вона уявляла собі не інакше, як 
режим карцерного типу. А над 
усім цим — гіркий докір пись-
менника всій Україні, яка ніяк 
не могла згуртуватися, щоб 
спільними зусиллями виборо-
ти собі самостійність і єдність у 
помислах. 
 Як це нагадує досі практи-
ковану в українській політиці 
роз’єднаність...
 А уперше велелюдне і фахове 
пошанування Григорія Косин-
ки відбулося в Київському бу-
динку художника тільки в 1989 
році, тобто через більш як півс-
толіття після розстрілу. Потім 
виходили трохи повніші зібран-
ня його новелістичної спадщи-
ни, а нині маємо майже все в 
упорядкованому та прокомен-
тованому Сергієм Гальченком 
виданні «Повна збірка творів. 
Документи. Спогади» (2020). 
Читаймо, збагачуймось і ні-
коли вже не забуваймо про те, 
хто своїм життям та творчістю 
наближав Україну до її сучасно-
го й майбутнього. ■

ЯК ЦЕ БУЛО■

Стрільця, або
для совєтів

Дружній шарж на Григорія Косинку, 
автора новели «В житах».

❙
❙

«Розстріляне відродження». Григорій Косинка — другий праворуч у верхньому ряду 
поряд із Миколою Хвильовим, Миколою Зеровим, Михайлом Драй-Хмарою, Лесем Курбасом, 
Миколою Кулішем й іншими.

❙
❙
❙

Борис Антоненко-Давидович, Григорій Косинка, 
Марія Галич, Євген Плужник, Валер’ян Підмогильний.
Архівне фото.

❙
❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Напевне, багатьом знайома така ситуа-
ція: ніби й хочеш щось особливе приго-
тувати, але сумніваєшся, чи впораєшся? 
Такі сумніви треба гнати геть, переконана 
Майя Рабцун, господиня з міста Креме-
нець, що на Тернопільщині. Коли ви щось 
намріяли собі, то треба дати поштовх цій 
мрії власними думками і руками. «Завж-
ди, коли ставлю перед собою якусь мету, 
то йду до кінця. Бо сумніви — а чи мені 
це потрібно? — є завжди. Так само було, 
і коли брала участь у конкурсі», — каже 
Майя Рябцун, яка перемогла в конкурсі 
господинь великої кулінарної спільноти 
«Пляцки і рецепти від Лілії Цвіт».
«Раніше участі в подібних конкурсах не 
брала, а тут, думаю, спробую, можливо, 
комусь стануть в нагоді і мої рецепти. 
Готую для своєї сім’ї. Зараз я мама в де-
креті. Маю двох малих діток. Старшому 
4,5 року, меншому 1,8. Стараюся для них 
щось смачненьке приготувати. Дуже по-
добається випічка. Печу як за рецептами з 
групи, так і комбіную деякі рецепти сама. 
Дещо замінюю, щось додаю своє. Дуже 
люблю сирники. Хоча до народження 
першого синочка сиру не любила. Смаки 
змінилися. Часто печу для діток різне пе-
чиво. Останній раз пекла «Ґудзики». Дітям 
дуже сподобались. Ідею взяла з інтернету, 
рецепт мій. Часом печу для своїх родичів 
на родинні свята. Дуже хочу з часом нав-
читись оформляти тортики. Зараз немає 
такої можливості, бо дитина ще маленька 
і забирає дуже багато часу. Переважно, 
щоб приготувати чи спекти щось таке, що 
потребує більше часу, роблю десь після 
10-ї вечора, коли діти вже сплять. Тоді на 
ранок є готовий смаколик». 
«Часто готую страви з картоплі, адже це 
другий хліб. Особливо любимо саме пече-
ну. Готую її по-різному. Для дітей здебіль-
шого готую пюре. Коли залишається, то 
роблю пампушки, палюшки, зрази, варе-
ники. Також роблю різні котлетки, теф-
тельки, все те, що люблять діти». Тому і 
кулінарія пані Майї цікава: красива, смач-
на, дитяча. Словом, є чого повчитися!

Печена сирно-часникова картопля
 «Її залюбки наминають діти, але не 
менше — й дорослі. Спочатку кажуть: 
ну подумаєш, картопля. А що до кар-
топлі? А потім їдять аж за вухами ля-
щить, бо вона дуже смачна», — так від-
гукуються на рецепт пані Майї госпо-
дині, які навчилися в неї смачно пекти 
картоплю. 
 Отож потрібно: 10 картоплин (серед-
ня і трохи більше середньої), сир твер-
дий 50 г, масло вершкове 30 г, часник 
1 зубчик, сіль, перець, спеції, зелень за 
бажанням.
 Картоплю гарно помити. Поставити 
каструлю з водою на вогонь, щоб заки-
піла. Кидаємо картоплю в киплячу воду 
і проварюємо від моменту закипання 10 
хвилин. Виймаємо картоплю на друш-
ляк. Змащуємо її олією, робимо надрі-
зи навхрест і викладаємо на деко. Пе-
чемо при температурі 180 градусів 40 
хвилин — годину залежно від величи-
ни картоплі. Орієнтуватися на свою ду-
ховку.
 Сир твердий натерти на дрібну тер-
тку, додати м’яке масло, часник, сіль, 
перець, спеції, зелень. Гарно все пере-
мішуємо. Виймаємо картоплю, викла-
даємо у надрізи начинку і ставимо в ду-
ховку ще на 5-10 хвилин. Смачна, аро-
матна картопелька готова!

Чанахи — пікантна композиція 
у глиняному горщику
 Та хто не знає цієї неймовірно смач-
ної страви? Правда, смакувати її — це 
одне, а от приготувати — інше, тобто 
складніше. «Не думайте так! — каже 
Майя Рабцун. — Ця страва готується не 
так і складно». 
 Потрібно: картопля — 1,4 кг, м’ясо з 

жиром (у рецепті 700 г м’яса нежирного 
і 300 г підчеревини) — 1 кг, квасоля — 
1 склянка, по морквині й цибулині, то-
матний соус — 4 ст. л, борошно — 2 ст. 
л, сіль, перець, спеції, вода 1,2 л, час-
ник 2-3 зубчики.
 Квасолю на ніч замочити. Зранку 
відварити. Картоплю почистити, порі-
зати шматочками, підсмажити на ско-
вороді до напівготовності. Кладемо в 
горщик, на верх — квасолю. М’ясо порі-
зати шматочками. Підсмажуємо на ско-
вороді хвилин 20, додаємо моркву, порі-
зану кружечками і цибулю кубиками. 
Протушкуємо ще 10-15 хв. Додаємо 
томатний соус, тушкуємо ще 5 хв. До-
даємо борошно, перемішуємо, тушкує-
мо ще 2 хв. Викладаємо м’ясо з овоча-
ми в каструлю і заливаємо гарячою во-
дою. Проварюємо хвилин 20. Додаємо 
сіль, перець, спеції. Тоді викладаємо 
м’ясо з овочами в горщик на квасолю і 
заливаємо бульйоном, у якому варило-
ся м’ясо. Якщо рідини мало, доливаємо 
кип’яченою водою. Ставимо в духовку 
при температурі 180 градусів на 1 год. 
30 хв. Кожному краще орієнтуватися на 
свою духовку. Виймаємо і додаємо 2-3 
зубчики видушеного через часникодав-
ку часнику. Можна поставити ще в гаря-
чу вимкнену духовку, щоб трохи насто-
ялося. Виймаємо, додаємо зелень і сма-
куємо. Процес роботи трохи довгий, але 
воно того варте. Чанахи виходять дуже 
смачні!

Якщо хочеться м’ясця — 
приготуйте в рукаві!
 Воно вдається дуже ніжним, запаш-
ним, соковитим!
 Потрібно: м’ясо — 700-800 г, цибу-
ля — 1 шт. до м’яса, цибуля — 4 шт. 
на подушку, сіль, перець, приправа до 
шашлику або до м’яса.
 М’ясо порізати шматками трохи мен-
шими, як на шашлик. Відбити. Посоли-
ти, поперчити, додати улюблену при-
праву. Цибулю порізати півкільцями і 
додати до м’яса. Гарно вимішати і зали-
шити маринуватися хоча б на 3 год. Я 
робила звечора, то в мене маринувалося 
ніч і пів дня. Цибулю почистити і порі-
зати кільцями. Викласти у рукав. Звер-
ху на цибулю викласти м’ясо. Зав’язати 
рукав і ставити в духовку при 180 гра-
дусах на 1 год 30 хв. Орієнтуватись на 
свою духовку. Подавати з улюбленим 
гарніром.

Крутий перець!
 «Ще влітку я закручую декілька 
банок болгарського перцю, щоб потім 
узимку посмакувати фаршированим», 
— ділиться господиня і «лайфхаком», і 
рецептом.
 Отже: на 12 болгарських перців се-
реднього розміру: рис (склянка) відва-
рити й охолодити, фарш (300 г, можна і 
більше, хто як любить), морква невели-
ка, цибуля  невелика, сіль, перець.
 Цибулю порізати кубиками, моркву 
потерти на дрібну тертку, обсмажити на 
олії, додати до рису. Додати фарш. По-

солити, поперчити, гарно все переміша-
ти. Ложкою накласти  начинку в перець  
і викласти в посудину, в якій будемо 
пекти (я печу в глиняному горщику). 
Залити трохи водою і поставити в духов-
ку при 180 десь на 1 год 30 хв. У кожно-
го час приготування у духовці різний, 
тому орієнтуйтеся на свою. Коли пер-
ці вже трохи пропеклися, зробити за-
ливку. На сковороді змішати сметану, 
томатний домашній соус і трохи води. 
Цією сумішшю заливати перці і пекти 
вже до готовності. Ця страва дуже смач-
на, спробуйте приготувати!

Ніжний мус для особливих випадків
 У кожного бувають такі випадки, 
коли хочеться чогось особливо ніжно-
го, легкого, гарного, словом, втіхи для 
очей. 
 Пані Майя пропонує смугасту ягід-
ну красу. «Ніжний ванільний і полу-
ничний мус гарно доповнює смачне по-
луничне конфі. Робила кожний шар ок-
ремо по черзі», — каже вона і ділиться 
рецептом.
 Ванільний мус: сметана 300 г, моло-
ко 50 мл, цукор 3 ч. л., ванільний цукор 
1 пачка (10 г), желатин 1 ч. л. (трошки з 
верхом).
 Желатин залити холодним молоком. 
Сметану збити з цукром і ванільним 
цукром. Желатин, який набух, розігрі-
ти імпульсами в мікрохвильовці. Дода-
ти до сметани, легенько збити. Залити у 
стаканчики в однаковій кількості. Пос-
тавити в холодильник.
 Полуничний мус: полуниця 400 г, 
цукор 80 г (я давала на свій смак, мож-
на більше чи менше).
 Ягоди зварити з цукром, перетерти 
крізь сито.
 100 г готового пюре використовуємо 
до мусу, решту залишаємо на конфі.
 Сметана — 200 г, цукор 2 — ст. л., 

желатин 1 ч. л. (трошки з верхом), мо-
локо — 50 мл.
 Желатин залити холодним моло-
ком. Сметану збити з цукром. Додати 
полуничне пюре. Перемішати. Желатин 
розігріти імпульсами в мікрохвильовці. 
Додати до полунично-сметанної суміші, 
легенько збити. Залити полуничний мус 
на ванільний (він має вже трохи застиг-
нути). Поставити в холодильник.
 Полуничне конфі: полуничне пюре з 
цукром, желатин — 1 ч. л, вода — 50 мл.
 Желатин залити водою, щоб набух. 
Розігріти імпульсами в мікрохвильовці 
і додати до полуниці. Перемішати. Ви-
лити зверху на вже трохи застиглий по-
луничний мус. Поставити в холодиль-
ник для стабілізації. Краса і насолода 
готова!

Печиво-ґудзички
 Гарне, цікаве і дуже смачне печиво 
для дітей.
 Потрібно: борошно — 300 г, сма-
лець — 100 г, цукор — 100 г, сметана — 
100 г, амоній (амоняк) 0,5 ч. л., ваніль-
ний цукор — 1 пачка, какао — 2 ч. л.
 Смалець перетерти з борошном. До-
дати цукор, ванільний цукор, перемі-
шати. Амоняк розвести в сметані, дода-
ти до борошна. Замісити тісто. Розділи-
ти на дві частини. До однієї вмішати 2 
ч. л. какао. Розкачати орієнтовно 3 мм. 
Нам потрібна кругла формочка або ста-
кан, корок від пластикової пляшки і со-
ломинка від дитячого соку. Формочкою 
виробляємо печиво. В середині печива 
натискаємо корком не до кінця. Соло-
минкою робимо дірочки, як у ґудзику. 
Ставимо на пергамент на деко і випікає-
мо при температурі 180 до 15 хв. Орієн-
туватись на свою духовку. Діти були в 
захваті.
 Дивуйте рідних смаколиками! Смач-
ного! ■

ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

Якщо хочеш готувати — готуй! 
Рецепти й поради Майї Рабцун із Тернопільщини

■

Майя Рабцун.❙

Печена картопля.❙Фарширований перець.❙

Солодкі «Ґудзики».❙М’ясо в рукаві.❙
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«Гравці «Мотора» недооцінили суперника. Результат — на табло. Хлопці 

не зробили жодних висновків із попередніх невдач. Будемо розбиратися».Гінтарас Савукінас
литовський наставник ГК «Мотор» (Запоріжжя)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Скоро вже рік, як світ живе 
в умовах нової реальності, 
де через коронавірус скасо-
вуються, переносяться та 
закриваються від глядачів 
спортивні змагання. Порожні 
трибуни й надалі залишають-
ся головним атрибутом пере-
важної більшості змагальних 
баталій. Щоправда, поступо-
во спортивні арени все ж від-
чиняють двері для глядачів. 
Приміром, минулої неділі в 
США відбувся головний поє-
динок сезону в американсь-
кому футболі: у Тампі, що в 
теплому штаті Флорида, за 
55-м «Супербоулом», в яко-
му «Тампа Бей» розгромила 
«Канзас Сіті» (31:9), з трибун 
стежили 22 тисячі глядачів.
 Відкритий чемпіонат Авс-
тралії з тенісу, котрий з по-
чатком тижня розпочався в 
Мельбурні, також відкритий 
для глядачів. Організатори 
турніру заздалегідь попере-
дили, що кожного змагаль-
ного дня пускатимуть на три-
буни близько 30 тисяч шану-
вальників тенісу. За словами 
міністра спорту штату Вік-
торія Мартіна Пакули, цей 
показників становить поло-
вину від середньої відвіду-
ваності минулих років, од-
нак за останній час це пер-
ший турнір із такою серйоз-
ною глядаць кою аудиторією.
 «Приємно було зіграти на 
стадіоні з глядачами. Зараз 
цей факт ми цінуємо знач-
но більше, адже майже рік 
довелося грати за порожніх 
трибун. Я отримала задово-
лення від цієї атмосфери», 
— поділилася емоціями від 
свого першого матчу на «Аус-
треліен оупен»-2021 прима 

вітчизняного тенісу Еліна 
Світоліна.
 У першому колі змагань 

26-річна українська тенісис-
тка, посіяна на турнірі під 
п’ятим номером, переграла 

чешку Марію Бузкову — 6:3, 
7:6 (7:5).
 З огляду на австралійську 

літню спеку Еліна не хотіла 
вже на старті турніру грати 
затяжний марафон, тож до-
клала максимум зусиль, аби 
в двох партіях розібратися з 
50-ю тенісисткою WTA.
 Після свого раннього ви-
льоту з «АО»-2021 ветеран 
українського тенісу Сергій 
Стаховський зауважив, що в 
п’ятому сеті свого матчу про-
ти серба Лайовича ледь во-
лочив ногу по корту, що й не 
дозволило йому досягти пере-
можного результату.
 Емоції лідерки жіночого 
тенісу України після старто-
вого поєдинку, котрий, за її 
словами мав дійсно напруже-
ний характер, були дещо ін-
шими.
 «Я щаслива, що змогла за-
кінчити зустріч у двох сетах, 
тому що на корті було дуже 
спекотно. До того ж я знала, 
що глядачі чекають на матч 
Надаля, так що я намагалася 
завершити гру в двох сетах 
(сміється). Сьогодні я доб-
ре діяла й не дала помилкам 
вплинути на мій психологіч-
ний стан. Я боролася за ко-
жен м’яч, наприкінці зіграла 
дійсно агресивно у важливих 
розіграшах. Думаю, завдя-
ки цьому я і змогла виграти 
в двох сетах», — резюмувала 
Світоліна.
 У наступному раунді су-
перницею Еліни, котра за-
лишилася єдиним повпредом 
України в одиночних турні-
рах «АО»-2021, буде 16-річ-
на Корі Гауфф зi США. 
 При цьому одразу четверо 
українок — Марта Костюк, 
Катерина Бондаренко, Надія 
та Людмила Киченок — вий-
дуть на старт парного турніру 
на цьогорічному «Аустреліен 
оупен». ■

Еліна Світоліна задоволена, що свій стартовий поєдинок «АО»-2021 завершила в двох сетах.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙

TEHIC

Глядацьке щастя
Краща тенісистка України впевнено подолала стартовий раунд 
Відкритої першості Австралії

■

Григорій ХАТА

 До встановлення підсумків 
національних гандбольних зма-
гань в Україні ще далеко, вод-
ночас про втрату запорізьким 
«Мотором» очок у матчі чем-
піонату країни проти «Донба-
су» говорять як про надзвичай-
ну подію, близьку до втрати ним 
лідерського статусу.
 Справді, зігравши з пред-
ставниками донецького регіо-
ну внічию (29:29), запорізький 
колектив уперше з грудня 2014 
року не зумів відсвяткувати пе-
ремогу в матчі ЧУ. Переможна 
серія «мотористів» тривала 157 
поєдинків. П’ять попередніх 
чемпіонатів поспіль запорізь-
кий клуб завершував зі 100-від-
сотковим результатом. 
 У нинішньому сезоні обійти-
ся без очкових утрат «Мотора» 
вже не вдасться, однак і говори-
ти про можливість втрати ними 
чемпіонського статусу передчас-
но та й, мабуть, безпідставно.
 На початку 2021 року ко-
манда литовця Гінтараса Са-
вукінаса опинилася в ігрово-
му цейтноті. За короткий пе-
ріод часу гандболістам «Мото-
ра» довелося зіграти поєдинки 
трьох різних турнірів — Ліги 
чемпіонів, національної пер-
шості та SEHA-ліги.
 Тож за один тиждень — точ-
ніше за п’ять днів — запорізь-
кий колектив зіграв три важ-
ливі матчі. 
 Мінімально перегравши 
«Воєводину» у стартовому поє-
динку Південно-Східної ганд-
больної асоціації, через день 

«Мотор» поступився у ЛЧ ні-
мецькому «Кілю», а на завер-
шення цієї виснажливої ігрової 
серії в Запоріжжі розписав миро-
ву з поточним лідером українсь-
кого чемпіонату — «Донбасом».
 «Гравці недооцінили супер-
ника. Результат — на табло. 
Хлопці не зробили жодних вис-
новків із попередніх невдач. Бу-
демо розбиратися», — зазначив 
Савукінас.
 Після «лігочемпіонської» 
невдачі в Німеччині (23:32) 
литовський наставник «мо-
тористів» говорив, що проти 
«Кіля» його команда зіграла 
нижче свого рівня, через що пе-
рервалася її шестиматчева пе-
реможна серія в Суперлізі.
 Не змогли гравці «Мотора» 
намацати переможні нотки й у 
грі української першості. 
 Бажання перевести подих 
після непростих міжнарод-
них протистоянь зіграло з ко-
мандою Савукінаса злий жарт 
у матчі національного чемпіо-
нату. «Гравці нашої команди 
вийшли на матч, не розуміючи, 
навіщо», — гнівався литовець.
 Натомість його візаві з 
«Донбасу» — Іван Фучеджи — 
не приховував радості та здиву-
вання від нічиєї: «Я цілком за-
доволений результатом, який 
ми навіть і прогнозувати не бра-
лися. Однак по ходу гри мої пі-
допічні стали сміливішими, 
пішли в атаку та добре діяли в 
захисті. Напередодні нашого 
двобою в 1/8 фіналу Європейсь-
кого Кубка проти румунського 
«Бая-Маре» ми провели хоро-
ший спаринг».

 Після сенсаційної нічиєї у За-
поріжжі «Донбас» зберіг лідерс-
тво в чемпіонаті країни, проте, 
маючи два матчі в запасі, «Мо-
тор» має всі шанси на першій по-
зиції завершити першу частину 

національної першості. А далі 
на октет учасників ЧУ чекати-
ме «квартетний» розподіл — і 
тоді в мінітурнірі за участю чет-
вірки кращих команд «регуляр-
ки» відбудеться розіграш націо-

нальних медалей. 
 Можна уявити, що на цьому 
етапі змагань гандболісти «Мо-
тора» виглядатимуть зібрано й 
більше не дозволять суперникам 
створювати чергові сенсації. ■

Гандболісти «Донбасу» стали першими за багато років, хто в ЧУ відібрав очки у «Мотора».
Фото з сайта handball.net.ua.

❙
❙

ГАНДБОЛ

Нічия з наслідками
Завантажений на початку року відповідальними матчами, 
«Мотор» уперше з 2014 року втратив очки на внутрішній арені

■
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -2…-7

 +2…-3

Північ -7…-12

 -2…-7

Центр -1…-6

  0…+5

Схід -3…+2

 +1…+6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -1…+4

 +6…+11

 — Фімо, чому, коли ми цілуємо-
ся, ти просиш тримати тебе за вуха?
 — Тому що в такій самiй ситуа-
ції в мене таки зник гаманець.

* * *
  Сара скаржиться сусідці:
 — Скiльки доводила чоловi-
ку, що я добра, кричала, била. Не ві-
рить.

* * *
 Чула, що в стильної жінки туф-
лі та машина повинні бути одного ко-
льору. Купила жовті туфлі, якраз па-

сують до «маршрутки».

* * *
 —  Дідусю, навіщо ви вчи-
те іврит? Ви збираєтеся виїхати в 
Ізраїль?
 —  Я вивчаю іврит, щоб, коли 
помру і потраплю на небо, міг би по-
говорити з Авраамом і Мойсеєм. У 
раю всі говорять на івриті.
 —  А якщо після смерті ви по-
трапите в пекло?
 —  Ну, російську я вже й так 
знаю.

За парою і світу не бачимо
Неонові стрічки замість лампочок і три светри для зігрівання: як європейці економлять на «комуналці»

По горизонталі:
 3. Релігійно-етичне вчен-
ня, що полягає в зреченні ра-

дощів життя, відлюдництві та 
«умертвінні плоті» для досягнен-
ня моральної досконалості. 7. «Кур-
бан-...» — мусульманське свято 
жертвопринесення. 8. Один із атри-
бутів учителя біля дошки. 10. Спо-
нукальна причина до здійснення чо-
гось. 11. Колючий вазон, що має лі-
кувальні властивості. 12. Титул фео-
дальних правителів у деяких країнах 
Близького і Середнього Сходу. 14. 
Точка зору, з якої розглядаються 
предмети, явища, поняття. 17. Один 
з варіантів можливого розвитку 
подій. 18. Історичний герб Великого 
Князівства Литовського, який праг-
нуть повернути білоруси. 20. Віршо-
вий твір на героїчну, легендарну або 
казкову тему. 23. Торгова точка. 24. 
Український парламент. 26. «Окіль-
цьована» планета. 27. Частина му-
зичного твору в швидкому енергій-
ному темпі. 28. Невеликий хірургіч-
ний ніж, гострий з обох боків. 29. 
«Люблю тебе, Петра ...» (Олександр 
Пушкін. «Мідний вершник»).
По вертикалі:
 1. Французький дворянин, який 
убив Пушкіна на дуелі. 2. Курортне 
містечко в Карпатах. 3. Заговорена 
річ, яка має захисну дію, талісман. 
4. Колишня столиця Польщі. 5. Ук-
раїнський бізнесмен, волонтер, за-
сновник та керівник волонтерської 
групи «Народний тил». 6. «Там 

батько, плачучи, з дітьми (а ми малі 
були і голі) не витерпів лихої долі, 
помер на панщині. А ми розлізлися 
межи людьми мов ...» (Тарас Шев-
ченко). 9. Найбільший за територією 
та найпівнічніший штат США. 13. Екс-
міністр соціальної політики України, 
який скаржився, що українці бага-
то їдять. 14. Особа, що готується до 
педагогічної або наукової діяльності 
при вузі чи науково-дослідному інс-
титуті. 15. Буддійський храм. 16. Хи-
жий птах родини яструбових, схожий 
на шуліку. 19. Крива турецька шаб-
ля. 20. Український народний смич-
ковий музичний інструмент, схожий 
на віолончель. 21. Мертва мова, 
яку мають знати всі лікарі. 22. сріб-
на монета Дамаського, згодом Баг-
дадського халіфату, запроваджена 
в обіг наприкінці 7 ст. 25. Швидкий 
біг коня.  ■

Кросворд №11
від 9 лютого

11 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, значний мокрий снiг. На дорогах ожеледиця, 
налипання мокрого снiгу, хуртовина. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -8...-10, удень -2...-4.

Курорти Карпат: хмарно, сильнi опади. Славське: вночi 
-4...-6, удень -1...-3. Яремче: вночi -3...-5, удень -1...+1. 
Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. Рахiв: уночi -1...+1, 
удень +4...+6.

9 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
9 см, Стрий — 7 см, Славське — 6 см, Плай — 47 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  3 см, Долина — 9 см, Івано-
Франкiвськ — 8 см, Яремче — 17 см, Коломия — 12 см, 
Пожежевська — 73 см.

Варка ВОНСОВИЧ

 Несподівану знахідку виявив у спинці ди-
вана реставратор меблів Пітер Бекертон із бри-
танського міста Пітерборо. Це був лист-пос-
лання 11-річної дівчинки, який вона написа-
ла в далекому тепер 1969 році. Невідома шко-
лярка фантазувала на тему, яким буде життя у 
1980-му, проте її послання «дійшло» тільки че-
рез 50 років, тож деякі передбачення збулися 
трохи раніше часу знахідки, а деякі — не здій-
снилися. Поки що…
 Так, дівчинка передбачила, що телефо-
ни в не такому й далекому майбутньому мати-
муть екрани, тож можна буде бачити співроз-
мовника. Також вона навіщувала, що телеві-
зори представлятимуть не невеликі коробки, а 
великі екрани, якими можна буде керувати за 
допомогою кнопок, розміщених на бильцях ди-

ванів чи крісел. Також, за «вангуванням» дів-
чинки, двері в приміщеннях будуть електрич-
ними і їх відчиняти можна буде за допомогою 
натискування кнопок.
 Єдине з пророцтв невідомої школярки, яке 
поки що не здійснилося, — це щодо харчу-
вання. Дівчинка мріяла, що їжа майбутнього 
буде мати вигляд жувальної гумки, після якої 

не потрібно мити брудний посуд. Що ж, людс-
тву є до чого прагнути...
 Дружина реставратора написала в соцме-
режі про знахідку чоловіка й опублікувала лист 
невідомої дівчинки з надією, що авторка від-
гукнеться. Також вона розповіла, що її чоловік 
часто знаходить різні речі в оббивці меблів, 
проте ця знахідна — найцікавіша. ■

Дара ГАВАРРА

 Цьогоріч виповнюється 75 років одній із най-
престижніших кінопремій світу — «Золотому глобу-
су». Проте сам ювілей, як і церемонія нагородження 
преміями, відбудеться напіввіртуально (через пан-
демію) в останній день зими — 28 лютого. Двоє ве-
дучих проведуть її з двох майданчиків — із Бевер-
лі-Хіллз та Нью-Йорка, номінанти ж на премію ви-
ходитимуть на зв’язок із різних куточків світу.
 Серед претендентів на «Золотий глобус» і вис-
хідна зірка світового кінематографа Аня Тейлор-
Джой, яка знялася в суперпопулярному минулого 
року мінісеріалі «Хід королеви». 24-річна британсь-
ко-аргентинська актриса метеором увірвалася на кі-
нематографічний олімп, потіснивши чимало імени-
тих зірок. Якщо вона отримає премію, то це стане 
«проїзним квитком» на отримання «Оскара» (хоча 
наймолодшою актрисою-оскароносицею все ж буде 
не вона — в 21 рік нею стала Марлі Матлін за фільм 
«Діти молодшого брата» у 1986 р.). 
 Будучи британсько-аргентинською актрисою 
(батько дівчини має шотландсько-аргентинське по-
ходження, а мама — іспансько-англійське), Аня все 
ж є громадянкою США, оскільки народилася в Мая-
мі. Згодом батьки з шістьма дітьми (Аня — наймо-
лодша) переїхали до Аргентини, коли ж майбутній ак-
трисі виповнилося 6 років, її сім’я переїхала до Бри-
танії. Виникли труднощі, адже дівчинка розмовляла 
лише іспанською мовою. Через це й друзів у дівчин-

ки не було, проте були книжки, які спочатку 
вголос читав дядько, 
а згодом дівчинка 
й сама захопилася 
читанням. Особли-
во «Алісою в країні 
чудес» та «Гаррі Пот-
тером».
 Мабуть, любов 
до казкових персона-
жів супроводжує пан-
ну Тейлор-Джой по 
житті, адже нещо-
давно їй запропону-
вали зіграти у вірту-
альній версії казки 
«Попелюшка», де 
її партнерками ста-
нуть Олівія Колман, 
яка зіграє її хрещену-
фею, а також Хелена Бо-
нем-Картер, яка зіграє злу мачу-
ху. Мета спектаклю дуже благо-
родна — допомогти людям, які 
потрапили у скруту внаслідок 
пандемії. Режисером вистави 
стане «чарівник» Річард Кьор-
тіс, який зняв казку для дорос-
лих — стрічку «Реальна лю-
бов». ■

ЦІКАВИЙ ЕПІСТОЛЯРІЙ

Лист із минулого
Школярка з 60-х — про технічні досягнення 
майбутнього

■

РЕАЛЬНІ ДИВА

Аня Тейлор-Джой — 
сучасна Попелюшка
Від дитини-парії до кінопринцеси

■

Аня Тейлор-Джой.❙
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